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A N K I E T A

100. najwybitniejszych Pomorzan i Ludzi Morza

Uprzejmie zapraszam do udzia u w Ankiecie pt. „100. najwybitniejszych Pomorzan 
i Ludzi Morza”. Podstawowym zadaniem uczestnika Ankiety jest wytypowanie 
dziesi ciu najwybitniejszych Pomorzan i Ludzi Morza na przestrzeni minionych wieków. 
Z oczywistych powodów Ankieta nie dotyczy obecnie yj cego pokolenia. Wybieramy 
dziesi ciu najwybitniejszych reprezentantów i ustawiamy list  od 1 do 10 wedle w asnej
hierarchii wa no ci i znaczenia. Ankieta dotyczy postaci historycznych, uczestników 
ycia publicznego, reprezentantów kultury, o wiaty i nauki, innych profesji, jak równie

uczestników ycia gospodarczego.-

Ka dy uczestnik Ankiety „100. najwybitniejszych Pomorzan i Ludzi Morza”
przedstawia hierarchicznie u o on  w asn  najlepsz  dziesi tk . Dodatkowy trud polega 
na uzasadnieniu (wraz z zalecanym yciorysem „bohatera”) postaci opatrzonej pozycj
„nr 1”! Ankieta ma przede wszystkim charakter ideowy i promocyjny w zakresie 
pomorskiego dziedzictwa. Naturalnie przy wieca mi idea, e to ludzie tworz  histori !
W moim przekonaniu Ankieta mo e przybli y  i spopularyzowa  wielkie indywidualno ci
z Pomorza, które chwalebnie i zaszczytnie zapisa y si  w dziejach regionu, a nierzadko 
i Polski. By  mo e niejedn  wielk  indywidualno  uda si  wydoby  z niepami ci
i zapomnienia.

Ankieta „100. najwybitniejszych Pomorzan i Ludzi Morza” ma od wie y
i wzbogaci  wiedz , pami  o naszych wielkich przodkach. Z mojej wiedzy wynika, i
ta Ankieta otwiera obszar odkry  wielkich i szlachetnych indywidualno ci, z których 
wspó czesne pokolenie Pomorzan mo e by  dumne, a nierzadko i bra  przyk ad.
Pami tajmy przede wszystkim o naszej m odzie y, która  potrzebuje i poszukuje wzorców 
i przyk adów. Pragn  te  podkre li , e jedynie tytu em zach ty i skromnego przyk adu,
proponuj  nagrod  1000 z  dla najlepszej odpowiedzi (ocenionej tak przez redakcje 
czasopism i inicjatora ankiety) nades anej w okresie czasu 2011-2012. Naturalnie, im 
szybciej tym lepiej, ale najwa niejsza jest jako . Najlepsze odpowiedzi maj  te  szans
by  publikowane w naszych zas u onych czasopismach regionalnych jak: „Kociewski 
Magazyn Regionalny” i „Pomerania”, jak te  w naszej najwi kszej gazecie regionalnej 
tj. w „Dzienniku Ba tyckim”.

Zapewne, wszystkie nades ane odpowiedzi na Ankiet , docelowo z o  si  na 
zbiorowy wizerunek 100. najwybitniejszych Pomorzan i Ludzi Morza. Odpowiedzi na 
Ankiet  prosz  przesy a  na adres: biuro@jankulas.pl lub poczt  Biuro Poselskie Jana 
Kulasa, ul. Ko taja 9, 83-110 Tczew.

Pozdrawiam serdecznie
pose  Jan Kulas
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Od redaktora

Aktualny, letni numer „Kociewskiego Ma-
gazynu Regionalnego” donosi o rzeczach wa -
nych i ciekawych dla ludzi zainteresowanych 
losem ziemi kociewskiej i jej mieszka ców.

Przedstawiamy Czytelnikom szesna cie osób 
nagrodzonych „Pier cieniem Mechtyldy” – wy-
ró nieniem Kociewskiego Kantoru Edytorskie-
go – publikuj cych na amach kwartalnika 
oraz innych pism pomorskich i krajowych.

W dziale Z przesz o ci regionu czytelnik po-
zna histori  wsi Mirotki – od zarania a  po 
dzie  dzisiejszy – po o onej na skraju Borów 
Tucholskich, w powiecie starogardzkim. Arty-
ku  ten powsta  dzi ki mudnej pracy Krzyszto-
fa Kowalkowskiego. Marek Kordowski, w szó-
stej ju  cz ci, zaprasza do poznania dalszych 
dziejów wsi Subkowy, a pisz cy od niedawna 
Grzegorz Woli ski przedstawia nam krótki y-
ciorys ks. Jana Bia kowskiego, rodem z Królów 
Lasu, który uwidoczni jak trudny, a zarazem 
dramatyczny by  okres Kulturkampfu na tere-
nie Prus Zachodnich. 

O mieszka cach ziemi kociewskiej oddanych 
pracy na rzecz tego regionu dowie si  Czytelnik 
w kilku artyku ach. Pierwszy po wi cony jest 
Gertudzie Wo nickiej, która w ubieg ym roku 
obchodzi a jubileusz 50-lecia pracy kultural-
no-o wiatowej, 40-lecia dzia alno ci Wiejskiego 
Domu Kultury w Rych awie oraz 15-lecia ist-
nienia Folklorystycznego Zespo u Kociewskie-
go ,,Rych awiaki”. Drugi materia  prezentuje 
osob  bardzo skromn , oddan  swoim pasjom, 
a mianowicie Katarzyn  Bembenek, prowadz -
c  zespo  kociewski „Gzuby z pepli ski dwójki”.

Na koniec  przedstawiamy g ówn  cz  refe-
ratu Anny ucarz, odczytanego podczas dnia 
wieckiego IV Kongresu Kociewskiego. Autor-

ka zajmuje si  badaniem to samo ci regional-
nej na po udniowych kra cach Kociewia.

HALINA RUDKO

Dotychczas
uhonorowani 

Pie cie  Mechtyldy jest wyró nieniem redakcyjnym 
„Kociewskiego Magazynu Regionalnego” przyzna-
wanym przez Rad  Programow  autorom publiku-

j cym na amach kwartalnika oraz innych pism pomorskich 
i krajowych.

Celem wyró nienia jest uhonorowanie warto ciowych
tekstów o tematyce kociewskiej. Przyznawane jest corocz-
nie w trzech kategoriach:

a) za dokonania literackie,
b) za wyró niaj c  publicystyk ,
c) za interesuj cy opis dorobku w dziedzinie edukacji 

regionalnej.
Fizycznym wybra eniem wyró niania jest sygnet pier-

cieniowy wytworzony ze szlachetnego metalu, przedsta-
wiaj cy zminiaturyzowan  piecz  ksi nej Mechtyldy 
– ma onki tczewskiego Sambora II.

Osoby uhonorowane „Pier cieniem Mechtyldy” otrzy-
muj  równie  dokument potwierdzaj cy przyznanie wy-
ró nienia – ozdobny dyplom z odciskiem piecz ci lakowej 
ksi nej Mechtyldy naturalnej wielko ci.

Uroczysto  wr czenia owego wró nienia odbywa 
si  w rocznic  wydania pierwszego numeru „KMR”. Po 
raz pierwszy Pier cienie wr czono 28 marca 2007 roku, 
a otrzymali je: Maria Wygocka, Ryszard Szwoch i ks.
Franciszek Kamecki. Uznanie rady programowej „KMR” 
zdobyli w trzech kategoriach. W kategorii twórczo  lite-
racka nagrodzono ks. Franciszka Kameckiego. Debiutowa
na amach prasy w 1961. Obj  stanowisko proboszcza pa-
rafii w Grucznie, zosta  te  wyk adowc  homiletyki i teolo-
gii przepowiadania w Wy szym Seminarium Duchownym 
Diecezji Bydgoskiej. Nale y do organizacji pozarz do-
wych: Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Towarzystwa 
Mi o ników Ziemi Cekcy skiej, Bydgoskiego Stowarzy-
szenia Artystycznego. Wspó autor albumów, scenariuszy 
i materia ów ko cielnych. Uhonorowany licznymi nagro-
dami literackimi. Opublikowa  kilkaset utworów poetyc-
kich, opowiada , esejów, felietonów. Jego poezje by y t u-
maczone na j zyk niemiecki i angielski. Wiersze i artyku y
drukowa  m.in. na amach „Tygodnika Powszechnego”, 
„Wi zi”, „Wspó czesno ci”, „Poezji”, „Liter”, „Toposu”. 
Jego utwory znalaz y si  równie  w antologii liryki kap a -
skiej „S owa na pustyni” opublikowanej nak adem londy -
skiej Oficyny Poetów i Malarzy. Wyda  nast puj ce zbiory 
poezji: „Parabole Syzyfa”, „Sanczo i ocean”, „Epilog Ja-
kuba”, „Borowickie j zykowanie”, „Ten co umywa nogi”, 
„Skarga ksi dza”, „Pods uchiwanie siebie”, „Tam gdzie 
p draki, zielsko i cisza”, „Lustro” oraz zbiór felietonów 
„Drabin  do nieba”. Posiada tytu  Honorowego Obywatela 
Miasta i Gminy Gniew.
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PROMUJ  KOCIEWIE

W kategorii publicystyka doceniono dokonania Ry-
szarda Szwocha ze Starogardu Gd., redaktora naczelnego 
w latach 1995-2000 kwartalnika „Zapisków Kociewskich”, 
historyka, znawcy dziejów Kociewia. Jest autorem wielu 
publikacji, opracowa  m.in. 3-tomowy „S ownik biograficz-
ny Kociewia”. W dziedzinie edukacji regionalnej wyró nio-
na zosta a Maria Wygocka, nauczycielka z Warlubia, która 
b d c na emeryturze nadal z wielkim zami owaniem zajmu-
je si  szerzeniem wiedzy o regionie w ród swoich uczniów. 
Wielokrotnie publikowa  na amach naszego kwartalnika.

Po raz drugi wyró nienia wr czono 17 marca 2008 
roku. Otrzyma  je prof. Zdzis aw Mrozek z Bydgoszczy 
za wyró niaj c  publicystyk  promuj c  region Kociewia. 
Historyk, eseista, krytyk literacki. Jest autorem oko o 300 
publikacji, publikowa  równie  w wielu periodykach. Od-
znaczony m.in. Krzy em Kawalerskim i Medalem Komi-
sji Edukacji Naukowej. Za dokonania literackie Pier cie
otrzyma Jan Majewski ze Starogardu Gd., za o yciel
najwi kszego portalu o Kociewiu, dziennikarz, felietoni-
sta, autor setek reporta y, które to zawar  m.in. w ksi ce
pt. „Przeplotnia”. Kolejn  pozycj  ksi kow  jest „Oj, oj 
Ojczyzna”, gdzie doskonale omawia czynniki wp ywaj ce
na przynale no  cz owieka do ojczyzny. Za interesuj cy
opis dorobku w dziedzinie edukacji regionalnej rada pro-
gramowa wyró ni a Jana Ejankowskiego z Piaseczna, 
twórc  Muzeum Ruchu Ludowego w Piasecznie, za o y-
ciela zespo u „Piaseckie Kociewiaki”, zaanga owanego
równie  w organizacj  corocznych przegl dów zespo ów
folklorystycznych w Piasecznie. Jan Ejankowski jest au-
torem wielu publikacji, m.in. opracowania po wi conego
historii swojej parafii.

W kolejnym roku 2009 podczas obchodów Dnia Tczewa 
30 stycznia Pier cienie otrzymali: w kategorii dokonania li-
terackie po miertnie Zygmunt Bukowski z Mierzeszyna za 
wyró niaj c  twórczo  poetyck . Jego debiut poetycki roz-
pocz  si  w 1980 roku utworem „Istnienie”. Odt d zacz a
si  jego pasja pisania. Wyda  wiele tomików wierszy oraz   
kilka utworów literackich. Bra  udzia  w wielu presti owych
konkursach literackich, gdzie zdobywa  czo owe miejsca. 
Poza pisaniem interesowa  si  rze b . Jego prace rozpropago-
wane s  g ównie w ko cio ach. Znane s  równie  za granic .
By  tak e kolekcjonerem sprz tów dawnego u ytku, rze b
i innych zabytków kultury materialnej Kociewia i Kaszub.

W dziedzinie edukacji regionalnej wyró niono An-
drzeja W dzika, mieszka ca Gdyni D brówki, pracowni-
ka Muzeum Archeologicznego w Gda sku. Jego pasj  jest 
archeologia. Uczestniczy w wielu pracach odkrywczych. 
Znalezione „skarby” dokumentuje w wielu artyku ach na a-
mach naszego pisma w cyklu „Pradzieje Kociewia”.

Trzecim wyró nionym w kategorii interesuj ca publi-
cystyka promuj ca nasz region zosta  Honorowy Obywa-
tel Miasta Tczewa, prof. Kazimierz Denek, wychowanek 
tczewskiego domu dziecka. Profesor Uniwerytetu Adama 
Mickiewica w Poznaniu jest specjalist  w zakresie dydak-
tyki ogólnej szko y wy szej, ekonomiki kszta cenia oraz 
krajoznawstwa i turystyki. Bibliografia Profesora obejmuje 
autorstwo 24 i wspó autorstwo 12 ksi ek, redakcj  prac 
zbiorowych, studia, rozprawy, artyku y i recenzje w jede-
nastu j zykach. Dzie o Profesora – to nieustanne budzenie 
innych do godnego i twórczego ycia, a jego najwi kszym
wyznacznikiem i darem jest m dro  umys u i serce. 

Tytu y naukowe profesora nadzwyczajnego i zwyczajne-
go uzyska  odpowiednio w 1980 i 1989 roku.

Rada programwa „KMR” w roku 2010 wyró ni a Ed-
munda Zieli skiego w kategorii edukacja regionalna za in-
teresuj cy dorobek. Twóraca ludowy, rze biarz, malarz, pu-
blicysta, propagator sztuki ludowej. Napisa  setki felietonów 
do ró nych gazet i czasopism. Ostatnio wyda  2 tomy ksi ki
„Na cie kach wspomnie ”, w których wraca do przesz o ci
opisuj c ycie swoich przodków. Zieli ski nale y do cis e-
go grona twórców ludowych, upowszechnia kultur  ludow ,
prowadzi lekcje pogl dowe dla dzieci i m odzie y i osób 
niepe nosprawnych oraz warsztaty dla nauczycieli z rze by
i malarstwa na szkle. Laureat wielu konkursów dla twórców 
ludowych. Drugim wyró nionym w kategorii interesuj -
ca publicystyka zosta Marek liwa pochodz cy z Nowe-
go nad Wis . Publikuje w wielu gazetach i czasopismach. 
G ównie jednak opracowuje publikacje zwarte o tematyce 
regionalnej. Trzecim wyró nionym w kategorii dokonania
literackie zosta Hubert Pob ocki, prezes Trójmiejskiego 
Klubu Kociewiaków w Gda sku. Jest jednym z nielicznych 
Kociewiaków pos uguj cych si  gwar  kociewsk  w mowie 
i pi mie. Publikuje felietony i wiersze pisane gwar  w prasie 
regionalnej, jego wspomnienia oraz referaty zamieszczone 
zosta y w wielu wydaniach ksi kowych.

W bie cym roku Pier cienie Mechtyldy otrzymali: 
Krzysztof Kowalkowski i Wies aw Brzoskowski w kate-
gorii wyró niaj ca publicystyka za interesuj ce publikacje 
promuj ce region Kociewia, Ewa Gr tkiewicz w kategorii 
dokonania literackie oraz Miros awa Möller za interesuj cy
opis dorobku w dziedzinie edukacji regionalnej.

Krzysztof Kowalkowski z Gda ska od wielu lat publi-
kuje na amach „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” 
oraz innych czasopism. Autor wielu ksi ek o parafiach 
i gminach Kociewia, m.in. „Zdziejów Gminy Kaliska i wsi do 
niej nale cych”, „Z dziejów Obozina”. Opublikowa  rów-
nie  histori  czterech rodzin: Kowalkowskich, Kurowskich, 
Gusowskich i Mi ek. Jest cz onkiem Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego w Gda sku, a tak e znanym regionalist .

Wies aw Brzoskowski mieszka w Skarszewach, histo-
ryk, dyrektor gimnazjum. By  dziennikarzem, w latach 1991-
1999 prowadzi  „Dziennik Skarszewski”. Rze biarz, autor 
projektu herbu Skarszew. Wyda  pi  ki ek: dwa albumy 
ze starymi pocztówkami i fotografiami i trzy pozycje doty-
cz ce historii Skarszew i Demlina. Pisanie ksi ek traktuje 
jako wyraz umi owania do miejsca urodzenia, zamieszkania 
i pracy. Obecnie pe ni funkcj  Przewodnicz cego Rady Po-
wiatu Starogardzkiego.

Ewa Gr tkiewicz z Bydgoszczy, dziennikarka, repor-
terka, publicystka. Autorka ksi ek dla dzieci i m odzie y
zosta a wyró niona Pier cieniem Mechtyldy za powie
„Ju  zamkni te drzwi”. Opisuje w niej dzieci stwo i m o-
do  sp dzone w mie cie nad Wis  – wieciu le ce na po-
graniczu ró nych kultur. Za t  powie  otrzyma a I nagrod
w Konkursie Literackim im. St. Grochowiaka. Jej ksi ki
by y adaptowane w Polskim Radiu oraz w rozg o niach re-
gionalnych.

Miros awa Möller, nauczycielka Ogniska Pracy Po-
zaszkolnej w Starogardzie Gda skim od wielu lat zajmuje 
si  edukacj  regionaln . Pasjonatka kultury ludowej, cz on-
kimi Kapeli Kociewskiej, doskonale zna gwar  kociewsk
i z wielkim zaanga owaniem stara si  przekaza  innym war-
to ci naszego regionu. Wraz z Grzegorzem Ollerem opra-
cowa a niezyk  ksi k  – Elementarz Gwary Kociewskiej 
„Gadómy po naszamó”, za któr  autorzy otrzymali z r k sta-
rosty starogardzkiego nagrod  w dziedzinie kultury.  
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Z PRZESZ O CI REGIONU

Mirotki s  wsi  so eck  po o on  na skraju Borów 
Tucholskich, w gminie Skórcz, w powiecie staro-
gardzkim, w województwie pomorskim. Od po-

udnia wie  graniczy z wsiami Ko cielna Jania i Markocin, od 
zachodu z Jeziorem Czarnym, od pó nocy z wsiami Ryzowie 
i Miryce, od wschodu ze wsi  Bar o no. Jest to wie  uliców-
ka, do której nale  dwa osiedla, tzw. Gapica i Pustkowie. 

Pierwsze osadnictwo na terenach dzisiejszej wsi istnia-
o na pewno ju  na wiele lat przed Chrystusem. W gazecie 

Pielgrzym z dnia 13 grudnia 1881 r. napisano Czerwi sk.
W Mirotkach znaleziono przy oraniu dwa kamienne groby 
i w nich du o urn1. Niestety, nie napisano gdzie dok adnie by y
te groby, co sta o si  z urnami i z jakiego okresu pochodzi y, 
nie mniej informacja ta wskazuje na zamierzch e osadnictwo 
w Mirotkach. Odkrycie to by o prawdopodobnie powodem, 
dla którego Hugo Conventz przeprowadzi  w Mirotkach ba-
dania archeologiczne w tym samym roku2. Niestety, nie uda-
o si  ustali  wyników tych bada . Kolejn  informacj  o pra-

dawnym osadnictwie przytacza w swej ksi ce „Mirotki XIX 
– XX w.” ks. Mariusz cki. Opisuje w niej odkrycie przez 
Zbigniewa Kowalczyka w 1980 r. w Mirotkach-Pustkowiu 
grobu skrzynkowego datowanego na wczesn  epok elaza
(ok. 600-500 lat p.n.e.)3. By  mo e by o to w tym samym 
miejscu, w którym dokonano odkrycia w 1881 r. Na znacznie 
wcze niejsze lady osadnictwa istniej cego w latach 4400-
2500 p.n.e. natrafiono w pobliskim Bar o nie przy okazji 
prac archeologicznych na planowanej autostradzie A-14. By
mo e i Mirotki by y miejscem tak wczesnego osadnictwa, 
lecz nie przeprowadzano na ich terenie wykopalisk. 

Tereny, na których le  Mirotki i okoliczne wsie, jako 
ziemi  tymawsk  otrzymali Krzy acy w 1305 r. od Wac a-
wa III, króla Czech i Polski w 1305 r.5. Oni to prawdopo-
dobnie za o yli osad , która wymieniana jest w kontrakcie 
lokacyjnym dla Miko aja z Jani z 27 grudnia 1354 r. W akcie 
wymieniono wie Miritz (ale chodzi o o dzisiejsze Mirotki), 
jako jedn  ze wsi granicz cych z ziemiami nadanym Miko-
ajowi. S dz , e wcze niejszy zapis, o którym pisze Józef 

Milewski, mówi cy o przeniesieniu na prawa che mi skie
wsi Miritz w 1341 r. dotyczy w a nie dzisiejszej wsi Mirot-
ki6. Poniewa  j zykoznawcy nazw  wsi Mirotki wywodz  od 
imienia Mirota7, mo e to sugerowa , e wie  powsta a przed 
zaj ciem tych terenów przez Krzy aków i jej pierwotna na-
zwa by a polska, a nast pnie zosta a zniemczona przez Krzy-
aków. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy jest informacja 

o zbrojnym wyst pieniu ch opów przeciwko Krzy akom
w 1309 r. Jak pisze Józef Milewski przeciwko Krzy akom
wyst pili wówczas ch opi ze Sm towa, Osieka, rody Kotów 
z Bar o na, Mrozów i Kurków spod Skórcza. Przewodzi  im 
ch op O miela z Mirotek8.

Przedstawiony czytelnikom artyku  autor przygotowa  dla Uniwersytetu Warszaw-
skiego do opracowania, które nosi tytu : „Dialekty i gwary polskie. Kompendium in-
ternetowe” pod red. Haliny Kara . Ca e opracowanie zosta o zamieszczone na stronie 
www.dialektologia.uw.edu.pl

KRZYSZTOF KOWALKOWSKI

Z dziejów wsi Mirotki

Dawne posiad o ci krzy ackie po wojnie trzynastoletniej 
(1454-1466) zako czonej II Pokojem Toru skim przesz y
we w adanie króla polskiego, st d ich nazwa królewszczy-
zny. Mirotki wesz y w sk ad dóbr starostwa Osieckiego9. Po 
raz pierwszy nazwa wsi w brzmieniu podobnym do dzisiej-
szej pojawia si  w 1507 r. i zapisana zosta a jako Myrothkj.
Nast pne zapisy wymieniaj  w 1520 r. Mirothky, w 1534 r. 
Mirothki. Od 1570 r. nazwa wsi jest zgodna z dzisiejsz  – Mi-
rotki, Mierotki, b d  Merotki. Jedynie w 1584 r. zapisano 
Nieruthki, a w 1682 r. Nierodki. Schrötter w swym atlasie 
z prze omu XVIII i XIX w. wie  nazywa Mirottken i tak  nosi 
ona nazw  w okresie zaboru, czasem pisana przez jedno „t” 
Mirotken. Po odzyskaniu niepodleg o ci wie  powróci a do 
swej starej nazwy10.

Poszukiwanie informacji o wsi komplikuje jednak fakt, 
e wielu autorów publikacji popularnonaukowych, doty-

cz cych okresu panowania krzy ackiego, nazw  Mirotki 
i Miryce stosuje przemiennie, odnosz c j  do tej samej wsi. 
Szersze informacje znajdziemy w ród ach dziejowych cy-
tuj cych Regestrum Contributionis Palatinatus Pomeranie 
z 1570 r. Zapisano tam m.in., e w 1570 r. Mirotki mia y
obszar 50 anów, nale cych do starostwa osieckiego i upra-
wiane by o przez ich mieszka ców. Wie  zarz dzana by a
przez starost  elbl skiego Adama Waliewskiego11.

W II po owie XVI w. wie  królewska Mirotki nale ca do 
starostwa wieckiego w zakresie podleg o ci sejmikowej i s -
dowej znajdowa a si  w powiecie nowskim. Wie  zajmowa a
obszar 50 anów, w tym folwark o pow. 31 anów12. We wsi 
by a jedna karczma. Jednak Józef Milewski w ksi ce „Dzie-
je Starogardu Gda skiego” pisze, e jeszcze w 1587 r. wie
Mirotki by a prawdziw  pustyni . Dlatego zapewne puste 
w óki przej te zosta y przez folwark, który w nast pnych la-
tach liczy  ju  50 w ók. Trudno jednak jednoznacznie okre li
lokalizacj  tego folwarku. Mieszka cy Mirotek, tak jak oko-
licznych wsi w okresie reformacji przyj li wiar  protestanck
i na utrzymanie lutera skiego duchownego, który zaj  ko ció
w Bar o nie, dawali 100 miar yta z owsem. Nied ugo to 
trwa o, gdy  ko ció  w 1596 roku powróci  w r ce katoli-
ków. Zobowi zani oni byli do p acenia mesznego na utrzy-
manie parafii po 10 miar yta i owsa.

W 1648 r. w Regestrze poboru podwójnego zapisano, e
ze wsi Merotki nale y odprowadzi  na cele zaci gu wojska 
kwot  45 Florenów i 10 gr.13. Lustrator dóbr królewskich 
w 1664 r. pisa , i  wie  by a osadzona na 70 w ókach (ok. 
1176,0 ha), a wi c powi kszy  si  jej area  w porównaniu do 
powierzchni w XVI wieku wynosz cej 50 w ók. By  mo e
by y to tereny pozyskane na skutek sukcesywnie wycina-
nych w okolicy lasów. Z ww. 70 w ók folwark obejmowa
50 w ók (ok. 840 ha), a z pozosta ych 20 w ók 5 w ók by o
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so tysich na podstawie przywileju krzy ackiego. Posiada  je 
Pawe  Krus na podstawie nie zachowanego przywileju krzy-
ackiego, który odprowadza  z posiadanych w ók so eckich

do staro ci skiego zamku 5 korcy owsa. Mia  te  obowi zek
dwa razy w roku da  zaprz gi do Gda ska. Przed wojn  ze 
Szwedami we wsi by o 4 gburów, a pozosta  tylko Maciej 
Kleina, do którego nale a y 3 w óki. On owsa do zamku od-
da  6 korcy, ale w nast pnych latach po obsianiu ca ego pola 
b dzie musia  odda  9 korcy owsa. Ponadto do zamku odda-
wa  po 3 kury i kap ony (m ode koguty). Od zajmowanego 
gospodarstwa p aci  te  do starostwa czynsz w wysoko ci
3 florenów. Ponadto we wsi by  zdun, który produkowa
garnki dla dworu w Osieku. Nie pozosta  jednak e aden
ogrodnik, a karczma, przynosz ca dawniej dochód 10 flo-
renów, by a opustosza a. Równie  opustosza y by  folwark, 
a 50 w ók gruntów nale cych do folwarku (ok. 840 ha) by o
nie obsiane. Folwark mia  owczarni , jedn  szop  i stodo
o trzech klepiskach, zapewne i te by y puste, bo inaczej lu-
strator wymieni by znajduj ce si  w nim owce czy zbo a14.

W 1682 r. w regestrze poborów, opisuj c dobra nale ce
do starostwa osieckiego, wymienia si  Mirotki (Nierodki)
maj ce powierzchni  57 morgów osiad ych oraz 21 ½ pu-
stych, karczm  pa sk  i 3 ogrodników15.

W lustracji dóbr królewskich z 1765 r. odr bnie opisana jest 
wie  Mirotki z folwarkiem oraz so ectwo. So ectwo Mirotki 
o pow. 7 w ók, w dniu 1 grudnia 1759 r., za aprobat  króla Au-
gusta III, otrzyma  Jan Fryderyk Wolff, chor y wojsk koron-
nych. Jednak w tpliwo ci budzi data przywileju krzy ackiego
na to so ectwo, gdy  Jerzy Dygda a, który przygotowa  do 
druku lustracj  poda  dat  1431 r., tymczasem Józef Milewski 
pisa  o 1341 r. Który  z autorów pope ni  tzw. czeski b d.
Na so eckich w ókach wysiewano 60 korców yta, jarzyny 
na w asne potrzeby, a tak e hodowano 100 owiec. Nast pnie
ten e Wolff, na wniosek starosty osieckiego Józefa ochoc-
kiego i za zgod  króla Augusta III, otrzyma  w dniu 25 marca 
1763 roku w czterdziestoletni  dzier aw  ca  wie  z folwar-
kiem. Prawo dzier awy zagwarantowane zosta o tak e jego 
sukcesorom. Z tytu u dzier awy wsi Wolff p aci  do starostwa 
750 z  oraz dawa  do zamku osieckiego 5 czterokonnych wo-
zów siana. O wsi Mirotki tak w 1765 r. napisa  lustrator: W tej 
wsi folwark stary, niez y jeszcze. Spichlerz te  stary, ju  si  wa-
l cy, szopa stara i owczarnia teraz przez tera niejszego JMP 
posesora poprawiona. Stodo a nowa jedna, tak e za posesyi 
tera postawiona, druga ju  wal ca si  i do poprawienia nie 
zda si . Stajnia z wozowni  nowo wybudowana, w szachulec, 
z pod ogami przez tera niejszego JMP posesora. Wyja ni
trzeba, e posesor to inaczej dzier awca, za  skrót JMP ozna-
cza tu Jego Mo  Pan, a mowa ca y czas o Janie Fryderyku 
Wolffie. Dalej w lustracji czytamy: Na wsi 5 cha up i go ci-
niec z wjazdem, za tego  posesora w szachulec nowo posta-
wione, inne za  budynki stare, dobre. Na folwarku wysiano 
3 aszty i 20 korców yta i hodowano 300 owiec. Gburzy 
wiejscy gospodarz c na 12 w ókach, p acili podatek 15 z  pr. 
od w óki, za  dannik z roli p aci  20 z  pr. Byli te  ogrodnicy 
pracuj cy wy cznie na folwarku. We wsi nie by o browaru 
ani gorzelni, tak wi c do go ci ca dla go ci i do sprzeda y
miejscowym, sprowadzono w tym roku 30 beczek piwa i 15 
achteli gorza ki16.

W 1772 r. I rozbiór Polski na prawie 150 lat odda  Pomo-
rze pod panowanie Prus. Wszystkie wsie królewskie, w tym 
starostwo osieckie (z Bar o nem, G siorkami i Mirotkami) 
zosta y przej te przez rz d pruski i jako domeny sta y si
jego w asno ci . Folwark, jako w asno  królewska prze-
szed  w posiadanie króla pruskiego.

W 1804 r. we wsi (wraz z folwarkiem) mieszka o 185 
katolików przyj tych do komunii i nieznana liczba ewange-
lików. W tym e roku urodzi o si  w Mirotkach 15 ch opców
i 2 dziewczynki, a zmar o 8 osób17. W 1812 r. w a cicielem
folwarku w Mirotkach (ok. 200 ha) by  Stanis aw Kucz-
kowski. Na jego gruntach w nast pnych latach postawio-
no drewniany dworek, rozebrany w 1987 r. i przeniesiony 
do Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach18.
W 1820 r. Mirotki liczy y 129 mieszka ców, z czego 213 
by o ewangelikami, natomiast folwark Mirotki mia  69 
mieszka ców, z czego 7 ewangelików. W 1824 r. folwark 
w Mirotkach zosta  wydany w dzier aw  wieczyst 19.

W 1843 r. w Mirotkach mieszka o ju  354 mieszka ców, 
w tym 30 by o ewangelikami, a w folwarku 69 osób, w tym 
7 ewangelików20. W 1846 r. wg I. Paw owskiej w Mirotkach 
mieszka o 398 mieszka ców, w tym 44 ewangelików, za
w folwarku Mirotki 82 mieszka ców, w tym 5 ewangelików21.
Ju  dwa lata pó niej w 1848 r. liczba mieszka ców z niezna-
nych powodów zmala a i we wsi mieszka o 335 katolików, 
za  w folwarku Mirotki 49 katolików22. By  mo e w statysty-
ce parafialnej nast pi o jakie  przek amanie, gdy  w 1867 r. 
w Mirotkach mieszka o ju  519 katolików, a w folwarku Mi-
rotki 82 katolików23, cho  „S ownik Geograficzny Królestwa 
Polskiego...” podaje, e Mirotki liczy y w 1868 r. razem 525 
mieszka ców, z czego 487 katolików i 38 ewangelików24.

Trudno powiedzie  kiedy powsta a pierwsza szko a
w Mirotkach. Istnia a na pewno ju  w 1867 r., a ucz szcza o
do niej wówczas 37 katolickich dzieci z Czarnego (Czarno),
Olszowca (Olszowitz) i Miliczka (Mielinken)25. Jak wspomi-
na  pan Stanis aw urawski, pierwszy budynek szkolny by
drewniany i nale y obecnie do pa stwa Chy ów. Nast pnie
szko  przeniesiono do budynku, w którym pó niej mieszka
p. Wasiek, a po nim p. Graban, za  w pierwszym budynku 
szkolnym (tym drewnianym) zamieszkali nauczyciele26.

Wydany w 1885 r. „S ownik geograficzny…” podaje, 
e przez Mirotki prowadzi  bity trakt, a do stacji pocztowej 

w Skórczu by o 6 km. Wie  mia a 21 gospodarstw gburskich, 
16 zagród i 59 domów mieszkalnych. We wsi by a szko a, do 
której ucz szcza y dzieci z folwarku w Mirotkach, Olszowca 
i Miliczka. We wsi pracowa  tak e wiatrak. Mirotki zajmo-
wa y obszar 3033,24 mórg (pruskich), tj. 774,4 ha. Cz
gruntów nale a o do Juliana Kurtiusa, którego folwark mia
obszar 226,32 ha, w tym 147,77 ha roli, 70,59 pastwisk, 6,94 

k i 1,02 ha nieu ytków. Dobra te przynosi y razem 2373 
marki dochodu rocznego27. Wspomniana wcze niej szko a
musia a dzia a  pr nie, skoro w 1886 r. odnotowano w Mi-
rotkach dzia alno  biblioteki Towarzystwa Czytelni Ludo-
wych za o onego w 1881 roku w Poznaniu28.

W 1889 r. w Mirotkach mieszka o 615 katolików, a w fol-
warku Mirotki 89 katolików. W latach dziewi dziesi tych
XIX w. (a mo e ju  w 1889 r.) cz  gruntów po o onych

w Mirotkach, a nale cych do Ju-
liana Kurtiusa, kupi  Jan Górski29.
Nie uda o si  ustali  pozosta ych
nabywcach gruntów Kurtiusa. 
Górscy mieli w Mirotkach drew-
niany dworek, brak jednak infor-
macji, czy oni go postawili, czy 
te  kupili wraz z ca ym gospodar-
stwem. Dworek spali  si  w 1945 
r. W 1895 r. statystyka parafialna 
wymienia osobno ilo  katolików 
dla wsi i folwarku Mirotki. We 
wsi by o ich 703, a w folwarku 97 Jan Górski
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katolików30. Iwona Paw owska podaje natomiast, e w Mirot-
kach w tym roku mieszka o 735 katolików i 83 ewangelików, 
za  w folwarku 95 katolików i 9 ewangelików31.

Z nieznanych powodów w 1900 r. statystyka parafialna 
podaje znaczny jak na tamte lata spadek ilo ci katolickich 
mieszka ców folwarku w Mirotkach. W 1898 r. by o ich 
jeszcze 109, a w 1900 r. ju  tylko 6532. Czy by  to spadek 
ilo ci mieszka ców spowodowany upadkiem folwarku, czy 
te  zwi kszy a si  ilo  ewangelików, tego dzi  nie wiadomo. 
W nast pnych latach nast pi  znaczny rozwój wsi, do którego 
przyczyni a si  zapewne rozbudowa linii kolejowej. W 1902 r. 
Skórcz otrzyma  po czenie kolejowe ze Sm towem Granicz-
nym, które znajdowa o si  na linii kolejowej Gda sk-Byd-
goszcz. Wtedy to powsta a stacja kolejowa w Mirotkach33.

Prawdopodobnie w 1903 r. wybudowany zosta  muro-
wany, parterowy budynek szko y w Mirotkach. Jak wspo-
mina córka Jana Górskiego – Maria Danuta Flis – przeka-
zanie gruntów pod szko  odby o si  przy znacznym oporze 
landrata, ale spraw  popar  ziemianin ze Starej Jani Julius 
Kurtius. Pani Maria we wspomnieniach pisze tak e, e przed 
wybudowaniem tej murowanej szko y, lekcje odbywa y si
tak e w maj tku jej ojca, który przy pomocy polskich ele-
mentarzy zakupionych w Galicji uczy  dzieci swoich robot-
ników i okolicznych gospodarzy j zyka polskiego34.

Wed ug schematyzmu z 1904 r. Mirotki, nale ce do okr -
gu Starogard, liczy y wraz folwarkiem 885 katolików. W 1904 
roku do 4-klasowej szko y ucz szcza o oko o 150 katolickich 
i ewangelickich dzieci z Mirotek i folwarku Mirotki, które 
uczy o dwóch nauczycieli katolickich i jeden ewangelicki. Do 
szko y ucz szcza o tak e 16 dzieci katolickich z Miliczek35.

W dniu 1 grudnia 1905 r. Mirotki zajmowa y obszar 
721,7 ha, mia y 94 budynki mieszkalne ze 178 gospodar-
stwami domowymi o dwóch i wi cej osobach oraz 13 go-
spodarstwami domowymi z jedn  osob . Mieszka o w nich 
869 osób, w tym 416 m czyzn. Katolików by o 793, w tym 
785 Polaków, 5 Niemców i 3 mówi cych innym j zykiem.
Ewangelików – Niemców – by o 74, a ponadto we wsi 
mieszka o 2 ydów36.

Na skutek stale zwi kszaj cej si  liczby dzieci w szkole 
podj to dzia ania maj ce na celu budow  wi kszego budynku 
szkolnego. Dobudowano go do istniej cego ma ego budynku 
szkolnego. Mia  on dwa pi tra, cztery izby lekcyjne i mieszka-
nia dla nauczycieli. W budynku tym w nie zmienionym kszta -
cie do dzi  odbywaj  si  zaj cia. Niestety, brak jest pewnej 
informacji na temat daty wybudowania tego budynku. Kie-
rownik szko y, Bernard Sieracki, wype niaj c w 1935 r. ankie-
t  dotycz c  szko y jako dat  jej budowy poda  1907 r.37.

Prawdopodobnie na prze omie wieków, a mo e na po-
cz tku XX w., powsta y w Mirotkach dwa tartaki, jeden 
przy stacji kolejowej, a drugi pod lasem na Gapicy. O tar-
taku w dalszej cz ci artyku u. Godzi si  tu wspomnie
o s ynnej oborze postawionej przez Jana Górskiego w 1909 
r. Jej budowniczym by  przyrodni brat Jana, in . Tadeusz 
Golski. Murowana stodo a mia a bia y napis (z ceg y?)
J. Górski 1909, a na teren maj tku prowadzi a brama z bia-
ymi or ami, wszystko to widoczne z przeje d aj cych obok 

poci gów38.
Cho  I wojna wiatowa zako czy a si  11 listopada 

1918 r., to dopiero Traktat Wersalski podpisany 28 czerw-
ca 1919 r. przyzna  Polsce Wielkopolsk  i Pomorze Gda -
skie. Przy czenie Pomorza nast pi o w styczniu 1920 r., 
kiedy to o nierze Frontu Pomorskiego genera a Józefa 
Hallera wkroczyli na Pomorze. Po Toruniu, Bydgoszczy 
i Grudzi dzu przyszed  czas na Kociewie. Wchodz ce
wojska starym zwyczajem witane by y we wsi parafialnej. 
Szwadron u anów krechowieckich wkroczy  do Bar o -
na 26 stycznia 1920 r., a w ród witaj cych by  bar oski
proboszcz ks. Fabian Ulatowski, nauczyciele i mieszka -
cy wsi nale cych do parafii. Nast pnie o nierze poszli 
do Skórcza i wkroczyli tam 27 stycznia, a do Starogardu 
29 stycznia 1920 r.39.

Dworek rodziny Górskich 

Salon w dworku

Budynek szko y
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W dniu 30 wrze nia 1921 r. przeprowadzony zosta
w Polsce spis powszechny, w którym znajdujemy informa-
cje dotycz ce gminy wiejskiej Mirotki. Do gminy tej nale a-
y administracyjnie Bar o no osada, Mirotki stacja kolejowa, 

Mirotki tartak, Mirotki wie , Osiek osada i Stara Jania osada. 
Na terenie tak pokazanej gminy by o 98 budynków mieszkal-
nych i 1 inny równie  zamieszkany. Mieszka o w nich 896 
osób, z czego 442 m czyzn i 454 kobiety. 855 mieszka ców
by o katolikami, a 42 ewangelikami, z tego 866 poda o naro-
dowo  polsk , a 30 niemieck 40.

Uzupe niaj ce wiadomo ci przynosi Ksi ga adresowa 
gospodarstw rolnych z 1923 r. Znajdujemy tam informacje 
o wszystkich gospodarstwach, których powierzchnia prze-
kracza a 50 ha. W Mirotkach by y takie 4 gospodarstwa. Naj-
wi ksze o pow. 165 ha nale a o do Jana Górskiego. W a ci-
cielami pozosta ych byli Amalja liwa (56 ha), Karol Kurtius 
(54 ha), Marcin Heningsen (51 ha)41. W a cicielem gospodar-
stwa Kurtiusa w 1929 r. by  Kurt Merker42. W 1928 r. wie
mia a 875 katolików, do czteroklasowej szko y, w której 
uczy o 4 nauczycieli katolickich ucz szcza o 164 dzieci ka-
tolickich43. Jeden nauczyciel prowadzi  równolegle lekcje dla 
dwóch oddzia ów, z których dzieci siedzia y w jednej izbie 
lekcyjnej. W roku szkolnym 1930/31 na lekcje ucz szcza-
o ju  176 dzieci, z czego 89 ch opców i 87 dziewcz t. Na-

uczycielami byli Bonifacy Kowalkowski (kierownik szko y),
Konrad Bettin, Gertruda Depczanka, Janina Koprowska44.
Bonifacy Kowalkowski do Mirotek przyby  w 1916 r. z terenu 
dzisiejszej gminy Kaliska, gdzie by  nauczycielem od 1893 r. 
i po zako czeniu roku szkolnego 1930/31 przeszed  na eme-
rytur . W 1940 roku zosta  zamordowany przez hitlerowców 
w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen-Oranienburg45.

Wiele cennych informacji na temat wsi Mirotki przyno-
si „Ksi ka adresowa Polski” z 1928 r. Jak w niej zapisano 
Mirotki liczy y wówczas 896 mieszka ców, a w a cicielami
ziemskimi byli Jan Górski posiadaj cy 720 ha ziemi, Mar-
cin Heningsen – 51 ha, Karol Kurtius 54 ha, Antoni liwa
58 ha. W tym miejscu nale y wnie  zastrze enie dot. ob-
szaru maj tku Górskiego. Nast pi  tu b d, bo maj tek ten 
mia  obszar 165 ha, o czym powy ej. We wsi by a poczta 
z telefonem. By y dwa m yny, jeden nale a  do W adys a-
wy Badzi gowej, a drugi nale a  do Jana Kleina. We wsi 
by y cztery tartaki nale ce do W. Badzi ga, firmy La Fo-
restiere, Pomorskiego Towarzystwa Eksploatacji Drzewa 
oraz do Marcina Hennigsena. W ród rzemie lników prowa-
dz cych samodzieln  dzia alno  gospodarcz  byli: cie le
J. Kruszy ski i J. Szarmeski, kowale J. Langowski, I. Neu-
bauer, Bronis aw Klejna, murarze, F. Grzena, L. Tkaczyk, 
stolarz Franciszek Graban. Us ugi wiadczyli tak e szewcy 
E. Gapa, J. Kru ycki, I. Landowski, L. Laskowski, kraw-
cy Jan Laskowski i Józef Laskowski. Sklep b awatny mia
T. Gappa, rze nikiem by  F. Kowalski. Zajazdy, jak napisano 
w cytowanej ksi dze, nale a y jeden do Stanis awa Komo-
rowskiego, drugi do R. Kubickiego46. Niestety, w ww. ksi -
dze bardzo cz sto podawano jedynie pierwsze litery imion. 
Czytaj c powy szy zapis, zainteresowanie budzi informacja 
o czterech tartakach i dwóch m ynach. Mieszka cy wspo-
minaj c lata przedwojenne mówi  o istniej cych jedynie 
dwóch tartakach i jednym m ynie (wiatraku). Gdzie by y
dwa pozosta e tartaki i drugi m yn?

W 1933 r. uchwalona zosta a ustawa o cz ciowej zmia-
nie ustroju samorz du terenowego w Polsce. W my l ustawy 
z 1933 r. dotychczasowe ma e gminy wiejskie zosta y zli-
kwidowane, a z ich po czenia powsta y du e gminy wiej-

skie. Gmina wiejska Mirotki wesz a w sk ad zbiorczej gmi-
ny wiejskiej Skórcz – wie 47.

W marcu 1934 r. zmar a Agnieszka Górska, a ju
w grudniu 1935 r. zmar  jej m  Jan Wojciech Górski, cenio-
ny przez wszystkich w a ciciel ziemski. W jego pogrzebie 
uczestniczyli nie tylko mieszka cy Mirotek, ale tak e oko-
liczni ziemianie i przedstawiciele w adz. Maj tek po nim 
przej  jego syn Franciszek Jan Górski, który pó niej zosta
w zamordowany w Katyniu. Drugi z synów Jana – Antoni 

wi tope k prze y  obozy koncentracyjne w O wi cimiu
i Mauthausen i wyjecha  do USA. Córk  Mari  Danut
wojna zasta a w Warszawie. Po zako czeniu wojny wysz a
za m  i wyjecha a z Polski do Australii. Kilkakrotnie od-
wiedza a rodzinne strony48.

Lata II wojny wiatowej odcisn y swoje pi tno tak e
na Mirotkach. Nast pi y wysiedlenia i aresztowania. Jak 
pisze Milewski Niemcy wysiedlili 11 rodzin. Zamordowali 
tak e pi ciu rolników z Mirotek49. Zmieniono równie  na-
zw  wsi na niemieck  nazywaj c j  Mirottken. W pa dzier-
niku 1943 r. Mirotki, stanowi ce z Mirycami jedn  wie ,
liczy y 984 mieszka ców, obejmowa y obszar 1400,68 ha 
i mia y 231 domów mieszkalnych. Od 1943 r., wg Schenze-
la, dla wsi Mirotki u ywano natomiast nazwy Miritz50.

Mirotki wyzwolone zosta y spod okupacji niemieckiej 21 
lutego 1945 r., cho  wie  przechodzi a z r k do r k przez kilka 
dni, gdy  walki w tych okolicach trwa y a  do pierwszych dni 
marca. Tak e pobliskie wsie jak np. Bobowo, P czewo i Wolen-
tal zosta y wyzwolone dopiero 4 marca51. W ostatnich dniach 
wojny sp on  dworek Górskich, wysadzony wraz z gromadzo-
n  tam amunicj  przez Niemców52. W czasie wyzwalania Mi-
rotek budynek szkolny zosta  powa nie uszkodzony. W szczy-
cie budynku by y du e otwory, dach zniszczony, w oknach nie 
by o wielu ram i adnej szyby. Podobnie w budynku mieszkal-
nym nauczycieli by y zniszczone ramy i nie by o szyb. W bu-
dynku szkolnym nie by o adnego wyposa enia, awek, tablic, 
krzese  itp. Nauka w szkole rozpocz a si  3 wrze nia 1945 r. 
Pierwotnie w dwóch izbach lekcyjnych zorganizowano 4 klasy, 
a po 4 miesi cach utworzono pi t  klas  dla dzieci o najwi k-
szym poziomie wiadomo ci. Razem na lekcje ucz szcza o 155 
dzieci. Kierownikiem szko y zosta a pani Janina Czuczman. 
Doda  nale y, e jedna z nauczycielek Gertruda Lenz podj a
prac  nauczycielki w s siedniej Lipiej Górze53.

Agnieszka
Jeli ska – Górska 
( ona dziedzica)

Franciszek Jan 
Górski (syn)
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W pierwszych latach powojennej Polski podzia  admini-
stracyjny kraju by  czterostopniowy tj. gromada, gmina, po-
wiat, województwo. Gromada Mirotki, w sk ad której wcho-
dzi y wsie Mirotki i Miryce, nale a a do gminy Skórcz – wie
w powiecie starogardzkim54. Jak wspominaj  mieszka cy wsi 
w 1947 r. powo ano w Mirotkach Ochotnicz  Stra  Po ar-
n 55. Wkrótce po tym powsta o w Mirotkach Ko o Gospody
Wiejskich. Jak zapisano w kronice szkolnej, w 1950 r. KGW 
zorganizowa o 8 marca akademi  z okazji Dnia Kobiet. Brak 
jednak dok adnych informacji od kiedy dzia a o i kto je za o-
y . Zachowane zdj cia z 1978 roku z uroczysto ci 30-lecia 

KGW sugeruj , e ko o powsta o 1948 r.56. Prawdopodobnie 
jednak Ko o zaprzesta o dzia alno ci i ponownie zosta o po-
wo ane w 1958 r.57.

W 1954 r., w zwi zku ze zmian  systemu administracji 
terenowej, dotychczasowa gromada wiejska Mirotki zosta a
zlikwidowana i wesz a w sk ad nowej, powi kszonej groma-
dy Bar o no w powiecie starogardzkim58.

Dzia aj ca w Mirotkach OSP nie dysponowa a remiz
stra ack , a pompa jak  posiada a, najpierw przechowy-
wana by a w tartaku Prilla, a pó niej w szopie postawionej 
na szkolnym podwórzu. Dlatego te  cz onkowie OSP wraz 
z mieszka cami wsi postanowili wybudowa  remiz . Jednak 
dok adna data jej budowy nie zosta a jednoznacznie ustalo-
na. By o to w 1955 b d  1956 r. Jak wspomina pan Hen-
ryk Zawoli ski, OSP dysponowa a wówczas samochodem 
Dodge, zwanym „doczka”, który jednak po krótkim czasie 
zosta  sprzedany. W jego miejsce jednostka otrzyma a przy-
czep  traktorow , na której miano wozi  sprz t stra acki
i stra aków do po aru59.

W lutym 1958 r. po wielu latach stara , przyst piono
do zak adania instalacji elektrycznej w Mirotkach, które 
by y jedn  z niewielu wsi w okolicy bez elektryczno ci. Po 
zwiezieniu kolej  niezb dnych materia ów, w marcu bry-
gady monterów przyst pi y do stawiania s upów, zawie-
szania przewodów i wykonywania instalacji w domach. 
Pierwsze lampy zab ys y 9 maja 1958 r. Lini  wysokiego 
napi cia 15 kV ci gni to z Ko cielnej Jani przez Mirotki 
do Ryzowia, cznie 6.250 m. Transformator postawiono 
w centrum wsi, sk d poci gni to 3963 metrów czteroprze-
wodowej linii niskiego napi cia zasilaj cej centraln  cz
wsi. Pod czono w ten sposób 37 budynków i 6 obiektów 
„nie rolnych”. Ponadto zawieszono 396 m linii zasilaj cej
4 lampy uliczne. W Mirotkach – Gapicy poci gni to ponad 
5000 m linii i pod czono 39 budynków. Elektryfikacja, 
niestety, nie obj a wszystkich mieszka ców, gdy  pomi-
ni to zabudowania oddalone o ponad 300 metrów od linii. 
Dopiero w nast pnych latach sukcesywnie pod czano ko-
lejne domy60.

Z dniem 1 stycznia 1960 r. Mirotki administracyjne zo-
sta y podporz dkowane nowej Gromadzkiej Radzie Narodo-
wej z siedzib  w Skórczu, która powsta a z po czenia GRN 
w Bar o nie i GRN w P czewie61. Wkrótce te  z so ectwa
Mirotki wydzielono so ectwo Miryce. W 1961 r. reaktywo-
wa o swoj  dzia alno  kó ko rolnicze, którego za o ycie-
lem by  Kazimierz Wasiek, sekretarzem kó ka by  Marian 

urawski, Bernard Karwasz skarbnikiem, a kó ko liczy o
16 cz onków. Nale y tak e doda , e rolnicy z Mirotek mle-
ko od krów mogli odda  jedynie do Spó dzielni Mleczar-
skiej w Bar o nie, której musieli by  cz onkami. Rok 1962 
by  znowu niepomy lny dla rolników. Spó niona wiosna 
i d ugotrwa e ch ody nie sprzyja y siewom i zbiorom. Jesz-
cze 20 czerwca notowano tylko 10oC62.

Interesuj ca informacja znalaz a si  w kronice szkol-
nej z okazji 20. rocznicy utworzenia Polski Ludowej, ob-
chodzonej 22 lipca 1964 r. Kierownik szko y pan Kazi-
mierz Górecki tak to zapisa : Wie  Mirotki poszczyci  si
mo e nie lada osi gni ciami. W ci gu 20 lat wybudowano 
22 domy mieszkalne, mie ci si  w tym kilka nowych za-
gród ch opskich. Zelektryfikowano 112 zagród – w okre-
sie mi dzywojennym elektryczno ci w ogóle tu nie by o.
Przed wojn  by y 2 motocykle, obecnie jest 56 motocykli 
z motorowerami. Czterech gospodarzy ma w asne traktory, 
a kó ko rolnicze 2. By o par  radioodbiorników obecnie 
jest 8 telewizorów, 74 radioodbiorników i 148 g o ników. 
Szko  podstawow  uko czy o 275 uczniów. 23 absolwen-
tów uczy si  dalej w szko ach rednich wzgl. zawodowych.
Informacje te nie do ko ca by y cis e, skoro na nast pnej
stronie, kierownik zapisa , e: kó ko rolnicze dysponuje 
5 ci gnikami i maszynami towarzysz cymi – m ockarnie,
p ugi, brony, kultywatory, kopaczki, przyczepy do trans-
portu towarów, snopowi za ki. Podobnie informacja o mo-
tocyklach brzmia a inaczej obecnie jest ich 56 i chyba dwa 
razy tyle motorowerów63.

W 1972 r. podczas kolejnej zmiany systemu administra-
cji terenowej zlikwidowano Gromadzkie Rady Narodowe, 
w ich miejsce tworz c du e gminy, a tym samym tworz c
trójstopniowy podzia  kraju. So ectwo Mirotki wesz o
w sk ad nowo utworzonej gminy Skórcz64. By o to przygoto-
wanie do nast pnych zmian podzia u kraju, przeprowadzo-
nych w 1975 r., polegaj cych na utworzeniu 49 województw 
i likwidacji powiatów. W tym te  roku przeprowadzono re-
mont kapitalny szko y. Prace te wp yn y mobilizuj co na 
mieszka ców wsi, którzy tak upi kszyli tak e swoje otocze-
nie, e w wojewódzkim konkursie estetyzacji i higienizacji 
wsi Mirotki zaj y II miejsce, otrzymuj c nagrod  w wyso-
ko ci 15.000 z . Nagrod  w wysoko ci 6.000 z  otrzyma a
równie  szko a. By y to niez e pieni dze, gdy rednia pen-
sja miesi czna wynosi a wówczas 2.500 z 65.

Rok 1974 by  szcz liwy dla mieszka ców Mirotek. 
W ogólnopolskim konkursie „Z ota Wiecha” pierwsze miej-
sce w województwie gda skim zdoby  mieszkaniec Miro-
tek Henryk Chmielewski. By  on te  laureatem nagrody 
krajowej. Jego ona Irena zosta a staro cin  powiatowych 
do ynek w Starogardzie. Oddano równie  do u ytku w Mi-
rotkach now  zlewni  mleka. Du  rado  wywo a o tak e
w ród mieszka ców wszystkich okolicznych wsi urucho-
mienie centrali automatycznej w Skórczu66.

Zmiany, jakie zasz y w Polsce w 1989 roku, dotyczy y
nie tylko systemu w adzy. Przeprowadzono pierwsze wol-
ne wybory, które przywróci y Polsce rzeczywist  wolno .
W nast pnych latach nast powa o wiele zmian, w tym li-
kwidacja PGR w s siednim Bar o nie, które by o miejscem 
pracy tak e dla mieszka ców Mirotek.

W 1998 r. powrócono do trójstopniowego podzia u w a-
dzy tworz c ponownie powiaty67. Mirotki pozosta y w gmi-
nie wiejskiej Skórcz w powiecie starogardzkim. 

We wrze niu 2000 r. otwarto kompleks handlowo-us u-
gowy. W czerwcu 2002 r. jubileusz 70-lecia dzia alno ci
obchodzi a OSP w Mirotkach. W po owie listopada 2002 r. 
Maria Derdowska podj a si  zadania reaktywowania po 
12-letniej przerwie, dzia alno ci Ko a Gospody  Wiejskich.

W dniu 31.12.2010 r. w Mirotkach mieszka o 455 miesz-
ka ców. We wsi s  trzy sklepy spo ywcze, w centrum wsi 
znajduje si  Szko a Podstawowa. Jest te  drukarnia i introli-
gatornia „Mirex”.
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Subkowy wobec buntu gda szczan

Wrejonie jezior rokickich stoczono kilka bitew i to 
w ró nych okresach czasowych, a ka da z nich 
mia a negatywny wp yw na sytuacj  materialn

mieszka ców Subków. Obszar zniszcze  rozci ga  si  w pro-
mieniu wielu kilometrów i odbudowa wymaga a czasu. Nie 
zawsze mo na by o natychmiast wykona  wszystkie czyn-
no ci. Wobec trudnej sytuacji biskup Stanis aw Karnkowski 
3 sierpnia 1579 roku wyda  w Subkowach dla ich mieszka -
ców dokument, w którym „ulitowawszy si  nad zbiednie-
niem swoich poddanych (po wojnie króla Stefana Batorego 
z Gda skiem), pozwala im wypasa  byd o na pastwiskach 
pobliskiego Bischofdorf” (miejscowo  nie zachowa a si  do 
naszych czasów). Skali zniszcze  nie sprecyzowano i trudno 
w tej chwili oceni  ich rozmiar.

Dlaczego dosz o do konfliktu? Otó  po wyga ni ciu dy-
nastii Jagiellonów przy drugiej elekcji wybrano króla Stefa-
na Batorego. Osoba monarchy budzi a kontrowersje w ród
pewnej grupy polskiej szlachty i mieszczan. Pretendentem do 
tronu by  równie  arcyksi  Maksymilian II i to on otrzyma
poparcie gda szczan. Zatem wypowiedziano pos usze stwo
Stefanowi Batoremu. Mieszczanie d yli przede wszystkim 
do zachowania dotychczasowych swobód, czego przyk adem
by a przysi ga z o ona przez powo anych pod bro  mieszka -
ców miasta: „Przysi gam Szlachetnej Radzie by  wiernym 
i pos usznym; w tego zacnego Miasta swobód, przywilejów, 
praw i chwalebnych obyczajów obronie cia o, ycie, mienie, 
cze  i krew (...) po o y ; oraz co dla potrzeby i dobra Miasta 
za wspóln  Ordynków wol  b dzie postanowione, nakazane, 
zarz dzone, obwieszczone i otr bione, pilnie mie  na uwadze 
i do tego si  stosowa ”. Przysi ga ko czy si  zastrze eniem:
„bez szkody dla odwiecznego z Koron  Polsk  po czenia
i zjednoczenia (z zachowaniem naszych prawnych swobód 
i przywilejów), tak mi zaiste dopomó  Bóg i jego wi te s o-
wo”. Zatem chciano zachowa  przynale no  pa stwow  tak 
jak dotychczas, ale osoba monarchy wzbudza a sprzeciw. 
Wysi ki dyplomatyczne nie odnios y pozytywnego skutku 
i konflikt zbrojny by  nieunikniony.

We wrze niu 1576 roku skoncentrowano pod Tczewem 
trzytysi czny oddzia  pod dowództwem hetmana Jana Zbo-
rowskiego. Dysponowa  on g ównie jazd  husarsk  i kozac-
k . Wojska królewskie nie posiada y artylerii ci kiej, któr
odes ano nad Narew, poniewa  w tym czasie przygotowy-
wano si  do wojny z Rosj . Gda szczanie przeciwstawili im 
armi  czterokrotnie liczniejsz , szacowan  na 12 tysi cy o -
nierzy. Ochotnicy z milicji miejskiej, niezaprawieni dotych-
czas w o nierskim rzemio le, tworzyli a  dwie trzecie ca o-

MAREK KORDKOWSKI

Subkowy
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ci si . Natomiast oddzia  zawodowych zaci nych stanowi
trzon armii. Sk ada a si  ona z sze ciu chor gwi landsknech-
tów i oddzia u rajtarii. Dowództwo powierzono Hansowi 
Winckelbruchowi von K ln. Akcj  ofensywn  rozpocz li
gda szczanie i to oni na czterech statkach przetransportowali 
do Mi ob dza dzia a z 210 strzelcami. L dowy desant zosta
powstrzymany przez kozackie podjazdy.

Hetman Jan Zborowski, znaj c s abo  swych si , wy-
korzysta  warunki naturalne i stan  wokó  przepraw pod 
Rokitkami. Gda szczanie, maj c przewag  liczebn , ruszyli 
17 kwietnia 1577 roku w stron  Lubiszewa z zamiarem przej-
cia przez groble. Oddzia y polskie celowo cofn y si  i wci -

gn y swego przeciwnika w pu apk . Liczba 4400 gda skich
o nierzy, którzy zgin li pod Rokitkami, w sposób znacz cy

mówi o rozmiarach kl ski. Dane nale y uzupe ni , dodaj c
jeszcze cyfr  1000 wzi tych do niewoli. Nieporównywal-
nie mniej straci y wojska królewskie – z ich szeregu uby o
130 ludzi uprowadzonych do niewoli i 58 zabitych.

Gda sk, zanim uleg  Stefanowi Batoremu, broni  si  jesz-
cze przez ca y rok. W mi dzyczasie wojska królewskie w Sta-
rogardzie, Sobowidzu i w Tczewie wystawi y silne rezerwy. 
To o nierze przyczynili si  do tragedii, jaka mia a miejsce 
w ostatnim z wymienionych miast. Wielki po ar 4 pa dzierni-
ka 1577 roku ogarn  i strawi  prawie ca y Tczew.

Po zako czeniu konfliktu, gda szczanie ukorzyli si
i zap acili wysok  kontrybucj , w zamian zachowali swobo-
dy nadane im wcze niej przez polskich w adców. Adwersa-
rze wojny domowej mogli liczy  na pewne korzy ci z za-
wartych warunków ugody. Natomiast mieszka cy Pomorza 
jako postronni obserwatorzy, którzy bezpo rednio nie wzi li
udzia u w zmaganiach zbrojnych, liczyli tylko straty mate-
rialne, czego przyk adem jest przedstawiony wcze niej tekst 
dokumentu wystawionego dla mieszka ców Subków przez 
biskupa Stanis awa Karnkowskiego.

Konflikt polsko-szwedzki

Dotychczas w kilku publikacjach zamieszczono wzmian-
ki dotycz ce pobytu w Subkowach Zygmunta III Wazy. 
Zatem mo na zada  nast puj ce pytanie: jakie okolicz-

no ci sk oni y króla Polski do z o enia wizyty w tej miejsco-
wo ci? Odpowied  jest prosta i dotyczy konfliktu zbrojnego 
ze Szwecj . Przekazanie w takiej formie rozwi zania zagadki 
historycznej nikogo nie usatysfakcjonuje i wobec tego nale y
podj  prób  wyja nienia interesuj cej nas kwestii.

ród em wojen Polski ze Szwecj  w XVII wieku nie 
by y tylko spory dynastyczne, ale przekszta cenie Morza 
Ba tyckiego w morze szwedzkie „dominium maris Baltici”. 
D enia króla Gustawa II Adolfa zmierza y do opanowania 
wszystkich szlaków eglugowych oraz wybrze y ba tyckich
wraz z najwa niejszymi portami. Dlatego te  w lipcu 1626 
roku rozpocz  dzia ania wojenne. Zaledwie w ci gu jednego 
miesi ca oddzia y szwedzkie zaj y Pi aw , Braniewo, From-
bork, Tolkmicko, Elbl g, Malbork, Ornet  i Dobre Miasto, 
a po sforsowaniu Wis y opanowa y Tczew, Gniew i Puck. We 
wrze niu podesz y pod Gda sk i poczyniono ju  pierwsze 
czynno ci obl nicze.

Wobec zagro enia najwa niejszego polskiego miasta 
i portu nad Ba tykiem, król Zygmunt III Waza wyruszy  ze 
sw  jedenastotysi czn  armi  w kierunku Gniewa, pod któ-
ry dotar  18 wrze nia. Kilka dni pó niej przyby  ze swymi 
oddzia ami król szwedzki Gustaw II Adolf, aby udzieli
niezb dnej pomocy otoczonej za odze miasta. Na obszarze 
pomi dzy Walichnowami, Gronowem a wzgórzami Ciep ego
dwóch Wazów stoczy o bitw , która trwa a, z kilkudniowy-

mi oczywi cie odst pami, od 21 wrze nia do 1 pa dziernika.
Wynik starcia by  niekorzystny dla wojsk polskich. Co praw-
da, zanotowano równorz dny bilans strat po obu stronach, 
to jednak Szwedzi zaj li dominuj ce i wa ne pod wzgl dem
strategicznym wzgórza wokó  wsi Ciep e. Wobec powy -
szej sytuacji niezniszczona armia polska ruszy a do Pelplina, 
a nast pnie do Wa mierza. Po odblokowaniu za ogi szwedzkiej 
w Gniewie, Gustaw II Adolf wycofa  si  na pó noc, poniewa
jego wojska zosta y zagro one odci ciem od si  g ównych.

Po przedstawieniu w ogólnym tylko zarysie pierwsze-
go etapu dzia a  zbrojnych na Pomorzu mo na opisa  epi-
zod subkowski. Polacy zaj li 7 pa dziernika Wa mierz,
a nast pnie Subkowy i Czarlin. W ostatniej z wymienionych 
miejscowo ci za o ono obóz warowny, który mia  broni
przesmyku pod Rokitkami. Umocniono go palisad  i sza -
cami, a po o ony by  na niewysokim, rozleg ym i bezle nym
wzgórzu. W ten sposób zablokowano Szwedów na linii ci -
gn cej si  przez Subkowy, Czarlin, Gda sk i Puck. Odwody 
skoncentrowano w Wa mierzu. W tym czasie 6 pa dziernika
si y polskie wzmocniono nowymi chor gwiami magnackimi 
i królewskimi, a 21 pa dziernika przyby  hetman polny ko-
ronny Stanis aw Koniecpolski z chor gwiami kwarcianymi 
oraz ksi ta Zbarascy i Jeremi Wi niowiecki.

Król Zygmunt III Waza przebywa  w Subkowach i miej-
scowo ciach okolicznych ponad miesi c. Kwaterowa  mi dzy
innymi w pa acu biskupim. W tym miejscu zapada y zatem naj-
wa niejsze decyzje i wydawano zarz dzenia maj ce wp yw na 
los kraju i wynik tocz cych si  wówczas dzia a  zbrojnych. Wo-
bec braku aktywno ci wrogich armii ju  18 pa dziernika pod-
j to rokowania pokojowe. Nie przynios y one jednak adnych
efektów. dania obu stron konfliktu by y zbyt wygórowane. 
Szwedzi chcieli zawrze  rozejm z zachowaniem ówczesnego 
stanu posiadania, czyli nowymi nabytkami w postaci polskich 
miast i osad na terenie Prus Królewskich. Natomiast Polacy zga-
dzali si  przyzna  Gustawowi II Adolfowi prawo do ywotniego
zatrzymania korony szwedzkiej.

W Toruniu od 10 do 29 listopada 1626 roku obradowa
sejm nadzwyczajny. W zwi zku z powy szym faktem król 
Zygmunt III Waza zda  13 listopada dowództwo nad armi
hetmanowi Stanis awowi Koniecpolskiemu i uda  si  do 
Torunia.

W listopadzie odesz y z obozu czarli skiego niektóre 
oddzia y magnackie i pospolitego ruszenia bior ce udzia
w walkach o Gniew. Pozosta y tylko roty husarskie i kozac-
ka wojewody sieradzkiego Jana Baranowskiego. Do czy y
natomiast nowe oddzia y zaci ne: roty piechoty cudzoziem-
skiej Gabriela Ceridona, Wilhelma Kitta, Baltazara Rotem-
steina, Tomasza Duplessisa, Jana Forde, Wilhelma Appelma-
na, Waltera Butlera starszego, Adriana Fuldropsa, Waltera 
Butlera m odszego, rota drago ska Adriana Kitta, roty raj-
tarskie Ernesta Denhoffa, Rasnopsta Medena, Wyszbierzego, 
arkabuzeria Miko aja Gniewosza, chor gwie husarskie Mi-
ko aja K dzirzelskiego, starosty osieckiego Mniszecha, cho-
r gwie kozackie Mniszecha, Wojciecha Baranowskiego, Pio-
tra Bujalskiego, Jana Worytki i kilku innych. Popis w obozie 
pod Wa mierzem 4 listopada 1626 roku wykaza  7 chor gwi
husarskich, chor giew arkabuzersk , 6 chor gwi rajtarskich, 
11 chor gwi kozackich, 12 jednostek piechoty cudzoziem-
skiej, 6 rot piechoty polskiej i w gierskiej, 3 roty dragonii, 
czyli razem 4367 koni jazdy i 4258 porcji dragonii i piechoty 
(8625 stawek o du), to jest oko o 7900 osób. Ta liczba nie 
uwzgl dnia o nierzy chor gwi kwarcianych hetmana Stani-
s awa Koniecpolskiego (4200 jazdy, 1000 dragonów i 1000 
piechoty polskiej). Z oddzia ów litewskich zosta a chor giew
husarska Andrzeja Stanis awa Sapiehy i regiment rajtarski 
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Miko aja Abrahamowicza. Roty nadworne by y reprezen-
towane przez chor giew nadworn  królewsk , która wyst -
powa a jako rota królewicza W adys awa, ponadto rajtarzy 
Otta Denhoffa i dragoni Miko aja Judyckiego. Wobec wyga-
ni cia terminów s u by, g ównie piechoty cudzoziemskiej, 

liczebno  armii nieustannie si  zmienia a. Wed ug ocen sza-
cunkowych obliczono, e w grudniu 1626 roku si y polskie 
na terenie Prus Królewskich liczy y ponad 10300 o nierzy, 
a konkretnie 6530 koni jazdy oraz 4890 porcji piechoty i dra-
gonii, czyli 11420 stawek o du.

Zaprowiantowanie wojska, zw aszcza zim , natrafia o
na coraz wi ksze trudno ci, dlatego te  zg oszono projekt 
utworzenia komisji, która zaj aby si  zakupem ywno ci
w innych regionach kraju, transportem do Prus i sprzeda  po 
umiarkowanych cenach ustalonych przez hetmana i komisa-
rzy z potr ceniem warto ci z o du. Trudno ci z terminow
zap at  wynagrodze  oraz z zaprowiantowaniem wp yn y na 
zmniejszenie liczebno ci o nierzy w poszczególnych chor -
gwiach. Z regu y podawano pe ne stany oddzia ów, jednak 
w rzeczywisto ci by y ni sze od etatowych. Skutki warun-
ków atmosferycznych zim  1627 roku tak e mia y wp yw na 
postaw o nierzy. Krytycznie ocenia  powsta  sytuacj  kró-
lewicz W adys aw w li cie do hetmana polnego litewskiego: 
„U nas w Prusach po staremu ma o si  robi, a wojska ubywa 
i zgo a s u y  im si  nie bardzo chce”.

Stany liczebne wojsk koronnych ulega y pewnym waha-
niom. Przyk adowo w pierwszym kwartale (1 grudzie  1626 
– 28 luty 1627 roku) hetman Stanis aw Koniecpolski mia  do 
dyspozycji 18 chor gwi husarii, w tym 12 kwarcianych, cho-
r giew królewicza W adys awa i nast pne – starosty ryskiego 
Andrzeja Sapiehy, Micha a Krzyczewskiego, starosty wiskie-
go Miko aja Kossakowskiego, starosty pokrzywnickiego Jana 
Dzia y skiego, chor giew arkabuzersk  Miko aja Gniewosza, 
28 chor gwi kozackich, w tym 23 chor gwie kozackie oraz 
Paw a Czarnieckiego, Andrzeja ladkowskiego, Miko aja Mo-
czarskiego, Piotra Bujalskiego i Falenckiego, 3 jednostki raj-
tarii, w tym chor giew kwarcian  Andrzeja Kossakowskiego, 
regiment Miko aja Abrahamowicza, chor giew Ottona i Erne-
sta Denhoffów, 5 jednostek dragonów, w tym regimenty Jaku-
ba Butlera i Wintera, kompania Wilhelma Lessego, regiment 
Miko aja Judyckiego, kompania Adriana Kitta, 12 jednostek 
piechoty cudzoziemskiej, 7 rot piechoty polskiej. Jak ju  wcze-
niej wspomniano, liczebno  armii si gn a 10300 o nierzy. 

W drugim kwartale (1 marzec – 31 maj 1627 roku) hetman 
Koniecpolski mia  pod swoj  komend  19 chor gwi husarii, 
29 chor gwi kozackich, 3 jednostki rajtarii i 5 jednostek drago-
nii. Sw  s u b  1 czerwca 1627 roku zako czy a kompania Ad-
riana Kitta, za to do obozu przyby y regimenty Butlera i Win-
tera. Pomimo ubytku roty Reginalda Kiska w marcu nast pi o
wzmocnienie jednostek piechoty autoramentu cudzoziemskie-
go poprzez uzupe nienie do etatowego stanu niektórych z nich. 
W porównaniu z poprzednim zestawieniem liczba stawek o du
wzros a do 12730 i obejmowa a 6730 stawek dla jazdy i 6000 
dla piechoty i dragonii. Od 1 czerwca 1627 roku wesz y do s u -
by regimenty piesze Magnusa Ernesta Denhoffa oraz Gerarda 
Denhoffa. Na nowo sformowano roty Wilhelma Butlera star-
szego, Andrzeja Rytgiera Rusa, Pola Magnusa i Hoffena.

Od listopada 1626 do kwietnia 1627 roku wojska polskie 
nie sta y bezczynnie, ale prowadzi y wojn  podjazdow  i niepo-
koi y si y szwedzkie, co przedstawia poni szy opis: „Stanis aw
Koniecpolski hetman (...) po o ywszy si  obozem, przez ca
zim  Tczew w obl eniu trzyma  i miejsca okoliczne od wycie-
czek szwedzkich zas ania ”. Na prze omie listopada i grudnia 
dwie chor gwie Paw a Czarnieckiego i Hermolausa Przy c-
kiego zaatakowa y konwój z zaopatrzeniem, który zmierza  do 

Tczewa, jak równie  rajtari  z miejscowego garnizonu. Naocz-
ni wiadkowie takie oto dali wiadectwo utrwalone na stronach 
archiwalnych dokumentów: „Wypadli dwa kornety (rajtarii), 
których nasi a  na pó  wsi mi dzy siebie wpu ciwszy, z dwu 
stron wypadli i tam do Szwedów miele skoczywszy, acno za-
trwo onych wyparli i a  do miasta siek c p dzili, gdzie kilku-
nastu na placu zosta o, jednego pojmano”.

Ci g e k opoty z zaopatrzeniem w ywno  sprawi y, e
wielokrotnie zaobserwowano przypadki ograbienia miej-
scowej ludno ci. Takie wydarzenie mia o miejsce zaraz po 
potyczce pod Tczewem, a jego g ównymi bohaterami byli 
o nierze wspomnianej ju  wcze niej chor gwi Paw a Czar-

nieckiego. To on na czele swych ludzi i kilku innych od-
dzia ów wyruszy  na podjazd, aby zarekwirowa ywno
ch opom. Zaj to miejscowo u awki i zdobyto przy tej 
okazji 12 polowych dzia  szwedzkich. Nie powiód  si  atak 
na Nowy Staw, pomimo brawurowo przeprowadzonej akcji. 
Ponadto odniesiono dosy  dotkliwe straty. Liczne zagony 
jazdy stwarza y pozory wielkiej armii i przez pewien czas 
znakomicie maskowa y szczup o  polskich si . Wrogie za-
ogi garnizonów niepokojono równie  i w innych miejscach, 

dlatego utrzymanie wielu miast by o dla nich trudnym zada-
niem. W zwi zku z tym odnotowano nast puj ce o wiadcze-
nie dotycz ce Koniecpolskiego: „ustawiczne wycieczki ku 
Elbl gowi i Malborkowi, tak ciska  Szwedów, e, jakby ob-
l eni w swych twierdzach, wychyli  si  z nich nie mogli”.

Zim  1627 roku sytuacja wojsk polskich w obozie czar-
li skim nieustannie si  pogarsza a. Akcja rekwirowania yw-
no ci wywo a a bunt ch opów na „Wielkiej u awie”. Ekspe-
dycje karne zako czy y si  niepowodzeniem i zaogni y tylko 
ogólny stan napi cia pomi dzy poszczególnymi stronami 
sporu. Hetman Stanis aw Koniecpolski na o y  kontrybu-
cj , ale ch opi jej nie respektowali. Ostatecznie podpisano 
umow , która dok adnie regulowa a wysoko wiadcze
i sposób ich dostawy. Pod koniec stycznia wyparto z u aw
polskie oddzia y. W ten sposób o nierzy pozbawiono dostaw 
ywno ci i brakowa o ju  paszy, pada y konie oraz zacz y

si  dezercje. Pomimo pró b hetmana o pomoc, król pozba-
wiony rodków finansowych nie móg  udzieli  znacz cego
wsparcia. Gdy Wis a sta a si eglown  po skruszeniu lodów, 
wys ano rzek  pewne ilo ci yta, owsa, grochu, mas a i in-
nych artyku ów. o d otrzymali tylko o nierze kwarciani. 
Natomiast rotom zaci gni tym przez króla i pozosta ym pie-
ni dzy nie przekazano. Hetman w swych listach do Zygmun-
ta III pisa : „To te  Waszej Królewskiej Mo ci Panu Memu 
Mi o ciwemu oznajmi  mi przychodzi, e dla wielkiego 
niedostatku bardzo po owa ich nie wsi dzie, którym ju  tak 
bieda dokuczy a, e je li nie przysz wier , która si  pierw-
szego marca zaczyna, pieni dzy mie  nie b d , odbierze
s u b  Waszej Królewskiej Mo ci chc . Piechocie niektórym 
kompaniom miesi c wyszed , drugim i dwa winno (...). Przy 
tym wszystkim prowiant prosz  racz Wasza Królewska Mo
mie  na pami ci, bo bez niego, cho by dobrze i pieni dze
by y, niepodobna”. Przedmiotem szczególnej troski hetma-
na by a zw aszcza piechota autoramentu cudzoziemskiego. 
W innym z jego listów czytamy: „za piechot  cudzoziemsk
uni enie Wasz  Królewsk  Mo  prosz , którym ju  jeden, 
drugim dwa, a niektórym trzy miesi ce si  winno, aby Wasza 
Królewska Mo  raczy  bez omieszkania kaza  pieni dzy do 
nich przys a , bo bez nich jednym ucieka , drugim zdycha
przyjdzie. Nie w tpi , e Wasza Królewska Mo  nie b -
dziesz yczy  sobie dla omieszkania pieni dzy rujnowa  tych 
ubogich o datów, za którymi po wtóre uni enie i pokornie 
prosz ”. Oprócz wspomnianej wcze niej pomocy, król nie 
przys a  ani pieni dzy, ani ywno ci w okresie wiosennym. 

Z PRZESZ O CI REGIONU
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Wojsko sp dzi o zim  pod namiotami z powodu braku kwa-
ter. o nierze polscy g odni i biwakuj cy na mrozie, niemal 
pod go ym niebem, ponie li du e straty si gaj ce 50 proc.

Dowództwo szwedzkie zna o i krytycznie ocenia o sytu-
acj  swego przeciwnika. W li cie adresowanym do Teuffla 
22 stycznia 1627 roku Oxenstierna pisa : „Wróg le y jeszcze 
pod Tczewem, jest do  znacznie s aby. Dwa tysi ce ludzi do 
Pucka wys a , ostrzeliwa  go, ale wielu ludzi straci , bo du o
na fura owaniu wybito, a cz  rozproszy a si  z g odu”. Si y
polskie i hetman Koniecpolski nie wzbudza y obaw w ród
Szwedów, dlatego te  u o ono plan prze amania obrony pod 
Czarlinem. Nale y doda , e pewne straty spowodowane 
zimowymi warunkami pogodowymi, ponie li równie o -
nierze szwedzcy. Wysoki poziom zachorowalno ci graniczy
niemal z opini  masowej zarazy. Stany regimentów obni y-
y si  z 20 do 35 proc. Byli jednak w du o korzystniejszej 

sytuacji ni  Polacy, poniewa  zapewniono im odpowiednie 
warunki zakwaterowania pod strzechami ch opskich chat 
i dachami miejskich kamienic.

Oko o 1 marca 1627 roku hetman Stanis aw Koniecpolski 
otrzyma  ostrze enie od podkanclerzego Zadzika o marszu 
najemnych wojsk szwedzkich zwerbowanych w Meklembur-
gii. Liczono si  tak e z atakami ze wschodu od strony u-
aw. Obóz oddzia ów polskich w Czarlinie flankowa  pozycj

pod Tczewem oraz broni  przesmyków pod Rokitkami, gdzie 
mi dzy Jeziorem Rokickim, bagnami Mot awy i M y skiego
Rowu a kamiennym wa em przeciwpowodziowym prowa-
dzi a jedyna droga do Gda ska. Wykorzystuj c trakt na Sub-
kowy i Pelplin, flankowano po o ony na po udniu Gniew. 
Wad  tej pozycji by a s aba jej obronno . agodne wzgórze 
dogodne by o do wypadu jazdy, nie stanowi o jednak adnej
przeszkody dla atakuj cych. Wobec dwustronnego zagro e-
nia dzia aniami ofensywnymi wroga, hetman Koniecpolski 
stworzy  dodatkow  lini  obrony w rejonie Starogardu i Skar-
szew. Obie miejscowo ci obsadzono piechot , dragonami 
i chor gwi  kozack . Ponadto dostarczono tabory i artyleri .
Dla zabezpieczenia granicy zachodniej wys ano 17 chor gwi
jazdy. Reszta si  wraz z hetmanem pozosta a w Czarlinie, 
a by y to 2 pu ki jazdy i 13 rot piechoty.

Szwedzi skoncentrowali znaczn  ilo  oddzia ów na 
u awach. Po 21 marca dowództwo dysponowa o 10 regi-

mentami piechoty i 20 kompaniami kawalerii. Gdy nast pi
kres przygotowa  do wymarszu, zanotowano wysoki poziom 
Wis y, który unicestwi  wszelkie plany sforsowania rzeki. 
Kanclerz Oxenstierna napisa  list do króla Gustawa II Adolfa, 
a w nim donosi : „most przygotowany, tak pod Malborkiem, 
jak i pod Tczewem, zosta  przewrócony. Poziom i przybór 
wody w Wi le i Nogacie teraz tak wielki, jakiego nie by o od 
wielu lat. Pr dy i wiry tak silne, e nie mo na odzi  przep y-
n  bez nara enia si  na najwi ksze niebezpiecze stwo, nie 
mówi c o promach i dzia ach”. Woda zala a przede wszyst-
kim prawy brzeg rzeki i zamieni a go „w nieprzebyte b ota”.

W tym samym czasie 2,5 tysi ca niemieckich najemników 
w s u bie szwedzkiej przekroczy o polsk  granic  w pobli u
Bia oboru i Miastka. Na wie  o tym hetman Stanis aw Ko-
niecpolski wyruszy  z liczb  3 tysi cy piechoty i dragonów 
oraz 10 dzia  polowych przeciw wrogowi. Do os ony przed 
ewentualnymi wypadami szwedzkich za óg z Tczewa i Gnie-
wu oraz atakami zza Wis y pozostawiono obwód czyli 2 pu ki
jazdy Miko aja Potockiego i stryjecznego brata hetmana, Ste-
fana Koniecpolskiego. Lini  obrony wzd u  Rokitek, Czarlina 
i Subków os ania a cz  chor gwi jazdy, g ównie kozackich. 
Sza ce obozu czarli skiego obsadzi y 3 chor gwie dragonów, 
rajtarii i husarii. Dowódc  tej grupy zosta  Pawe  Czarniecki. 
Oko o 30 marca 1627 roku hetman na czele swych si  przyby

do Pucka obleganego ju  od grudnia poprzedniego roku. Zin-
tensyfikowa  bombardowanie miasta i w konsekwencji za oga
szwedzka skapitulowa a 2 kwietnia. Kilkana cie dni pó niej
16 kwietnia 1627 roku Polacy odnie li zwyci stwo i rozbili 
pod Hemmerstein niemieckich najemników w s u bie szwedz-
kiej zwerbowanych w Meklemburgii. Po tych starciach hetman 
Koniecpolski pospiesznym marszem powróci  do Czarlina, 
gdy  przeciwnik próbowa  sforsowa  Wis  pod Tczewem, 
czego do wiadczy  Pawe  Czarniecki. Rozstawiono wojsko 
w Starogardzie, pod Tczewem i Subkowami.

Wiosn  1627 roku aktywno  ofensywna znacznie wzro-
s a, poniewa  dotar  ze Szwecji Gustaw II Adolf z nowymi 
oddzia ami. G ównym celem kampanii letniej by o zdobycie 
Gda ska. Zdawano sobie spraw , e musi doj  do rozstrzy-
gaj cej batalii, gdy  dzia aj ca na ty ach wroga armia polska 
zapewne uniemo liwi aby realizacj  powy szego zadania. 
Pierwszy symptom tego zjawiska to skuteczna obrona prze-
prawy przez Wis  w okolicach Kie marka. Moment kulmi-
nacyjny nast pi  jednak pod Rokitkami. Armia polska, która 
liczy a 8 tysi cy o nierzy, przenios a swój obóz z Czarlina do 
Lubiszewa z zamiarem obrony przej cia pomi dzy jeziorami. 
Naprzeciw, po drugiej stronie bagien mot awskich, stan o
10 tysi cy Szwedów. Wrogie si y oddziela y trzy groble.

Bitwa rozpocz a si  7 sierpnia 1627 roku. Król Gustaw II 
Adolf w czasie rekonesansu zanadto zbli y  si  do polskich sta-
nowisk. Rozpoznano osob  monarchy i ruszy  po cig. W adca
szwedzki dotar  do swej eskorty i pod naporem przewa aj -
cych si  wycofa  si  do obozu. Natychmiast zarz dzono atak 
rajtarii, któr  Polacy odrzucili a  po sza ce nieprzyjaciel-
skich fortyfikacji. Do wiadczony hetman Koniecpolski nie 
wyda  jednak rozkazu do szturmu na obóz wroga, poniewa
rezultat tej e batalii by by dla niego niekorzystny. Wobec 
braku mo liwo ci stoczenia bitwy w otwartym polu, polski 
dowódca nakaza  odwrót. Wycofywano si  jedyn  drog  po-
przez grobl . W momencie krytycznym zaatakowali Szwedzi 
i podj li nieudan  prób  odci cia dost pu do grobli oddzia-
om polskim. Polacy ponie li niewielkie zreszt  straty, mo na

by o si  doliczy  zaledwie 80 zabitych. Przeciwnicy s dzili,
e w ród nich jest równie  hetman Stanis aw Koniecpolski. 

Okaza o si  to nieprawd . Nast pny dzie  nie zapowiada  si
pomy lnie dla Polaków. Piechota, silnie ostrzeliwana przez 
artyleri , zosta a zmuszona do odwrotu. Po pewnym czasie 
celem ostrza u by  równie  obóz. Szwedzi przygotowywali 
si  do decyduj cego ataku. Na szcz cie nie doszed  on do 
skutku z powodu rany, jak  odniós  Gustaw II Adolf. Wyda
rozkaz do odwrotu, poniewa  nie chcia  kontynuowa  batalii 
pod swoj  nieobecno . Bitwa pod Rokitkami zako czy a si
strategiczn  pora k  Szwedów, bo w jej wyniku nie mogli 
przyst pi  do ataku na Gda sk.

Wojna Polski ze Szwecj  w latach 1626-1627 jest ma o
znana, a najcz ciej w podr cznikach historii znajduj  si
informacje o genezie i wyniku ko cowym konfliktu. Wie-
dz  uczniowie uzupe niaj  dodatkiem o bitwach pod Oliw
i Trzcian . Zatem zakres informacji jest minimalny i nale y
zadba  o jego rozszerzenie poprzez wprowadzenie nowych 
elementów propaguj cych histori  poszczególnych miejsco-
wo ci. Temu celowi s u y niniejszy opis. W nim uwzgl d-
niono wydarzenia z przesz o ci Subków, które w pewnym 
momencie odegra y do  istotn  rol  jako miejsce pobytu 
króla Zygmunta III Wazy. Ponadto osada znajdowa a si
w centrum dzia a  wojennych. To w pobliskim Czarlinie 
skoncentrowano polsk  armi , a pod Rokitkami stoczono 
bitw . Zatem Subkowy by y nara one na zniszczenia, jakie 
niesie ka da po oga wojenna i na pewno ich nie unikni to.

Ci g dalszy w nast pnym numerze

Z PRZESZ O CI REGIONU
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Urodzi  si  27.12.1846 roku, najprawdopodobniej 
w Królów Lesie, w rodzinie tamtejszego katolickie-
go nauczyciela Jana i Franciszki zd. Pozna skiej3.

Ochrzczony zosta  tego samego dnia w ko ciele pw. w. Jaku-
ba w pobliskim Dzier nie4. By  trzecim z kolei dzieckiem 
w rodzinie Jana i Franciszki Bia kowskich, i jak si  pó niej
oka e, jedynym ch opcem z siedmiorga rodze stwa5.

Po uko czeniu pruskiej szko y powszechnej w Królów 
Lesie6 (Die Volksschule) w latach oko o 1852-1859 (pod 
okiem ojca nauczyciela) m ody Jan musia  zapewne podj
(w latach pomi dzy: 1860-1870), dalsz  nauk  w gimna-
zjum. W jakiej miejscowo ci mog o znajdowa  si  wspo-
mniane gimnazjum? Ustali  tego (ze wzgl du na brak bez-
po rednich przes anek ród owych) nie sposób, w gr  mog
wchodzi  gimnazja w Che mnie, Chojnicach czy Wejhero-
wie. Wiadome jest natomiast, e nie kszta ci  si  w „Colle-
gium Marianum” w pobliskim Pelplinie6A.

Po zdaniu egzaminu dojrza o ci, jako 23-letni m odzie-
niec w 1870 roku postanowi  wst pi  do Seminarium Du-
chownego w Pelplinie. Z zachowanego Directorium Diece-
zji Che mi skiej za 1870 rok wynika, i  by  on w tym roku 
wpisany na I kurs wspomnianego seminarium7. Z powy sze-
go ród a wynika równie , e jako kleryk musia  powtarza
II kurs w latach 1872-18738. Ponadto warto równie  doda
e studiowa  przez „1 rok akademicki” (w latach 1873-1874) 

razem z ówczesnym klerykiem Romualdem Frydrychowi-
czem (1850-1932), pó niejszym wybitnym profesorem 
pelpli skiego „Collegium Marianum”, odznaczonym m.in. 
w 1922 roku Orderem Polonia Restituta9.

wi cenia kap a skie Jan Bia kowski przyj  wraz z 12 
neoprezbiterami w niedziel  dnia 18.07.1875 roku w kaplicy 
seminaryjnej z r k s dziwego bpa che mi skiego Jana Nepo-
mucena Marwitza (1795-1886 bp od 1857)10. W tygodniku 
„Pielgrzym” zachowa  si  artyku  z tej e donios ej ceremo-
nii (m.in. opisuj cy homili  jak  skierowa  bp Marwitz do 
nowo wy wi conych ksi y), oto jego fragment (...). Po za-

GRZEGORZ WOLI SKI 

Ksi dz Jan Bia kowski
z Królów Lasu

ko czeniu wznios ej ceremonii, czcigodny Arcypasterz prze-
mówi  do m odych pracowników w winnicy Pa skiej s owy
najczulszego ojca. Rozpocz  g osem silnym i pewnym. Prze-
powiada, co czeka m odych kap anów; porównuj c czasy te-
ra niejsze z czasami w pierwszych wiekach chrze cija stwa,
dalej z czasami króla Henryka VIII w Anglii, gdzie to w nocy 
tylko niesiono chorym pomoc duchow …; – i „có ”, tak pi-
sze kto  do „Gazety Toru skiej”, có  si  dzieje w tej chwi-
li z m em, którego nie wzruszy  przera aj cy huk armat? 
G os coraz s abszy, – wargi drga  poczynaj , a  nareszcie 
za sp ywa gorzka po zmarszczkami pokrytej twarzy. Wy-

mawia jeszcze kilka s ów w ród kania… wreszcie zamilk
i wsta … By a to mowa najtre ciwsza, najwi cej pouczaj ca,
której wra enie nie zatrze si  nigdy nigdy w sercach m odych
kap anów. Na wszystkich obecnych uczyni a jak najwi ksze
wra enie utwierdzi a ich w wierno ci i mi o ci ku swemu 
Arcypasterzowi (...)11. Warto doda , e uroczysto wi ce
kap a skich odby a si  w kaplicy seminaryjnej12 a nie jak 
bywa o to w powszechnym zwyczaju w bazylice katedralnej 
– ze wzgl du na trwaj ce widmo Kulturkampfu (lata 1873-
1878), o którym poni ej.

Prymicja ksi dza Jana Bia kowskiego – nie jest znana. 
Przewa nie prymicje odprawiane by y i s  (cho  nie zawsze) 
w parafialnym ko ciele, z którego wywodzi si  neoprezbiter. 
W tym przypadku móg  to by  ko ció  pw. Wniebowzi cia
NMP w Nowej Cerkwi lub przynale ny do niego ko ció ek
filialny w rodzinnym Królów Lesie. Pami ta  jednak nale y, 
e jest to okres Kulturkampfu etc. Wiadome jest natomiast, 
e skierowany zosta  w 1876 lub jeszcze w 1875 roku do 

pracy duszpasterskiej w parafii pw. w. Miko aja w go-
wie pod Gda skiem13, gdzie proboszczem by  m.in. pe ni -
cy funkcj : delegata biskupiego oraz dziekana gda skiego
ks. Józef Michalski14. Ponadto w tym okresie musia  równie
wst pi  do stowarzyszenia kap anów Diecezji Che mi skiej
pod nazw  „Sodalitas Ignatiana”. Niestety, przysz o s u y
mu jednak (jak i ca emu ówczesnemu duchowie stwu Die-

Na ma ym przyko cielnym cmentarzu w Królów Lesie w gminie Morzeszczyn znajduje si  pewien wyró niaj cy
si  stary grób. Ob o ony jest wko o ciosanymi kamieniami a latem obro ni ty bluszczem, posiada masywny 
metalowy krzy  trójlistny kowalsko inkrustowany1. Na ramionach krzy a (nad figur  ukrzy owanego Jezusa 
Chrystusa) umieszczona jest nast puj ca inskrypcja: 

Tu spoczywa
. p. ksi dz

JAN BIA KOWSKI
ur. 27 Grudnia 1846 r. wy wi cony 18 Lipca 1875 r.

um: 2 Listopada 1879 r.

Z drugiej strony ramion krzy a, znajduje si  cytat zaczerpni ty z Ewangelii w. Jana który brzmi: W teraz smutek macie 
a ja was znów zobacz  wtedy radowa  si  b dzie serce wasze a rado ci waszej [wam nikt nie odbierze]2. Krzy  zdaje si  by
pochylony ku pó nocy i wyra nie skorodowany do tego stopnia, e ostatnie s owa z ewangelii trzeba by o zrekonstruowa .
Kim by  ów ksi dz, któremu przysz o spocz  na tym e cmentarzu? Postarajmy si  odpowiedzie  na to pytanie. 
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cezji Che mi skiej) w niesprzyjaj cych czasach, mianowicie 
w okresie trwania Kulturkampfu, czasach wielkiej próby dla 
Ko cio a katolickiego. 

Cel umownie nazwanej przez polityka niemieckiego 
Rudolfa Virchova „walki z kultur ”15 na sejmie pruskim 
17.01.1873 roku, mia  przede wszystkim ukryte znaczenie dla 
konserwatystów niemieckich (pod przewodnictwem kancle-
rza Otto von Bismarcka), którym zale a o na podporz dkowa-
niu Ko cio a katolickiego Pa stwu Pruskiemu16. Najbardziej, 
zda oby si , godzi y w Ko ció  katolicki ustawy parlamen-
tu królestwa pruskiego (Landtagu) z 11 i 12.05.1873 roku, 
nazwane potocznie „ustawami majowymi”. Wed ug których 
najbole niejsze okaza y si  w praktyce m.in. postanowienia 
dotycz ce sposobu kszta cenia i powo ywania na dane stano-
wiska osób duchownych. W my l których biskup danej diece-
zji winien zg osi  Nadprezydentowi danej prowincji ka dego
nowego wy wieconego kap ana. Nadprezydent natomiast 
w ci gu 30. dni winien rozpatrzy  zg oszonego (ksi dza) oraz 
w przypadku dopatrzenia si  elementu niezgodnego np. anty-
pa stwowego, lub uwag co do jego kwalifikacji mia  prawo 
zastosowania weta17. Spowodowa o to, i  biskupi nie zg asza-
li nowo wy wi conych ksi y i de facto liczne parafie mia y
w my l „ustaw majowych” nie zalegalizowanych duszpaste-
rzy18. Warto doda , e Ko ció  katolicki na terenach dawnego 
Pa stwa Polskiego by  instytucj  w pe ni niezale n .

Ponadto „ustawy majowe” nak ada y na Ko ció  ka-
tolicki kontrol  kaza  (np. w celu przeciwdzia ania wy-
st pie  antypa stwowych). Jak i równie  (w my l utwo-
rzonego 12.05.1873 r. trybuna u ko cielnego) mo liwo
usuni cia kap ana i biskupa z danej diecezji na wniosek 
w adz cywilnych oraz ingerencj  w postanowienia s dowe
w adz ko cielnych19. Powy sze ustawy spowodowa y cichy 
sprzeciw nie tylko duchowie stwa (którym by y np. liczne 
teoretyczne wakaty na ksi y w wielu ko cio ach Diecezji 
Che mi skiej20) ale i wiernych(!); m.in. w prowincji Prusy 
Zachodnie og oszono maj miesi cem a oby, by w ten spo-
sób okaza  swój sprzeciw przeciwko ustawom Landtagu
z 11. i 12.05.1873 roku i tym samym (co okaza o si  klu-
czowe dla dalszych wypadków) solidaryzowa  si  i popiera
Ko ció  katolicki w tym trudnym okresie20A.

Powró my jednak do opisywanego g ównego bohatera 
niniejszego artyku u. Wiadome jest, e ksi dz Bia kowski
zosta  skierowany do pracy duszpasterskiej w gowie,
gdzie funkcj  swoj  sprawowa  pod opiek  wspomnianego 
powy ej dziekana gda skiego ks. Józefa Michalskiego21.
Wiadome jest równie , e sw  funkcj  duszpastersk  spra-
wowa  tam e do marca 1878 roku21A. Wówczas, jak podaje 
tygodnik „Pielgrzym” (z tego  roku i pó niejszy z 1879 r.), 
e by  ks. Bia kowski za wykonywanie czynno ci duchow-

nych [w gowie]: nie raz cigany przez policj  prusk 22.
Wynika z tego, e musiano si  nim interesowa  w Rejencji 
Gda skiej. Zapewne sprawowa  on swoj  pos ug  niezgod-
nie z ówczesnymi „ustawami majowymi”. By  mo e, nie 
zg oszono jego jako nowego kap ana Nadprezydenowi pro-
wincji. W my l ówczesnej ustawy rz dowej sprawowa  wi c
sw  pos ug  „nielegalnie”. Nie umniejsza to jednak faktu, 
e mimo tej trudnej sytuacji wiernie wykonywa  w gowie

w latach 1875/76-1878 sw  pos ug  duszpastersk .
Aresztowany jednak przez policj  prusk  w marcu 

1878 roku zosta  postawiony za nielegalnie sprawowa-
nie czynno ci kap a skich przed s d pruski w Gda sku.
Wymierzono mu nast puj c  kar : mia  do wyboru, albo 
ui ci  grzywn  w wysoko ci 150 marek (co nie by o nisk
sum )22A lub odsiedzie  15 dni wiezienia w Starogardzie
Gda skim23. Wybra  to drugie – wi zienie, które odsiadywa
w maju 1878 roku24. Po odbyciu kary wi zienia nie wiadomo 
czy dalej pe ni  sw  pos ug  kap a sk  – brak na ten temat 
ladu w ród ach. Zapewne zaistnia e wypadki – aresztowa-

nie, proces, itp. oraz panuj ca trudna sytuacja Kulturkamp-
fu musia a si  odbi  w jaki  sposób równie  i na zdrowiu 
ksi dza. Ksi dz Henryk Mross autor monumentalnego 
S ownika kap anów Diecezji Che mi skiej… stwierdzi , e
po odbyciu kary wi zienia ks. Jan Bia kowski zamieszka
u swej siostry w Postolinie ko o Sztumu25. By  mo e, jest to 
stwierdzenie prawdziwe25A.

Wiadomo jest równie , e od czasu mierci swego ojca 
(pa dziernik 1876 r.) ks. Bia kowski zacz  niedomaga 26,
o jakie dok adnie niedomaganie – chorob  mog o tu chodzi
– nie wiadomo. Pó niejsze wzmianki w ród ach nie podaj
zreszt  rodzaju choroby26A (by  mo e by a to gru lica).

Ryc. I
Grób ks. Jana Bia kowskiego
na przyko cielnym cmentarzu

Ryc. II
Ko ció  pw. w. Miko aja w Królów Lesie, 
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Wiadomo jest natomiast, e przebywaj c (goszcz c)
u swej siostry Julianny w Postolinie przyj wszy uprzed-
nio kilka razy Naj wi tszy Sakrament, zmar  przed po-
udniem w niedziel  dnia 2.11.1879 roku w wieku 33 

lat27. Cia o jego przewieziono do rodzinnego Królów 
Lasu i pochowano dnia 7 listopada obok grobu ojca28.
W „Pielgrzymie” z 6.11.1879 roku widnieje pewien znamie-
nity aci ski nekrolog stowarzyszenia kap anów Diecezji 
Che mi skiej „Sodalites Ignatiana”, informuj cy o mierci
brata i towarzysza – ks. Jana Bia kowskiego, pod którym 
podpisali si  przewodnicz cy niniejszego towarzystwa oraz 
profesorowie zamkni tego przez rz d pruski w 1876 roku 
Seminarium Duchownego w Pelplinie ks. bp Jerzy Jeschke 
oraz ksi a: Antoni Neubauer i Ignacy Ograbiszewski29.

Przedstawiony w powy szym artykule krótki yciorys
ks. Jana Bia kowskiego rodem z Królów Lasu, mo e nam 
uwidoczni  jak trudny, a zarazem dramatyczny by  okres 
Kulturkampfu na terenie Prus Zachodnich. Przypadek 
ks. Bia kowskiego (nielegalna praca duszpasterska w -

Przypisy:
1 Zob. ryc. I, s. 16 por. Krzy  – formy, oprac. E. Gigilewicz, rys. K. Ci-

cho , [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 10, Lublin 2004, s. 30-33, nr 11. 
2 Por. Ewangelia wg w. Jana 16, 22. 
3 Odno nie miejsca urodzenia ksi dza Jana Bia kowskiego, u y-

em w tek cie wyrazów »i  najprawdopodobniej urodzi  si  on 
w Królów Lesie«. Jednak e podczas przeprowadzania kwerendy 
do niniejszego artyku u, wielokrotnie i jak si  pó niej okaza o
niepotrzebnie wertowa em ksi g  metrykaln  chrztów parafii 
w Nowej Cerkwi (gdy  wioska Królów Las wraz z tamtejszym 
ko cio em filialnym pw. w. Miko aja, wchodzi a w tym okre-
sie w sk ad parafii w Nowej Cerkwi) nie znalaz szy tam e pod 
dat  27.12.1846 r. i nast. jego metryki chrztu. Zob. Archiwum 
Diecezji Pelpli skiej (dalej cyt. ADP): Neukirch Kr. Dirschau/
Westpreussisches. Metrikelen Taufen, sygn. W 1025; 1830-1850 
passim, por.: Archiwum Pa stwowe w Elbl gu z siedzib  w Mal-
borku (dalej cyt. APE): Sterbe – Neben – Register des Königlich 
Preussischen Standes Amts Watkowitz; Kreis Stuhm, für das Jahr 
1879, sygn. 565/17 [akt zgonu ks. Bia kowskiego], gdzie wpisa-
na miejscowo  urodzenia Koenigswalde. Por. H. Mross, Bia -
kowski Jan, [w:] S ownik biograficzny kap anów Diecezji Che -
mi skiej wy wi conych w latach 1821-1920 (dalej cyt SbkDCh), 
Pelplin 1995, s. 12 i 407. 

4 Zob. ADP, Schiersdorf Kr. Dirschau/Westpreussisches. Metrikelen 
Taufen, sygn. W 1385; 1843-1873. Najprawdopodobniej wi c rodzi-
na Bia kowskich z Królów Lasu uda a si  w celu ochrzczenia dziec-
ka, by  mo e maj c na uwadze zimow  por  (27 grudzie ) oraz co 
za tym idzie równie ycie dziecka do znacznie bli ej po o onego od 
Królów Lasu ko cio a w Dzier nie, por. przyp. 3. 

5 W rodzinie nauczyciela Bia kowskiego urodzi o si  w latach 1840-
1861 a  6 córek: Mechtylda, Amelia, (Jan), Anna, Julianna, Moni-
ka, Marianna. Zob. ADP, Neukirch Kr. Dirschau/Westpreussisches. 
Metrikelen Taufen, sygn. W 1025; 1830-1850; sygn. W 1026; 1851-
1873, passim.

6  Odno nie krótkiej historii szko y powszechnej w Królów Lesie po-
wsta ej w 1816 r. patrz: R. Frydrychowicz, Geschichte der Cister-
cienserabtei Pelplin und ihre Bau – und Kunstdenkmäler, Düssel-
dorff 1905, s. 282.

6A  Zob. w tej kwestii: M. Stanke, Collegium Marianum in Pelplin, 
Schülerverzlichnis 1858-1920, Bonn 1999, passim. 

6B Por. H. Mross, Bia kowski Jan, [w:] SBkDCh, s. 12.
7  ADP, Directorium Divini Offici et Missarium (dalej cyt. Directo-

rium ), Gedani 1859-1920, (1870) s. 46, nr 20.
8 ADP, Directorium, (1871), s. 45 nr 19, (1872), s. 45, nr 14.
9 ADP, Directorium, (1874), s. 46, nr 7, ponadto zob. H. Mross, Fry-

drychowicz Romuald, [w:] SbkDCh, s. 72-73.
10 Na temat bpa che mi skiego J.N. Marwitza, najpe niej: B. Kumor, 

[w:] Polski S ownik Biograficzny, t. 20, Ossolineum 1975, s. 99-101; 
ten e, Marwitz (Marwicz) Jan Nepomucen, [w:] S ownik Biograficz-
ny Pomorza Nadwi la skiego, t. 3, pod red. Z. H. Nowaka, Gda sk
1997, s. 165-167; H. Mross, Marwicz (von der Marwitz) Jan Nepo-
mucen, [w:] SbkDCh, s. 199-200. Odno nie wi ce  kap a skich
w 1875 r. zob. ADP, Directorium,(1875), s. 37, nr 28, ponadto tam-
e, s. 37-38 nr 26-37 nazwiska 12 neoprezbiterów. Por. „Gazeta To-

ru ska”, R. 9, nr 163, s. 3; „Pielgrzym” nr 30/ 1875, s. 240. 11„Piel-
grzym”, nr 30, 1875, op.cit., s. 240.

12  Ibidem, s. 240.
13  Archiwum Archidiecezji Gda skiej, sygn. D 211/2b passim; 

sygn. D 29 passim; „Pielgrzym” nr 41/1878, s. 2, nr 59/1878, s. 4; 
H. Mross, Bia kowski Jan, [w:] SbkDCh, s. 12. 

gowie, aresztowanie, proces i wi zienie) nie by  jedynym 
w ród kap anów ówczesnej Diecezji Che mi skiej. W wielu 
innych parafiach, równie  spotykane by y podobne ingeren-
cje w adz pruskich w prac  duszpastersk  katolickich ksi y
i ciganie ich przez ówczesn  policj  czy andarmeri  pru-
sk  oraz procesy i kary grzywny czy wi zienia30. Spowo-
dowa o to, jak trafnie stwierdza historyk Andrzej Chwalba, 
o przej ciu cz ci duchowie stwa katolickiego w tym okre-
sie (lata 1873-1878) „do podziemia”31. Czy jednak opisany 
w niniejszym artykule przypadek ks. Bia kowskiego (nag o-
niony w ówczesnej prasie tj. „Pielgrzymie”), jego choroba 

i przedwczesna mier  w wieku 33 lat – nie by y spowo-
dowane zaistnia ymi wypadkami z okresu Kulturkampfu?
Dok adnie nie wiadomo, ale nie jest to w tym przypadku by-
najmniej wykluczone. Po ks. Janie Bia kowskim pozosta a
na cmentarzu w Królów Lesie mogi a, z pi knym inkrusto-
wanym krzy em trójlistnym i pami  parafian o wytrwa ym
ksi dzu – Kociewiaku z okresu Kulturkampfu – synu wiej-
skiego nauczyciela. 

14  ADP, Directorium, (1876, s. 15; 1879, s. 16 i nast. lata); H. Mross, 
SbkDCh, s. 207, s. 403. 

15  Rudolf Virchov, lekarz, polityk niemiecki - wyrazi  swoje nega-
tywne zdanie dotycz ce jednego z postanowie  Soboru Watyka -
skiego I (1870 r.) m.in. o nieomylno ci papie a. By  mo e, maj c
na uwadze XVIII wieczne reformy józefi skie dotycz ce wp ywu
pa stwa na dane lokalne ko cio y. Zob. A. Chwalba, Historia Pol-
ski 1795-1918, Kraków 2000, s. 451.

16 A. Chwalba, Historia Polski…, s. 451 por. S. Salmanowicz, Prusy 
dzieje pa stwa i spo ecze stwa, Pozna  1987, s. 460-461 przyp. 
16-18; T. Kizwalter, Historia powszechna wiek XIX, Warszawa 
2007, s. 224 i n.; krótko te , J. K oczowski, L. Müllerowa, J. Skar-
bek, Zarys dziejów Ko cio a katolickiego w Polsce, Kraków 1986, 
s. 247 i n. 

17 A. Chwalba, op. cit., s. 451.
18 A. Chwalba, op. cit., s. 452. por. J. K oczowski, L. Müllerowa, 

J. Skarbek, Zarys dziejów Ko cio a…, s. 247 i n.
19  A. Chwalba, op. cit., s. 452. Nie wspominaj c tutaj o ingerencji 

w adz pruskich w poszczególne zakony, uczelnie (gimnazja ) kato-
lickie, m.in. Prusacy zamkn li 29.08.1876 r. Seminarium Duchow-
ne w Pelplinie, otwarto go dopiero 4.10. 1887 r. 

20  Zob. ADP, Directorium, (1874 i nast. lata) passim. 
20A  Opór katolickiej ludno ci w Zaborze Pruskim przeciwko ustawom 

rz dowym z jednoczesnym popieraniem Ko cio a katolickiego, 
przyczyni  si  do niepowodzenia Kulturkampfu na ziemiach Za-
boru Pruskiego. Zob. na ten temat: S. Salmanowicz, Prusy dzieje 
pa stwa…, s. 460; A. Chwalba, Historia Polski…, s. 453. 

21 Powy ej s. 3. 
21A Ponadto pod dat  29.01.1878 r. udziela  ks. Bia kowski w ko ciele

w Nowej Cerkwi lubu swojej siostrze Juliannie z Franciszkiem 
Leng  z Postolina. ADP, Neukirch Kr. Dirschau/Westpreussisches. 
Metrikelen Trauungen, sygn. W 1027 (1878 r. nr 4). Por. powy ej
przyp. 5. 

22  Zob. „Pielgrzym” nr 41/ 1878, s. 2, nr 129/ 1879, s. 3.
22A  Dla porównania np. 1 tona wysokiej jako ci pszenicy kosztowa a

ówcze nie w Gda sku w skupie ok. 190 marek, lub nawet wi cej.
1 tona yta w skupie 160 marek; 1 tona j czmienia od 110 do 130 
marek; 1 tona owsa od 112 do 117 marek. Zob. „Pielgrzym” nr 41/ 
1878, s. 3 i poprzednie wydania. 

23  „Pielgrzym” nr 41/ 1878, s. 2. 
24  „Pielgrzym” nr 59/ 1878, s. 4. Por. H. Mross, Bia kowski Jan, [w:] 

SbkDCh, s. 12. 
25 Ibidem, s. 12.
25A  Prawdopodobne jest te , e móg  zamieszka  równie  w rodzin-

nym Królów Lesie zob. APE, sygn. 565/17 [akt zgonu ks. Bia -
kowskiego], gdzie wpisana miejscowo  pochodzenia Koenig-
swalde. Por. „Pielgrzym” nr 129/ 1879 r.: który nadmienia, i  ks. 
Bia kowski bawi  tj. go ci  u swej siostry w Postolinie. 

26 ADP, Neukirch Kr. Dirschau/Westpreussisches. Metrikelen Beer-
digungen, sygn. 1030; 1858-1889. (pod 1876 r.). Por. „Pielgrzym” 
nr 129/ 1879, s. 3. 

26A  Zob. poni ej przyp. 27, 28 i 29. 
27  Zob. APE, sygn. 565/17. W urz dowym akcie zgonu nie podano 

przyczyny mierci ks. J. Bia kowskiego. Por. „Pielgrzym” nr 128/ 
1879, nr 129/ 1879. 

28 ADP, Neukirch Kr. Dirschau/Westpreussisches. Metrikelen Beerdi-
gungen, sygn. 1030; 1858-1889. (pod 1879 r.) nr 95; „Pielgrzym” 
nr 129/ 1879, op. cit., s. 3. 

29  „Pielgrzym” nr 128/ 1879, zob. H. Mross, SbkDCh, s. 117, 217, 223. 
30  Zob. H. Mross, SbkDCh, passim. 
31  A. Chwalba, op. cit., s. 453.
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WIKTOR BADZIONG

Urodzi  si  6 lutego 1919 roku w Jeleniu w rodzinie 
rolnika Wiktora i Anastazji z domu Szutty. Mia  pi -
cioro rodze stwa. W latach 1926-1933 ucz szcza

do Publicznej Szko y Powszechnej w Jeleniu. Po jej uko -
czeniu pomaga  rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa. 
W 1938 roku zosta  cz onkiem Zwi zku Narodowego. Po 
wybuchu wojny przebywa  w domu wraz z rodzicami. 5 li-
stopada 1942 roku zosta  zobowi zany do s u by w armii 
niemieckiej. Wraz z Janem Szczeblewskim uda  si  poci -
giem ze Sm towa do jednostki wojskowej w Instenburgu 
(obecnie Braniewo). Po dwóch tygodniach zosta  skierowa-
ny na szkolenie do Augustowa. Potem otrzyma  przydzia  do 
jednostki wojskowej w Stuttgarcie. 

Wiosn  1943 roku zosta  skierowany na front w oski. Od-
by  podró  poci giem z Niemiec do po udniowych W och.
Tam przydzielono go do kompanii strzelców 2 batalionu 26 
dywizji grenadierów pancernych. Walczy  na froncie w o-
skim z Brytyjczykami na linii Gustawa, a pó niej z Amery-
kanami w okolicach miejscowo ci Anzio i Nettuno nad Mo-
rzem Tyrre skim. Podczas walk zosta  ranny w plecy. Przez 
miesi c przebywa  na szkoleniu i odpoczynku we Francji. 
Wraz z dywizj  przez dwa tygodnie przebywa  w Jugos a-
wii, gdzie bra  udzia  w walkach z partyzantami. Podczas 
ataku niemieckiego na wojska ameryka skie 6.02.1944 roku 
wraz ze Stanis awem Topoli skim z Grudzi dza zaplanowa
ucieczk . 9.02.1944 roku w rejonie Anzio przeszed  na dru-
g  stron  frontu do wojsk ameryka skich. Nast pnego dnia 
znalaz  si  w ameryka skiej niewoli. Potem zosta  przeka-
zany wojskom brytyjskim, gdzie krótko przebywa  w obozie 
jenieckim. Nast pnie zosta  skierowany do polskiej jednost-
ki wojskowej. Tam otrzyma  nowe nazwisko na czas wojny 
– Wiktor Stryjewski. 

W kwietniu 1944 roku przydzielono go do VI Lwowskiej 
Brygady Piechoty dowodzonej przez p k. Witolda Nowin -
Sawickiego, wchodz cej w sk ad V Kresowej Dywizji Pie-
choty dowodzonej przez gen. Nikodema Sulika. Po wcieleniu 
do nowej jednostki zosta  skierowany na front. Walczy  pod 
Monte Casino oraz w rejonie Filottrano i Ancony. Od 1.12.1944 
do 10.02.1945 roku uczestniczy  w kursie dowódców dru-
yn strzeleckich w miejscowo ci Predappio. Za wiadczenie

o uko czeniu kursu podpisa  p k W. Nowina-Sawicki. Potem 
bra  udzia  w walkach na linii Gotów, m.in. nad rzek  Senio 
i w okolicy Bolonii. Trzykrotnie zosta  ranny – pod Filot-
trano 12.08.1944 r., pod Ankon  8.10.1944 r. i w rejonie 
Bolonii 5.05.1945 r. Koniec wojny zasta  go w szpitalu woj-
skowym. We W oszech spotka  Franciszka Wódkowskiego 
z Rakowca, Edwarda Kwiatkowskiego z Piaseczna i Alek-

JAN EJANKOWSKI

Jak to Kociewiacy wcieleni 
do Wehrmachtu za Polsk  walczyli

c z   p i  t a  (ostatnia)

sandra Ma lankowskiego z Jelenia. Po zako czeniu wojny 
przebywa  we W oszech, pocz tkowo nad Morzem Adria-
tyckim w rejonie Ankony, a nast pnie w Conegliano. Zwie-
dzi  Rzym, Padw , Neapol, Wenecj  i zniszczone Monte Ca-
sino. Za udzia  w wojnie otrzyma  nast puj ce odznaczenia: 
„Odznak  pami tkow  5 KDP” nadan  2.09.1946 r. przez 
gen. N. Sulika, „Odznak  za rany z jedn  gwiazdk ” nadan
25.06.1945 r. na podstawie rozkazu gen. N. Sulika, „Gwiaz-
d  za wojn  – Gwiazd  Italii” przyznan  20.02.1946 r. przez 
kpt. Kubiaka, i „Br zowy krzy  zas ugi z mieczami”. 

Jesieni  1946 roku wraz z innymi o nierzami zosta
przewieziony do portu w Trie cie, a stamt d p yn  stat-
kiem przez oko o trzy doby do Liverpool w Anglii. Tam 
przebywa  do wiosny 1947 roku w obozie przej ciowym,
gdzie oczekiwa  na powrót do kraju. 26 maja 1947 roku 
przyp yn  statkiem do Gda ska, sk d uda  si  poci giem
do Sm towa. Do domu w Jeleniu-Gaju przyby  27 maja 
1947 roku w drugi dzie  Zielonych wi t. Po powrocie 

Wiktor Badziong
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JAN KULAS

Pos owie
Ziemi Tczewskiej

Pragn  przybli y  elementarne informacje o trady-
cjach  parlamentaryzmu na Ziemi Tczewskiej. Natu-
ralnie, tradycje te wpisuj  si  w dzieje parlamentary-
zmu na Kociewiu, na Pomorzu. Ich wspólna historia 
liczy ponad 150 lat. Okazuje si , e te pomorskie 
i tczewskie tradycje s  interesuj ce i warto ciowe,
a zatem godne te  poznania. Niew tpliwie wiedz
w tym zakresie warto nadal pog bia . Dlatego wszel-
kie informacje i uwagi prosz  kierowa  na mój adres 
elektroniczny (www.jankulas.pl).

Pocz tki nowoczesnego parlamentaryzmu na Pomorzu si gaj  po owy
XIX wieku. Po Wio nie Ludów odbywa y si  na Pomorzu (Prusy Za-
chodnie) wybory do sejmu pruskiego, a od 1871 roku do parlamentu 

Rzeszy Niemieckiej. Wówczas na Pomorzu istnia o kilka okr gów wybor-
czych, w tym okr g ko ciersko-starogardzko-tczewski, gdzie z regu y pos a-
mi wybierano Polaków. W tym kontek cie warto poleci  ksi eczk  Józefa 
Milewskiego pt. „Polscy parlamentarzy ci Kociewia w pa stwie pruskim 
i polskim 1848-1945”. Ogólnie w latach 1848-1920 wykszta ci y si
pierwsze pomorskie elity parlamentarne. Bowiem, z Kociewia i Kaszub, 
zawsze wybierano polskich pos ów, tj. do sejmu pruskiego lub do parla-
mentu Rzeszy. Z tego okresu najbardziej znanym, cenionym i d ugoletnim
parlamentarzyst  by  Leon Czarli ski (1835-1918). Jego sta  parlamentar-
ny si ga ... 40. lat!

W okresie II Rzeczypospolitej (1919-1939) wybór pos ów polskich by  na-
turalny i oczywisty. W Sejmie Ustawodawczym (1919-1922) zasiad  Boles aw
Knast z Pelplina. Z kolei w latach 1922-1925 „pos owa ” Bronis aw Mania 
z Rajków pod Pelplinem. W okresie mi dzywojennym pos em najbli ej
zwi zanym z Tczewem by  ksi dz pra at Aleksander Kupczy ski. Dwukrot-
nie, w 1920 i 1926 roku, obejmowa  on mandat poselski. Od 24 listopada 
1926 roku by  proboszczem parafii wi tego Krzy a w Tczewie. Z kolei 
ks. Alfons Schulz, proboszcz parafii w Subkowach – od 5 wrze nia 1931 
roku, w latach 1930-1935 piastowa  mandat senatora RP.

W latach PRL

Po II wojnie wiatowej Ziemia Tczewska wyda a kilku parlamenta-
rzystów. Naturalnie inna by a rola pos ów w czasach PRL i w okre-
sie niepodleg o ci i demokracji. Zawsze jednak pos owie mogli co

dobrego uczyni , i tak z regu y by o, dla swojej „Ma ej Ojczyzny”. 
W latach PRL du  popularno  uzyska  pose  czterech kadencji 

(1952-1972) Franciszek Murawski, na co dzie  zwi zany z Rolnicz
Spó dzielni  Produkcyjn  w Kulicach pod Pelplinem. Z kolei z Czarli-
na pochodzi a Janina Szczepa ska, dwukrotna pos anka (1976-1985), 
zwi zana z ruchem ludowym. Zapami tano j  jako pos ank , która 
w nie atwych czasach „chcia a co  zrobi  dla innych”. W latach 80. mi-
nionego wieku dwoje pos ów pochodzi o bezpo rednio z Tczewa, tj. Anna 
Lehmann w kadencji 1980-1985 i Marian Musia  w kadencji 1985-1989. 
Pos owie ci byli dobrze rozpoznawalni w tczewskim rodowisku, szcze-

WALCZYLI ZA POLSK

Klemens Kwiatkowski

mieszka  wraz z rodzicami i pomaga  im 
w prowadzeniu gospodarstwa. W 1950 roku 
zawar  zwi zek ma e ski z Jadwig  Rajsk
z Piaseckiego Pola. Wspólnie pracowali 
w gospodarstwie rolnym w Jeleniu. Wiktor 
zmar  w 2003 roku i zosta  pochowany na 
cmentarzu w Gniewie. 

KLEMENS KWIATKOWSKI

Ur o d z i
si  25 
listopa-

da 1913 roku 
w Piasecznie 
w rodzinie rol-
nika Fryderyka 
i Otylii z domu 
F i g a t e l s k i e j . 
Mia  siedmioro 
rodze stwa.

Do szko-
y powszech-

nej ucz szcza
w Piasecznie, 
a nast pnie uczy  si  w Tczewie w zawodzie 
piekarz-cukiernik, gdzie te  podj  prac .
Nast pnie pracowa  w piekarni w Warlubiu 
u brata Edwarda. 

W sierpniu 1939 roku zosta  zmobili-
zowany do wojska. Pocz tkowo przebywa
w rejonie mostu lisewskiego w Tczewie, na-
st pnie wraz z jednostk  wycofa  si  na po-
udnie w rejon Warszawy. Tam dosta  si  do 

niewoli niemieckiej. Zwolniony z niewoli 
w 1939 roku powróci  do Piaseczna. Nast p-
nie uda  si  do Tczewa, gdzie podj  prac
w tej samej piekarni, w której zdobywa  za-
wód. Gdy dowiedzia  si , e zostanie powo a-
ny do Wehrmachtu, prawdopodobnie w 1942 
roku zorganizowa  fikcyjne utoni cie w Wi le
w okolicy Tczewa, pozostawiaj c rzeczy i do-
kumenty na brzegu. Uznany przez Niemców 
za zaginionego, walczy  w oddzia ach Gry-
fa Pomorskiego w Borach Tucholskich pod 
pseudonimem „Puchacz”. Raz potajemnie 
przyby  do Piaseczna. Brat Edwin dostarcza
jego kolegom z partyzantki paczki w tzw. 
„góry” ko o Piaseczna. Po drugim powrocie 
do domu wiosn  1944 roku jego grupa zosta-
a rozbita. Obawiaj c si  powrotu i zasadzki, 

pozosta  w domu. Ukrywa  si  na strychu 
i w stajni do ko ca wojny. 

Po wojnie zorganizowa  milicj  w Pia-
secznie. Nast pnie pracowa  w piekarni 
w Gniewie. W 1948 roku zawar  zwi zek ma -
e ski z Edyt  Koz owsk  z d. Karasi sk .

Przeprowadzi  si  do Bydgoszczy, gdzie po-
cz tkowo prowadzi  piekarni . Od 1952 roku 
pracowa  w Urz dzie Powiatu w Bydgoszczy, 
a nast pnie kierowa  Zak adami Rybnymi. 
Klemens zmar  w Bydgoszczy w 1992 roku.
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gólnie w kr gach o wiaty i  w FPS „POLMO”. Z kolei 
w Sejmie X kadencji (1989-1991) pos em z okr gu tczew-
skiego by  Aleksander Jurewicz. Jako pose  „od do u”
wspiera  przemiany ustrojowe i gospodarcze nowej Polski. 
Najwi ksze poparcie spo eczne uzyska a wtedy w naszym 
okr gu doktor Olga Krzy anowska, któr  wkrótce wybra-
no Wicemarsza kiem Sejmu. Nale y podkre li , e w a nie
Sejm X kadencji uchwali  podstawowe ustawodawstwo 
zwi zane z transformacj  ustrojow  naszego pa stwa!

Pos owie czasów wolnej Polski

Bogumi  Szreder (z Knybawy k. Tczewa) otwiera 
okres pos owania „dawnych i nowych czasów”! 
Bowiem zasiada  on w tzw. Sejmie kontraktowym 

(1989-1991) i w Sejmie RP I kadencji (1991-1993). Mia
swoj  pozycj  i „mark ” w rodowisku ludowym. Dodam 
od siebie, i  w Sejmie I kadencji, razem reprezentowali-
my Ziemi  Tczewsk . Byli my w dobrych stosunkach ko-

le e skich i mieli my dla siebie wzajemny szacunek.
W 1990 roku, jako m ody Przewodnicz cy Rady Miej-

skiej w Tczewie,  programowo podnios em ide  „Pos a Ziemi 
Tczewskiej”. Post puj cy rozwój transformacji ustrojowej, 
upewnia  moje rodowisko o pe nej zasadno ci tego postu-
latu. Osobi cie przekona em si  o tym, pracuj c w Biurze 
Poselskim Wicemarsza ek Sejmu (1989-1991) Olgi Krzy a-
nowskiej. Dlatego moje jesienne (1991) kandydowanie do 
Sejmu by o naturalne i uzasadnione. Dnia 27 pa dziernika
1991 roku, w pe ni wolnych wyborach do Sejmu, zosta em
wybrany pos em RP. Swój wybór zawsze traktowa em jako 
szlachetne wyró nienie i przede wszystkim zobowi zanie
do dobrej, rzetelnej i intensywnej pracy. Niestety, w latach 
1993-1997 Ziemia Tczewska nie mia a ju  swojego pos a.
Taka sytuacja powtórzy a si  ponownie w latach 2001-2007. 
Wtedy, tczewianie wyra niej i dotkliwie odczuwali brak 
w asnego pos a. Tym bardziej, e w s siednich i mniejszych 
miastach, dzia ali miejscowi pos owie. W latach 1997-2001 
mia em zaszczyt z wysok  aktywno ci  i zaanga owaniem,
sprawowa  mandat poselski. Realizowano wtedy ambitne 
i trudne projekty czterech reform ustrojowych pa stwa.
Nowe podwaliny ustrojowe opar y si  próbie czasu. Szkoda 
jedynie, e ich konsekwentnie nie kontynuowano (jak np. 
Kasy Chorych) po 2001 roku.

 Niew tpliwie pose  lub pos owie po rednio wiadcz
o randze miasta. Warto przypomnie , e 60-tysi czny Tczew 
nale y do najwi kszych miast na Pomorzu. W województwie 
pomorskim Tczew jest czwartym miastem pod wzgl dem
ludno ci i znaczenia. Dlatego w moim przekonaniu, Tczew 
powinien zawsze mie  co najmniej jednego pos a. Poten-
cjalnie mo liwo ci wyborcze „Grodu Sambora”, si gaj
w pe ni dwóch mandatów poselskich. Jest to ca kiem mo -
liwe i realne, o czym mog wiadczy  niedawne do wiad-
czenia Malborka, i obecnie Starogardu Gda skiego.

Od roku 2010 Tczew, Ziemia Tczewska, po raz pierwszy 
ma dwóch pos ów: alfabetycznie – Jana Kulasa (PO) i Kazi-
mierza Smoli skiego (PiS). Dlatego obecnie okre lenie „Po-
s owie Ziemi Tczewskiej” jest w pe ni uprawnione. Fakt ten 
niew tpliwie pozytywnie wyró nia nasze miasto na mapie 
Pomorza. Jednak, tak d ugo b d  „Pos owie Ziemi Tczew-
skiej”, jak d ugo tczewianie b d  powszechnie (masowo) 
g osowa  na kandydatów z Tczewa, reprezentuj cych zawsze 
najwi ksze ugrupowania polityczne, bo to tylko daje realn
szans  na mandat. Po prostu, jako tczewianie, powinni my
zawsze g osowa  na „mocnych” kandydatów z Tczewa. 

POMORSCY PARLAMENTARZY CI

ANETTA LASKOWSKA

W yciu trzeba 
mie  pasj

(c z    p i e r w s z a)

Wiejski Dom Kultury w Rych awie nale y do tych 
placówek, które od lat utrzymywa y i utrzymu-
j  si  w czo ówce. Osi ga to przede wszystkim 

dzi ki ludziom, którzy maj  pasj  i potrzeb  dzia ania, któ-
rych nie zadowala to, co jest, ale s  twórczy, kreatywni, otwar-
ci na potrzeby spo ecze stwa i stale my l  o tym, co by tu 
jeszcze zorganizowa , zmieni , uatrakcyjni , a pomys ów im 
nie brakuje. Ogromna w tym zas uga wieloletniej kierownicz-
ki – Gertrudy Wo nickiej.

 Wszystko zacz o si  w 1960 roku, kiedy Gertruda Kufel 
jako 18-letnia dziewczyna rozpocz a prac  w Szkole Podsta-
wowej w Rych awie. Nie zamierza a jednak poprzesta  wy cz-
nie na pracy pedagogicznej w klasach I-III. Pragn a czego
wi cej. W ma ej, wiejskiej wietlicy za o y a, najpierw z m o-
dzie , potem z doros ymi, amatorski zespó  teatralny. Okaza o
si  jednak, e to za ma o, jak na osob  pe n  pomys ów, energii i 
ch ci dzia ania na rzecz rozwoju ycia kulturalnego na wsi. I tak 
powsta  zespó  taneczny, rozpocz a si  twórcza, mudna praca 
– nauka polskich ta ców ludowych – krakowiaka, kujawiaka, 
poloneza, która szybko przynios a oczekiwane efekty. 

Zaanga owanie i talenty artystyczne m odej nauczycielki 
zauwa y  kierownik szko y – Feliks Hinz (poeta, autor wie-
lu anegdot i z otych my li), który zg osi  grup  do udzia u
w Powiatowym Przegl dzie Zespo ów Tanecznych w wie-
ciu. Po udanym wyst pie zespó  przyjmuje w swoje szere-
gi coraz wi cej nowych cz onków, zajmuje czo owe miejsca 
w kolejnych konkursach, wyst puje na lokalnych imprezach, 
akademiach. Dziewcz ta z zespo u same wykonuj  korale, które 
dodaj  im uroku podczas ta ca. Pr nie dzia a te  zespó  teatral-
ny i wystawia trzyaktowe sztuki. Twórcz  prac  zespo ów dzie-
ci cych i m odzie owych doceniaj  w adze miejscowej Gminnej 
Spó dzielni i z inicjatywy Gertrudy Kufel otwieraj  Klub Rolni-
ka. M odzie  i doro li zyskuj  now  placówk , w której mog
ciekawie sp dza  czas, m.in. uczestnicz c w spotkaniach z arty-
stami-malarzami, poetami. W klubie pr nie dzia a wiele zespo-
ów – teatralny, taneczny, recytatorski, szachistów, szaradzistów, 

wokalny. W poniedzia ki odbywaj  si  teatralne spotkania – 
wspólne ogl danie spektakli teatru telewizji. Po emisji widzowie 
ch tnie uczestnicz  w dyskusji na temat teatru i literatury. Ka dy
mo e wi c znale  co  dla siebie, dziedzin , która go interesuje 
i w której chcia by rozwija  swoje artystyczne predyspozycje. 

W 1966 roku Gertruda Kufel otrzymuje za swoj  dzia al-
no  Br zowy Krzy  Zas ugi oraz Srebrn  Odznak  Zwi zku
M odzie y Wiejskiej. W listopadzie tego  roku klub odwie-
dza redaktor Gazety Pomorskiej – J ankowski, informuj c,
i  szefowa klubu – Gertruda Kufel zosta a laureatk  plebi-
scytu ,,Cz owiek, którego cenimy”. Kilka miesi cy pó niej
klub czeka kolejna, mi a niespodzianka, otrzymuje pierw-
sze miejsce w konkursie wojewódzkim Wie  Bli ej Teatru. 
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W tym czasie zostaje te  nawi zana wspó praca z jednostk
wojskow  w Grupie. M odzi arty ci prezentuj o nierzom
swój dorobek kulturalny, ci w zamian za to, przyje d aj  do 
Rych awy, aby pomóc odnowi  sal  znajduj c  si  w starym 
budynku, w którym kiedy  mie ci o si  kino objazdowe. 
Dzi ki temu powstanie nowa placówka kulturalna. Wyre-
montowana sala, wietlica oraz biblioteka przekszta caj
si  w Wiejski Dom Kultury, którego szefow  zostaje Ger-
truda Kufel. ycie kulturalne kwitnie. Przed domem kultu-
ry zostaje zbudowany Zielony Klub z parasolami i ,,dywa-
nem” ze stu ró . Klub ch tnie odwiedzaj  ciekawi go cie
– pisarze: Marian Turwid, Ryszard Milczewski – Bruno, 
Witold Walkiewicz oraz kapitan Filip Pe czy ski. Zespo y
artystyczne wyje d aj  na liczne wyst py do okolicznych 
miejscowo ci takich jak: Lipinki, M tawy, Komórsk, Pa-
stwiska, Zalesie Królewskie, Tryl, Warlubie, Sm towo,
zajmuj  te  czo owe miejsca w przegl dach powiatowych 
i wojewódzkich. Dom Kultury w Rych awie otrzymuje 
z r k zast pcy kierownika Wojewódzkiego Wydzia u Kultu-
ry – Edmunda Melera – nagrod  za zaj cie drugiego miejsca 
w konkursie ,,Najlepszy Klub”. 

W 1969 roku zespó  ta ca ludowego zdobywa pierwsze 
miejsce i nagrod  pieni n  w konkursie. Za otrzyman  kwot
zostaj  zakupione w Cepelii stroje krakowskie dla cz onków
zespo u. Krakowiacy b yszcz  w oryginalnych strojach, pod-
bijaj c serca publiczno ci i zdobywaj  kolejne nagrody. Po-
szerzaj  równie  swój repertuar o kolejne ta ce – lawonich ,
poleczk , poloneza i kazaczoka. Gertruda Kufel w dalszym 
ci gu ma wiele pomys ów na poszerzenie artystyczno-kultu-
ralnej dzia alno ci klubu i natychmiast wciela je w ycie.

W 1970 roku powstaje w Rych awie filia grudzi dzkie-
go Ogniska Muzycznego, w którym uzdolnione muzycznie 
dzieci ucz  si  gry na pianinie, akordeonie, gitarze pod czuj-
nym okiem instruktora. Rok pó niej powstaje teatrzyk lalek. 
Jedna z jego czo owych aktorek – Danuta Waligóra zostaje 
sfotografowana na przegl dzie wojewódzkim, a jej zdj cie
trafia na ok adk  ,,Nowej Wsi”. W 1972 roku pr nie dzia a
nowopowsta y Kwartet Wokalny oraz zespo y ta ca ludowe-
go. W nagrod  za swoje osi gni cia artystyczne oba zespo y
zostaj  zaproszone do udzia u w koncercie w Bydgoszczy 
w parkowej muszli koncertowej. Zespó  Ta ca Ludowego 
za  kilkakrotnie uczestniczy w Do ynkach Powiatowych 
w wieciu.

Gertruda Kufel nie jest osamotniona w swoich dzia a-
niach, od pocz tku jej pracy artystycznej dzielnie jej towa-
rzyszy, pomaga i wspiera na ka dym kroku mi o nik teatru, 
piosenki i ta ca – Henryk Wo nicki. 29 czerwca 1972 prosi 
j  o r k . S  ma e stwem do dzi  i razem ,,tworz  kultur ”
w Wiejskim Domu Kultury w Rych awie.

Z inicjatywy w adz powiatowych w 1972 roku rodzi si
kolejne przedsi wzi cie – Turniej Domów Kultury. Rych aw-
ski dom kultury reprezentuje siedemdziesi cioro uczestników 
turnieju, którzy bior  udzia  w ró nych konkurencjach, jedn
z nich jest opis swojej wsi. Rych awiacy zwyci aj . WDK 
w Rych awie poszerza swoj  ofert  o kolejne ko a zaintereso-
wa , powstaje kó ko hafciarskie, fotograficzne i plastyczne 
oraz zespó  muzyczny ELEM. M odzie , ucz szczaj ca na 
zaj cia w domu kultury, wyje d a do innych miejscowo ci,
gdzie dzielnie walczy w ró nych konkursach, olimpiadach, 
turniejach i zdobywa nagrody. W 1973 roku powstaje Ze-
spó  Ta ca Nowoczesnego oraz Kapela Podwórkowa. Trzy 
lata pó niej oba zespo y wyst puj  w bydgoskiej Kaskadzie, 
gdzie odnosz  sukces, zdobywaj c sympati  i uznanie pu-
bliczno ci. O fakcie tym pisze, m.in. Gazeta Pomorska.

Turystyka, wyjazdy z dzie mi i m odzie  na obozy, bi-
waki i wycieczki to obok dzia alno ci artystyczno-kulturalnej 
kolejna pasja Gertrudy Wo nickiej. Narodzi a si  ona w 1981 
roku i trwa do dzi . Ulubionym, biwakowym miejscem, które 
szefowa WDK szczególnie sobie upodoba a, jest stara szko a
w Osinach (obecnie obiekt nale cy do ZHP). By a tam z m o-
dzie  25 razy, dwa razy (w czasie, kiedy szko  remontowa-
no) nad jeziorem w Decznie. Pocz tkowo by y to kilkudniowe 
wyjazdy – biwaki, potem obozy harcerskie, które prowadzili: 
Marzena Kempi ska, S awomir Grzemski, Marcin Tylman 
i inni. W 1981 roku Gertruda Wo nicka otrzymuje Z oty Krzy
Zas ugi oraz odznak  Zas u ony Dzia acz Kultury. 

Rok 1987 to rok sukcesów ko a recytatorskiego. W kon-
kursach recytatorskich nagrody zdobywa Wioletta Wo nicka,
która, podobnie jak rodzice, aktywnie uczestniczy w przed-
si wzi ciach kulturalnych WDK w Rych awie, ta czy i pie-
wa w zespole folklorystycznym Rych awianki (obecnie jej 
dziesi cioletnia córka Karolina, kontynuuje tradycj  rodzinn
i jest przedstawicielk  najm odszego pokolenia cz onków ze-
spo u Rych awiaki).

Rok 1995 obfituje w wiele imprez i wydarze  artystycz-
nych. Oprócz kursów ta ca nowoczesnego w WDK w Ry-
ch awie odbywaj  si  kursy ta ca towarzyskiego, które cie-
sz  si  du ym zainteresowaniem mieszka ców wsi. Jednym 
z wa niejszych wydarze  tego roku by o nagranie jase ek wy-
stawionych w domu kultury przez TV Bydgoszcz. Rok 1995 
to równie  rok, w którym rozpoczyna sw  dzia alno  Folk-
lorystyczny Zespó  Kociewski Rych awiaki wi tuj cy dzi
pi tnastolecie swojej dzia alno ci. Inicjatork  powo ania do 
ycia zespo u, który prezentuje i popularyzuje folklor regio-

nu kociewskiego, zachowuj c autentyczn  gwar  kociewsk ,
piewy, ta ce i obrz dy, jest oczywi cie Gertruda Wo nicka.

Merytoryczn  pomoc  s u  jej wówczas Miros awa Möller, 
prof. Maria Paj kowska oraz Jan Ejankowski. Dzi ki pomocy 
materialnej w adz samorz dowych ponad dwudziestoosobo-
wy zespó  zostaje wyposa ony w stroje ludowe oraz instru-
menty dla kapeli: akordeon, klarnet i diabelskie skrzypce. 
Dzieci ch tnie garn  si  do zespo u i wbrew temu, co mo na
by s dzi  na temat braku zainteresowania m odego pokole-
nia rodzimym folklorem, ch tnie ucz  si  ta ców, gwary ko-
ciewskiej, poznaj  ludowe obrz dy i zwyczaje. Do zespo u
do cza Henryk Wo nicki oraz miejscowy muzyk Krzysz-
tof Janicki. Pierwsze wyst py Rych awiaków odbywaj  si
w ko ciele w. Andrzeja Boboli w Kamionce, w szkole 
z okazji Dnia Matki oraz w Nowem podczas Dni Nowego. 
W czasie wakacji cz onkowie zespo u wypoczywaj
w Osinach, wraz z instruktork  wyje d aj  na wycieczki kra-
joznawcze do Warszawy, Gda ska, Lichenia, Krynicy Mor-
skiej, Helu, eby. Bior  udzia  w warsztatach kociewskich 
i wzbogacaj  swój repertuar o ludowe scenki rodzajowe, za-
czerpni te z literatury b d  z obrz dowo ci ludowej, opraco-
wane literacko przez Gertrud  Wo nick  takie jak: Maszki,
Noc po lubna, Strojanie chojanki, Do Marynki na pumelki.

18 wrze nia1999 roku zespó  Rych awiaki uczestniczy 
w VI Przegl dzie Kociewskich Zespo ów Folklorystycznych 
ku czci W adczyni Kociewia w Piasecznie, prezentuj c wi-
dowisko Jak to na Kociewiu bywa o i zdobywaj c trzecie 
miejsce. W nast pnym roku wystawia w domu kultury Wese-
le Kociewskie w opracowaniu Gertrudy Wo nickiej. Insceni-
zacja rozpoczyna si  powitaniem chlebem i sol  powracaj -
cej z ko cio a m odej pary, korowód ta czy chodzonego, po 
ta cach powitalnych bawi  si  go cie. Sto y zastawione s
tradycyjnymi, kociewskimi potrawami, takimi jak: gotowana 
kapusta, chleb z makiem, smalec ze skwarkami, placek dro -
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niany róg pasterski, szofar z barana, szofar z antylopy, róg 
w gierski, rze ba Józefa Wilkonia – kopia ligawki kurpiow-
skiej wykonana z metalu. Ka dy instrument wykorzystywa-
ny przez Brod  posiada swoj  ciekaw  histori , któr  artysta 
podzieli  si  z widowni  tczewskiej Nocy Muzeów. Podczas 
warsztatów Joszko Broda wspomina  tak e o znakomitych 
muzykach, od których si  uczy : o swoim ojcu Józefie Brodzie 
i Janie Sikorze „Gajdoszu”. Celem warsztatów by o pokaza-
nie jak przyroda oddzia uje na nasze ycie i kultur , a przez 
to u wiadomi  s uchaczom jakie mog  by ród a ludzkiej 
twórczo ci, wra liwo ci. Poprzez prezentacj  instrumentów 
i szerokiemu omówieniu ich pochodzenia artysta chcia  tak e
zach ci  do powrotu do korzeni. Nie nale y tak e zapomnie
o ukazaniu kwestii wzajemnego przenikania si  kultur oraz 
zwrócenie uwagi na koegzystencj  ró nych kultur i zwi zane
z tym problemy tolerancji i wzajemnego poszanowania dla od-
mienno ci kulturowych, narodowo ciowych, wyznaniowych. 

Po warsztatach Joszka Brody scena zosta a oddana we 
w adanie dwójki konferansjerów: Janusza Macoszka i Ane-
ty Legierskiej oraz Zespo owi Regionalnemu Istebna pod 
kierownictwem Tadeusza Papierzy skiego z udzia em heli-
gonistów Mateusza i Dawida Legierskich. Prowadz cy z hu-
morem i ze swad  opowiadali o swojej kulturze, z której wy-
ro li i któr  kultywuj  do dnia dzisiejszego. Z kolei m odzie
z zespo u Istebna zaprezentowa a melodie z Beskidu l -
skiego, uczyli ta ców góralskich (kapust , placki ta czony
w trójkach, b ogos awiony). Dziewcz ta zaprezentowa y tak-
e taniec bia y, który wykonuj  wy cznie kobiety z oczepio-

n m oduch . Pe ni  on funkcj  inicjacji panny m odej, sym-
bolicznie przyjmowa  j  do grona m atek. Do ta ca zosta a
wybrana jedna z Pa  z publiczno ci, na której najpierw Maria 
Legierska (koronczarka) zaprezentowa a technik  czepiania 
chusty. 

Dla osób chc cych spróbowa  swoich si  w grze na 
ludowych instrumentach przygotowano konkursy gry na 
trombicie dla m czyzn i na rogu pasterskim dla kobiet. 

O pó nocy na dziedzi cu pojawili si  beskidzcy zbójni-
cy, którzy porwali kilka osób z publiczno ci. Na szcz cie
by a mo liwo  wykupienia si  samemu lub przez inne oso-
by. Aby uzyska  wolno  nale a o oddzieli  groch o fasoli, 
rzuca  ziemniakami do celu, wypi  szybko szklank  mleka, 
czy te  wbi  gwo dzie w pieniek. Na zako czenie trzech 
porwanych m czyzn razem z Zespo em Regionalnym 
Istebna odta czy o taniec zbójnicki, a na sam koniec zostali 
w czeni w poczet beskidzkich rozbójników. 

W Noc Muzeów, jak co roku, odby y si  tak e wieczorne 
spacery po Tczewie. W tym roku odby y si  trzy tematyczne 
wycieczki, pierwsza pod przewodnictwem Micha a Kargu-
la posz a szlakiem murów i umocnie  tczewskich, druga 
razem z Ma gorzat  Kruk poszukiwa a ladów znanych 
i nieznanych tczewianin, a trzecia, któr  prowadzi  Zdzi-
s aw Bergiel zwiedza a zabytki Nowego Miasta. 

Kultur  góralsk  mo na pozna  zwiedzaj c wystaw
Górale l scy, której wernisa  odby  si  w a nie podczas 
Nocy Muzeów. Na ekspozycji zaprezentowano rze b , ma-
larstwo na szkle, stroje ludowe, instrumenty, hafty, koron-
ki, mo na zapozna  si  z góralskimi obrz dami i ta cami.
Komisarzem wystawy jest Kamila Gillmeister, która wraz 
z Rados awem Wieckim napisa a teksty, za aran acj
plastyczn  byli odpowiedzialni Klaudia Lasota i Andrzej 
Wieczorkowski. Wystaw  zorganizowano ze zbiorów 
Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Kra-
kowie, Muzeum Ziemi Cieszy skiej w Cieszynie, Regio-
nalnego O rodka Kultury w Bielsku Bia ej oraz zbiorów 
prywatnych.

Ta ce góralskie w wykonaniu cz onków
Zespo u Regionalnego Istebna.

Fot. Kamila Gillmeister

Napad zbójnicki. 
Fot. Przemys aw Zieli ski

Janusz Macoszek i Aneta Legierska 
w rozmowie ze znachork .

Fot. Jacek Cherek



22 KMR

Z OTY JUBILEUSZ 

d owy z kruszonk , p czki. Przez ca y czas prze-
wijaj  si  melodie ludowe Na weselu kociewskim,
Polka kociewska, Chwatki oberek i wiele innych. 
Dodatkowej dawki miechu dostarczaj  maszki, 
czyli weselni przebiera cy. Z czasem zespó  si
rozrasta, wzbogaca repertuar ta ców, pie ni i ga-
dek kociewskich. 

Rych awiaki wielokrotnie wyst puj  w po-
wiecie wieckim, starogardzkim i tczewskim, 
bior  udzia  w corocznym Przegl dzie Piosenki 
Religijnej, festynach, do ynkach i konkursach, 
zdobywaj c wiele nagród i wyró nie . W 1999 
roku otrzymuj  Nagrod  Ministra Kultury i Sztu-
ki, w tym samym roku wyst puj  w Pelplinie na 
mszy w. odprawianej przez papie a Jana Paw-
a II. W 2000 roku swoim wyst pem u wietnia-

j  cz  artystyczn  II Kongresu Kociewskiego 
w wieciu oraz Starogardzie Gda skim. Co-
rocznie organizuj  Festyn Kociewski w Rych a-
wie oraz uczestnicz  w podobnych imprezach 
w Skórczu, Gniewie, Nowem, wieciu, Staro-
gardzie Gda skim, Skarszewach, Sm towie. W 
swoim dorobku Rych awiaki posiadaj  nagrania 
radiowe (Radio Gda sk, Radio PiK w Bydgosz-
czy, Radio G os w Pelplinie) i telewizyjne (TV 
Gda sk, TV Bydgoszcz, telewizja kablowa w 

wieciu, Grudzi dzu i Starogardzie Gda skim).
W ubieg ym roku ukazuje si  pierwsza p yta ze-
spo u zawieraj ca pie ni i scenki kociewskie.

W 2010 roku w sobot  20. marca w Centrum 
Kultury ,,ZAMEK” w Nowem odby a si  uroczy-
sto  jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy kultural-
no-o wiatowej Gertrudy Wo nickiej, 40-lecia dzia-
alno ci Wiejskiego Domu Kultury w Rych awie

oraz 15-lecia istnienia Folklorystycznego Zespo u
Kociewskiego ,,Rych awiaki”. Wyst p zespo u Ry-
ch awiaki u wietni  te  jubileuszow  uroczysto .
Poza obecnymi cz onkami zespo u, przez który 
w ci gu pi tnastu lat przewin o si  ponad 120 
osób, wyst pili te  dawni wychowankowie Ger-
trudy Wo nickiej, którzy swoj  dzia alno  ar-
tystyczn  rozpoczynali kilkadziesi t lat temu 
w Rych awie. Podczas spotkania, na które przyby o
ponad trzysta osób, odby a si  prezentacja slajdów, 
upami tniaj cych dzia alno  WDK w Rych awie,
dzi ki zdj ciom od y y niezapomniane i pi kne
wspomnienia. Gertruda Wo nicka otrzyma a za 
swoj  d ugoletni  dzia alno  kulturalno-o wiato-
w  Nagrod  Marsza ka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. By y gratulacje, podzi kowania,
ogromne kosze i bukiety kwiatów od w adz mia-
sta, regionu, sponsorów, przyjació  oraz wszyst-
kich tych, którzy rozumiej , co to znaczy mie
w yciu pasj , chcie  i móc j  realizowa  i w zwi z-
ku z tym, przez minione lata s u yli rad , wsparciem 
oraz pomoc  w promowaniu dzia alno ci WDK 
w Rych awie. Wszyscy cz onkowie zespo ów, 
sponsorzy oraz osoby, które mia y swój mniejszy 
lub wi kszy udzia  w rozwoju dzia alno ci WDK 
w Rych awie i jego sukcesach poprzez promowa-
nie jego dzia alno ci w rodowisku lokalnym i pra-
sie, otrzyma y pami tkowe podzi kowania i p yty
z nagraniami zespo u Rych awiaki.

Ci g dalszy w nast pnym numerze

Z KATARZYN  BEMBENEK 
ROZMAWIA A MA GORZATA PAUCH

Nauczyciel
powinien wymaga  przede 

wszystkim od siebie
S owa te wypowiedzia a w trakcie rozmowy Katarzyna Bem-

benek. Osoba o niespotykanej wr cz skromno ci. Mo na by rzec, 
i  cysterska maksyma „módl si  i pracuj” ca kowicie oddaje istot
– sedno mojej rozmówczyni. 

Kasi  znam od niedawna. Z zawodu jest nauczycielk , ale czy tylko 
z zawodu? To w a nie mnie zaintrygowa o. Pocz tkowo my la am, e
zainteresowanie osob  i dzia alno ci  Kasi, czy si  z prowadzeniem 
przez ni  zespo u kociewskiego „Gzuby z pelpli skiej dwójki”. Okaza-
o si  jednak, e to nie tylko to...

Na propozycj  rozmowy przysta a do  niech tnie, t umacz c, e
nie jest ciekaw  osob , nie robi nic nadzwyczajnego. A to w a nie dzie-
ci wychodz ce spod skrzyde  Katarzyny Bembenek zdobywaj  laury 
w rozmaitych konkursach. Tym, którzy paraj  si  przygotowywaniem 
najm odszych do  udzia u w wyst pach i pokazach, nie trzeba mówi ,
jak wielka to sztuka. Trzeba do tego pasji, po wi cenia czasu, najcz -
ciej tego wolnego.

– Kasiu, wiem e realizujesz si  w szeroko poj tej sztuce?
– Niezupe nie. Nie maluj  obrazów, nie zata cz , ani nie za pie-

wam na scenie. Nie mam takiej potrzeby, ale te  nie mam g osu. Wiem 
za to, kogo „z apa ”, aby wykrzesa  z niego to co najlepsze. To chyba 
intuicja... – u miecha si  zamy lona. – Ale sk d to mam i jak to si
dzieje – nie wiem.

– Zara asz dzieci swoimi pasjami. Twoi podopieczni odnosz
sukcesy na niwie plastycznej, tanecznej, wokalnej, recytatorskiej. 
Jak odnalaz a  w sobie zami owanie do takiej dzia alno ci?

– Kiedy zacz am prac  z dzie mi, dostrzeg am, e spe niam si  przy 
realizacji ma ych przedstawie , apeli, prezentacji wierszy. To by y skrom-
ne wyst py, ale sprawia y mi i dzieciom rado . Pó niej przysz a kolej na 
kukie ki, ta ce. Pierwszy by  polonez. To by  proces naturalny. Stopniowo 
realizowali my trudniejsze przedsi wzi cia. Bardzo pomog a mi wówczas 
moja siostra, która ta czy a w tczewskim „Kolejarzu”.

– yjesz wi c muzyk , teatrem, plastyk .
– Tak, szczególne miejsce w moim sercu mam dla muzyki. Mój 

dom rodzinny zawsze by  roz piewany. Zw aszcza dom moich dziad-
ków. Pami tam, e rozbrzmiewa a w nim muzyka. Dziadek by  samo-
ukiem, grywa  z kapel  na weselach na akordeonie. Wujkowie – jeden 
na gitarze, drugi na puzonie, a trzeci na tr bce. Ciotki piewa y; nawet 
na g osy. Ja, zamiast bawi  si  z siostrami, wola am z nimi piewa ...
Ta czy  zawsze bardzo lubi am. My l , e mi o  do muzyki „z mle-
kiem matki wyssa am”. Chocia  troch  wstyd si  przyzna  – grania 
i  nut nauczy am si  dopiero w studium nauczycielskim. Pó no pozna-
am warto ci i nazwy nut. Na szcz cie przychodzi o mi to atwo, gdy

muzyk  czu am sam  sob .
– Wiem, e od kilku lat prowadzisz zespó  wokalno taneczny 

„Gzuby z pelpli skiej dwójki”. Jak do tego dosz o?
– W domu rodzinnym gadali po naszamu, ale zespó  kociew-

ski to przypadek. Chocia  ta dzia alno  sprawia mi niema  rado .
To ju  b dzie szósty rok... Zaraz policz  – Kasia pó g osem wylicza 
kolejne lata. – Tak, sze  lat. Wtedy zrodzi a si  moda na Kociewie. 
Ówczesna Dyrektorka nak oni a nas do utworzenia zespo u muzycz-
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Ca y dziedziniec CWRDW zosta  zamieniony 
w jarmark r kodzie a, na którym mo na by o
zakupi  wyroby z gliny Justyny odzi skiej,

bi uteri  inspirowan  ludowo ci , rze b  ludow
Paw a Ja owiczora, wyroby z ko ci z Galeria Malec 
z Ustronia, malowane pierniki autorstwa Viery Kul-
lowej, haft krzy ykowy wykonany przez Zuzann
Ja cz, koniakowskie koronki Marii i Izabeli Legier-
skich, obrazy malowane na desce Krystyny Hebli -
skiej, kwiaty z bibu y Zuzanny Marekwicy, czy te
zakupi  rzeczy wykonane w technice patchworku 

anety Kowalewskiej. Mo na by o zrobi  sobie sesj
zdj ciow  w oryginalnych strojach ludowych. Oso-
by spragnione strawy mog y posili  si  góralskimi 
specja ami: oscypkiem z urawin , czy te  plackami 
góralskimi Estery Czepczor i ziemniaczanymi przy-
gotowanymi na miejscu przez Renat  Wa ach.

Dla najm odszych przygotowano specjalne atrak-
cje jak pokaz marionetek animowanych przez Mi-
cha a Cvoliga, który zgromadzi  du  liczb  osób 
i to nie tylko dzieci. Oprócz tego milusi scy mogli 
w asnor czne zbudowa  góralski dom z zapa ek, po-
kolorowa  góralskie stroje, a Ci, którzy mieli du o
energii, mogli j  straci  bawi c si  w zabawy ludowe 
o wdzi cznie brzmi cych nazwach jak: Nosiwo-
da, Rozbójnicy i skarb gór, Kapelusz bacy, Kulawe 
owieczki, Kij pasterza.

Z kolei troch  starsi mogli rozwi za  krzy ówki
i inne zagadki szukaj c odpowiedzi na wystawach 
Pradzieje Tczewa i Górale l cy.

Na scenie, która stan a na dziedzi cu CWRDW 
równie  dzia o si  du o. Wyst py rozpocz y si  moc-
nym akcentem: warsztatami muzycznymi prowadzo-
nymi przez Joszka Brod . Znakomity muzyk fascynu-
j co opowiada  o muzyce, któr  mo na wydoby  nawet 
z male kiego li cia, d b a, czy te  kamienia, który 
wykorzysta  jako naturaln  okaryn . Muzyk prezento-
wa  tak e inne instrumenty jak: fujary jednootworowe, 
fujara sze ciootworowa, fujara pi ciootworowa, fujara 
sa aska, gajdzica, dudy, okaryna z gliny, drumla, drew-

KAMILA GILLMEISTER

Noc Muzeów 
w CWRDW

Ju  po raz czwarty Centrum Wy-
stawienniczo-Regionalne Dolnej Wi-
s y w Tczewie w czy o si  w ogólno-
europejsk  inicjatyw  Nocy Muzeów. 
Jak co roku tematyka tczewskiej 
nocy muzeów by a zwi zana z jedn
z wystaw prezentowanych w Fabryce 
Sztuk. Tegorocznym tematem prze-
wodnim by a kultura i folklor Górali 
l skich.

nego. Zadebiutowali my w Piasecznie. Nie zaistnieli my, po-
niewa  zabrak o w naszym wyst pie sekcji tanecznej. Dyrekcja 
zacz a si  wtedy rozgl da  za osob  prowadz c  taniec. Wybór 
pad  na mnie i tak pozosta o. Od pi ciu lat jeste my laureata-
mi piaseckiego Przegl du Zespo ów Folklorystycznych. Dzi -
ki tym wyst pom i nagrodom finansowym mo emy si  stroi .
W zesz ym roku zakupili my korale, a teraz koronki. Wyst pujemy
tak e w Lubichowie, gdzie odbywa si  podobny konkurs, ale tylko 
dla zespo ów szkolnych. 

– Jakie masz pasje w yciu?
– Uwielbiam przyrod ; patrze , podziwia , fotografowa . Szcze-

gólnie drzewa i ptaki. Kilka razy w roku je d  do Wirt. Cz sto opo-
wiadam dzieciom ciekawostki przyrodnicze, bardzo lubi  s ucha .
Niestety, ogranicza mnie alergia. W czasie wakacji poch aniam
ksi ki. To równie  mój konik.

– Najlepiej zapewne wypoczywasz na onie przyrody?
– Oczywi cie – w górach, nad morzem. Jestem jednak typem 

samotnika. eby wypocz  musz  poby  tylko ze sob  i swoimi 
my lami. Teraz, kiedy pewniej si  czuj  za kierownic , (prawo jaz-
dy mam dopiero dwa lata – dodaje), mog  zwiedza  dalsze okolice 
i czu  si  niezale n  od rodków komunikacji miejskiej.

– Kasiu, uczysz w szkole najm odsze dzieci. Czy po lekcjach 
nadal jeste  nauczycielk ?

– Ale  ja tutaj mieszkam – u miecha si . – Nawet po lekcjach 
jestem postrzegana jako nauczyciel. Dzieci musz  wiedzie , e je-
stem sob .

– Jaki wobec tego powinien by  nauczyciel?
– W dzisiejszych czasach nauczyciel powinien by  konsekwent-

ny i wymagaj cy. Musi bra  pod uwag  indywidualne mo liwo ci
uczniów i wymaga  od ka dego inaczej. W jednej klasie mo esz
mie  ucznia z niepe nosprawno ci  i bardzo zdolnego. To trzeba 
pogodzi . Musz  doda , e nauczyciel powinien wymaga  przede 
wszystkim od siebie. Powinien reprezentowa  sw  postaw , yciem
sta e warto ci.

– Które z wydarze  w sferze zawodowej uzna aby  za sukces?
– Najwi ksz  satysfakcj  daje mi praca z dzieckiem niepe nospraw-

nym. Niezwykle cieszy mnie ka de wypowiedziane przez nie s owo.
Nie potrafi  nawet opisa  rado ci, gdy z o y o pierwsze s owo.

– Gdyby  mia a mo liwo  ponownego wyboru zawodu...
– Oczywi cie, e by abym nauczycielk  i na pewno edukacji 

wczesnoszkolnej!
– Jeste  przewodniczk . Mia am przyjemno  zwiedza  pel-

pli sk  katedr  w Twoim towarzystwie. Osoby, które ze mn
zwiedza y dostrzeg y w Tobie niezwyk y spokój, jakby natchnie-
nie, kiedy opowiada a  o historii tej e budowli.

– Katedr , ju  jako dziecko, mia am wyryt  w sercu. Moja przy-
goda przewodnika po niej rozpocz a si  dwa lata temu, kiedy znala-
z am og oszenie, e jest nabór na przewodników. Uko czy am wi c
kurs i wytrwa am. Na pocz tku wakacji jedziemy do Doberanu, sk d
wywodzili si  pelpli scy Cystersi. Jako Stowarzyszenie Mi o ników
Zabytków Pelplina przygotowujemy na t  okoliczno  specjalne sto-
isko i przedstawienie. Wczoraj na spotkaniu ogl dali my starodruki 
– pokazuje mi zdj cia w aparacie. – Fascynuj ce prze ycie!

– Widz , e nie siedzisz w miejscu; wci  dzia asz. Jak wy-
gl da Twój zwyk y, powszedni dzie ?

– Poranki mam bardzo trudne – mieje si . – Budz  si  i my l
dlaczego ju  musz  wstawa ? Pierwsz  spraw , któr  czyni  jest 
znak krzy a, a po nim modlitwa. Nast pnie jem niadanie – ko-
niecznie; to dla mnie podstawa. W pracy sp dzam kilka godzin, 
zazwyczaj do 14-15-tej. Wracam do domu, zjadam obiad, a o 18-tej 
udaj  si  na msz . Codziennie planuj  zasn  przed 22-g , ale jesz-
cze nigdy mi si  nie uda o. To wina tego, e jestem typem sowy. 
Najintensywniej pracuj  po 24-tej. Wtedy przychodz  najlepsze 
pomys y. Musz  przyzna , e dzie  mój, jest co dzie  taki sam... 
Nie rozumiem dlaczego chcia a  ze mn  rozmawia  – nie jestem 
szczególna. Jestem po prosu sob .

– Tego w a nie szuka am – autentycznego cz owieka, cz o-
wieka z zasadami, z pasj , cz owieka dzia ania. Dzi kuj , e po-
wi ci a  mi czas i podzieli a  si  swoimi my lami.





Pa stwo Wo niccy
z córk  Wiolett
i wnuczk  Karolin

Kociewski taniec – korkarz

Zespó  po udanym wyst pie

Kapela kociewska

Zespó  Rych awiaki
w Wiejkim Domu Kultury w Rych awie
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Kociewie – serdeczna strona wiata. Pod tym 
tytu em, w Spichlerzu Opackim w Oliwie trwa 
prezentacja twórczo ci artystów ludowych 

z Kociewia. Patronat nad ca o ci  ró norakich spotka ,
warsztatów, wystaw obj  dyrektor Muzeum Narodowe-
go w Gda sku, Wojciech Bonis awski. Podleg y jemu 
Oddzia  Etnografii przy ulicy Cystersów 19 w Gda sku
Oliwie z kierownikiem Wiktori  Blacharsk  i kustoszem 
Barbar  Maciejewsk  na czele, od samego pocz tku wy-
znaczy  Kociewiu nale ne mu, na mapie regionów, wa -
ne miejsce i znaczenie.

7 kwietnia 2011 roku nast pi o otwarcie wystawy fo-
tografii Zenona Usarkiewicza po czone z jubileuszem 50-
lecia pracy twórczej Edmunda Zieli skiego – artysty ludo-
wego. Uroczysto  zaszczycili swoj  obecno ci  Bogdan 
Borusewicz marsza ek senatu RP, Andrzej Grzyb senator, 
Jan Kulas pose  na Sejm RP, Wojciech Bonis awski dy-
rektor Muzeum Narodowego w Gda sku i inni najwy si
przedstawiciele w adz lokalnych. W okoliczno ciowych
przemówieniach, równie  tych w gwarze kociewskiej, 
znalaz  si lepiej autorstwa Huberta Pob ockiego: Lepsze
pia dziesia ciolecie, ni  by  u  na tamtym wecie. Ka-
pela Kociewska ze Starogardu pod kierunkiem Grzegorza 
Ollera, z przy piewkami w wykonaniu Miros awy Möller, 
przyczyni a si  walnie do u wietnienia uroczysto ci.

17 kwietnia, w XVIII-wiecznym, pocysterskim spi-
chlerzu, w scenerii i cie przeniesionej wprost z Kociewia, 
w ród fotogramów, rze b w drewnie, kapliczek przydro -
nych, malowide  na szkle spotkali si  cz onkowie Trój-
miejskiego Klubu Kociewiaków b d cego Sekcj  Towa-
rzystwa Mi o ników Ziemi Kociewskiej w Starogardzie. 
Na program spotkania z o y y si  wyst pienia Edmun-
da Zieli skiego, Krzysztofa Kowalkowskiego, artystów 
wielce zas u onych dla Kociewia. S dziw  95-letni  sio-
str  – el bietank  Lucienti  dzia aj c  od 1959 roku na 
misji w Norwegii wspomnia  Hubert Pob ocki, a siostr
Amat , Ró a Janca-Brzozowska.

Zwyczajowo spotkaniu towarzyszy a ekspozycja wy-
dawnictw Kociewskiego Kantoru Edytorskiego w Tcze-
wie oraz wystawa haftu kociewskiego Marii Leszman 
z Pelplina i Katarzyny Nowak z Tczewa.

Kolejne dni, do 10 lipca br. przynios  dalsze atrakcje 
jak: lekcje muzealne, warsztaty malarstwa na szkle, haftu, 
plecionkarstwa, spotkania m.in. z Andrzejem Grzybem, 
z twórczo ci  Zygmunta Bukowskiego i z muzycznymi ze-
spo ami ludowymi. 14 maja br. w NOC MUZEÓW bajki 
kociewskie Bernarda Janowicza oraz fragmenty swojego 
pami tnika lekarza, w gwarze kociewskiej, czyta  autor 
tego artyku u.

To  wejta jano! Chto sia na Kociewiu urodzi  do 
ko cio ów ji szko ów tamój chodzi , cho  by by  dalek 
wew swat precz wyjechany, tan zawdy rad nazatki dó nas 
przy dzie, jak do mamy!

LEPSIEJE
dla twórcy ludowego 

Edmunda Zielińskiego

Lepsi je by  Kociewiakam, 
ni  bezimiannym Pomorzakam.

Lepsi d uba  diutam w so nie,
ni li wejta palcam w nosie.

Lepsze na szkle malowanie, 
ni  durch na rz d narzekanie.

Lepsza swa Bo a manka, 
ni  na „berlince” udranka.

Lepsi niy mie wi ska grypa, 
ni li czeka  na swa stypa.

Lepsze psia dziesia cio-lecie,
ni  u  by  na tamtym wecie.

Najlepsi je by  zblewiakam, 
jak sia je u  Kociewiakam.

Lepsi rzezbzi  ptaszki w drewnie, 
ni li znale  sia wew potrzebie.

Lepsze zes gliny lepsieje, 
ni  to co wokó  sia dzieje.

Lepsze deczki haftowanie, 
ni li s tryflów sztepowanie.

Lepsi je by  razem z nami, 
ni li do wiadcza  tsunami.

Lepsi je chodzi  wew szlipsie, 
ni  zes jedno nogo w gipsie.

HUBERT POB OCKI

Oddzia  Etnografii prezentuje 
sztuk  Kociewia
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WOKÓ  REGIONALIZMU

Wstodó kach i na strychach, w sza erkach, drewut-
niach i po piwnicach przewracaj  si  z k ta w k t
przedmioty niechciane, niepotrzebne, dawno ju

zb dne w gospodarstwie domowym i w pracy przy obrz dku.
wiadomo  dziedzictwa wiejskiego niesionego w bogac-

twie i ró norodno ci drobnych sprz tów, którymi pradziado-
wie i dziadowie pos ugiwali si  w przesz o ci, dawno wypar
p d do nowoczesno ci i wygodnego ycia. Pod presj  chwilo-
wych potrzeb i aspiracji, wyrzucamy to co powinno pozosta
trwa ym elementem naszej wiejskiej kultury. Potem w przy-
sz o ci cz sto tego a ujemy. Oczywiste jest, e w imi  tra-
dycji nie mo emy zatrzyma  rozwoju i post pu techniki, ani 
stale rosn cych potrzeb spo ecze stwa wiejskiego. Nie mamy 
te  miejsca, by gromadzi  w nim rzeczy ze wzgl du na senty-
ment, wi c trafiaj  najcz ciej na z omowiska, gdzie otrzymu-
jemy za nie przys owiowe „par  groszy”, albo na mietnik.

Chc c ocali  od zapomnienia ca e to wiejskie dziedzic-
two sprz tów w latach dziewi dziesi tych utworzy am
w szkole w Lalkowach co  na wzór szkolnego mini-mu-

wej robótki, czy kociewskiego haftu. Nie w ka dej cha upie
by a natomiast prawdziwa maszyna do szycia. W muzeum 
jest taka, której kó ko poruszano r cznie. Pracowa a przy niej 
jeszcze moja babcia i liczy sobie dobrze ponad 120 lat. Druga, 
nieco nowocze niejsza, mia a ju  nap d no ny i stolik!

Pami tam te , gdy jako dziecko bywa am u babci na wa-
kacjach, jak wielkim wysi kiem by o pranie. Sama, niewiele 
wi ksza od wiaderka, które próbowa am z uporem donie
do celu, pomaga am nosi  wod  do tej wyczerpuj cej pracy, 
z jedynej wiejskiej pompy. Na trzech krzes ach ustawiona by a
wielka okr g a balia, z korkiem u do u. W niej blaszana tara 
w drewnianej ramce, nowocze niejsze by y ca e blaszane. Nad 
t  tar , na podwórku, z szarym myd em w gar ci, i to przez dobre 
par  godzin, babcia – praczka. Ko cowym efektem wszystkich 
zabiegów by a biel, w niczym nie ust puj ca tej, któr  dzisiaj 
zawdzi czamy wyszukanym specyfikom prania chemicznego. 

ycie wtedy by o prostsze i jakby „bli ej ludzi i natury” Dzi ,
bez automatu nikt go sobie ju  nawet nie próbuje wyobrazi
i ciekawe, czy kto  jeszcze wie do czego s u y a kijanka?

REGINA KOT OWSKA

Zatrzyma  przesz o  dla przysz o ci
zeum, czy te  mini-izby regionalnej. Potem nast pi y zmia-
ny organizacyjne szkó  na sm towskiej ziemi, w wyniku 
których lalkowska zosta a zamkni ta, a muzeum przeniesio-
no do szko y w Kamionce. Tutaj te  znajduje si  do dzisiaj, 
czekaj c, by  mo e szcz liwie, na remont i adaptacj  na te 
cele starej ku ni niedaleko ko cio a w Lalkowach. 

Przedmioty, którymi na przestrzeni wieków pos ugiwa
si  cz owiek, ocala y od zniszczenia i zapomnienia, i sku-
tecznie wykorzystywane s  w procesie edukacji.

Czasami muzeum odwiedzali uczniowie innych, pobli-
skich, szkó , np. z Rych awy. Dzi  du e zainteresowanie 
budzi równie  w ród odwiedzaj cych szko  go ci Izba 
muzealna. To cenna inwestycja, tak e z innego wzgl du.
Uczniowie takich ma ych szkó ek rzadko maj  okazj  ujrze
oryginalne eksponaty zwi zane z przesz o ci  w asnego ro-
dowiska. Muzea znajduj  si  w miastach, a wyjazd do nich 
jest kosztowny i wielu na niego po prostu nie sta .

W proces gromadzenia eksponatów, z chwil  powstania 
projektu, zaanga owani byli i nadal s  wszyscy uczniowie, 
nauczyciele i ich krewni. Trzeba przyzna , e zaanga owanie,
przynajmniej we wst pnej fazie tworzenia izby muzealnej, 
przeros o wszelkie oczekiwania. Gromadzenie eksponatów 
jest jednak procesem ci g ym. Przedsi wzi cie, pocz tkowo
traktowane jako pewnego rodzaju eksperyment, okaza o si
atrakcyjn  form  budzenia ciekawo ci historycznej w ród
dzieci i m odzie y. Rosn ca ci gle liczba zgromadzonych eks-
ponatów, stanowi wspania y zbiór rodków dydaktycznych. 

Dum  tego historycznego k cika muzealnego s  trzy to-
porki pami taj ce czasy neolitu, tj. jakie  4-5 tysi cy lat. Po-
s ugiwali si  nimi pierwsi hodowcy i rolnicy czyni c sobie 
ziemi  poddan . Starsze, bo paleolityczne, ale za to bardzo 
drobne, s  krzemienne od upki z paleolitu (no yki). Obok ca a
masa skorup ceramiki wczesno redniowiecznej, cz  jej znaj-
duje si  w Muzeum Archeologicznym w Gda sku. Po s siedz-
ku archaiczne lampy naftowe, przy których nasi dziadowie, 
pochyleni nad szarym zeszytem, odrabiali zadania domowe, 
a ich mamy, w tym czasie, wpatrywa y si  we wzór szyde ko-

Ozdob  s  ko owrotki, t skni ce dzi  za kolejn  porcj
owczej we ny, któr  wprawna r ka prz dki zmienia a w rów-
n  ni . Po uprz dzeniu na drutach powstawa y z niej swetry, 
kamizelki, a nade wszystko skarpety. W takich nigdy nie 
by o zimno w nogi, ale i zimy by y wtedy mro niejsze. Przy 
nich ca kiem drewniana „sokowirówka”, kaponka i kierzan-
ka. Proste sprz ty a tyle budz  sentymentu. Tyle razy „g a-
ska y” je r ce gospodyni, a dzi  niepotrzebne w domowym 
gospodarstwie, króluj  w szkolnym muzeum. Ca a pó ka
z m ynkami – przeró ne, do pieprzu do kawy… pono  naj-
lepsza kawa jest taka, któr  tu  przed zaparzeniem mieli si
w takim m ynku, ale kto ma dzi  czas na ten rytua ? Pó ki
zdobi  pi kne koronkowe wstawki i haftowane serwetki. Ce-
ramiczne, fajansowe talerze i pojedyncze fili anki, tak e po 
III Rzeszy. A elazka? elazka maj  jeszcze nawet „dusz ”.
W innych kiedy arzy y si  gor ce w gle. Dzi  wygas y, pi
na pó ce i od czasu do czasu powiewa od nich przesz o ci .
A te pierwsze na pr d wa y y chyba z pi  kilogramów, bo 
m odszym dzieciakom ci ko je nawet podnie . Albo golar-
ki, czy lokówki – takie, które nagrzewa o si  w ogniu. Cieka-
we ile razy przypali y czo o u ywaj cej jej „pi knisi”?

Wiele tych eksponatów. Te kilka wspomnianych wy ej
daj  nik y obraz ycia w zwyk ym wiejskim domostwie 
50-100 lat temu. Nieco nowsze s  liczyd a biurowe, pierwsze 
„maszynki” do liczenia, jakie wykorzystywa y ksi gowe.

Potem kilka pó ek „szkolnych”: drewniany piórnik, ka-
amarze, obsadka i stalówka, i przepi kny, budz cy senty-

ment „Elementarz” Falskiego i prawdziwy r czny dzwonek. 
Jeszcze dzi  s u y, gdy wy cz  w elektrowni pr d!

Stare ksi gi za szyb : modlitewniki i ksi eczki od 
Pierwszej Komunii wi tej prabab  i pradziadków, nie-
miecka ksi ga medyczna z 1880 roku i wiele innych. Ka dy
przedmiot yje przesz o ci  swoich dawnych w a cicieli.
Wyczyszczony, naoliwiony, odkurzony i zadbany cieszy 
si  na staro  dobrym zdrowiem. Ocalili my go tutaj od 
zapomnienia. Ocalimy te  wszystkie inne eksponaty, które 
w przysz o ci trafi  do naszego muzeum. 

c
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Zwyci yni konkursu gry na rogu pasterskim. 
Fot. Kamila Gillmeister

Konkurs gry na trombicie 
(instrument pasterski).
Fot. Jacek Cherek

Pokaz marionetek w wykonaniu Micha a Cvoliga. 
Fot. Kamila Gillmeister

Jeden z go ci podarowa  Joszkowi Brodzie 
w asnor cznie wykonany instrument. 

Fot. Kamila Gillmeister

Koronczarka Maria Legierska 
prezentuje czepianie chusty.

Fot. Kamila Gillmeister

Dla zwiedzaj cych udost pniono
po raz pierwszy pomieszczenia Muzum Wis y.

 Fot. Przemys aw Zieli ski

Pawe
Ja owiczor
i jego 
Chrystus
Frasobliwy.
Fot. Kamila 
Gillmeister
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WOKÓ  IV KONGRESU KOCIEWSKIEGO

Stanis aw Andrzej Janik urodzi  si  21 kwietnia 1895 
roku we wsi Ci cina w gminie W gierska Górka 
w wielodzietnej rodzinie Franciszka i Franciszki 

z domu Kasperlik. Jego ojciec by  pracownikiem miejsco-
wej Odlewni eliwa, zatrudniony najpierw jako stolarz-mo-
delarz, a pó niej jako mistrz. Przepracowa  tam wzorowo 
przesz o 50 lat. Matka zajmowa a si  prowadzeniem domu.

Rodze stwem Stanis awa byli: Rudolf – najstarszy brat, 
pracownik Odlewni, w pierwszej wojnie wiatowej o nierz
II Brygady Legionów Polskich, poleg y w Karpatach Wschod-
nich; Fryderyk – nauczyciel, równie  uczestnik pierwszej 
wojny wiatowej, potem porucznik rez. Wojska Polskiego 
bior cy udzia  w kampanii wrze niowej; Leon – oficer Woj-
ska Polskiego, o nierz wojny obronnej w 1939 roku, potem 
partyzant; Franciszek – ksi dz w diecezji tarnowskiej, kape-
lan wojskowy; siostra El bieta – z wykszta cenia nauczyciel-
ka oraz najm odszy brat, Julian – absolwent Wydzia u Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Jagiello skiego w Krakowie. 

Stanis aw Janik po uko czeniu szko y powszechnej 
w Ci cinie ucz szcza  do gimnazjum w Bochni, gdzie uzyska
matur . Po wybuchu pierwszej wojny wiatowej zosta  powo-
any do s u by wojskowej w armii austriackiej w randze ka-

deta-aspiranta, przysposabiaj cego si  do nadania mu najni -
szego stopnia oficerskiego. Bra  udzia  w walkach na froncie 
wschodnim, gdzie dosta  si  do niewoli rosyjskiej. Pod koniec 
pierwszej wojny wiatowej walczy  w utworzonych oddzia-
ach polskich. Do kraju wróci  dopiero w 1921 roku i na sta e

jako oficer przeszed  do s u by w Wojsku Polskim. 
Pe ni  s u b  w 82. pu ku piechoty w Brze ciu nad Bu-

giem, mie cie powiatowym po o onym w centrum kraju 
licz cym wówczas oko o 40 tys. mieszka ców. By  niew t-
pliwie dobrym oficerem i wychowawc o nierzy, bogatym 
w do wiadczenia wojenne. W uznaniu jego wzorowej posta-
wy o nierskiej i dowódczej zosta  jeszcze w Brze ciu awan-
sowany do stopnia majora ze starsze stwem od 1 stycznia 
1932 roku, a potem do rangi podpu kownika z dat  1 stycz-
nia 1936 roku. 

Pp k Stanis aw Janik zna  dobrze j zyk niemiecki, co 
niew tpliwie rzutowa o równie  na fakt, e pod koniec 1936 
roku zosta  s u bowo przeniesiony na zaszczytne ale i odpo-
wiedzialne stanowisko dowódcy samodzielnego 2 Batalionu 
Strzelców w Tczewie, mie cie granicznym z Niemcami – jak 
mawiano – mie cie frontowym. 

Tu pp k Janik znalaz  si  w zupe nie innych, nowych wa-
runkach zamieszkania i pracy. Tczew by  wprawdzie mniej-
szym ni  Brze  nad Bugiem miastem, bo licz cym tylko 
oko o 22 tys. mieszka ców, ale za to o pr nej gospodarczo 
i politycznie, cho  liczebnie niewielkiej mniejszo ci nie-
mieckiej (oko o 2200 osób), jakiej w ogóle pozbawiony by
Brze . W r kach Niemców by y tu du e zak ady pracy, po-
nad 20 procent sklepów i oko o 31 procent ziemi w powiecie. 
Niemcy mieli w asne szko y – powszechn  i redni . Dzia-

a y tu organizacje polityczne m.in. Zjednoczenie Niemiec-
kie czy Partia M odoniemiecka, z których pierwsza nale a a
do najliczniejszych na Pomorzu. Dzia a y tak e Scena Nie-
miecka, niemiecki Skauting czy filia staropruskiej Wielkiej 
Lo y Maso skiej. W mie cie by a siedziba „Lakwi” oddzia-
u Zwi zku Rolnego Okr g – Wis a. Dla Niemców wycho-

dzi a tu w latach 1920-1937 w kilku mutacjach „Dirschauer 
Zeitung” (Gazeta Tczewska). Wszystkie te instytucje hojnie 
korzysta y z kredytów niemieckich. Nie wiod o si  wi c
Niemcom w Tczewie le, a mimo to wrogo byli nastawieni 
do Polski. Nawo ywali do aktywnego udzia u w realizacji 
polityki wschodniej Hitlera, negowali traktat wersalski, po-
tajemnie zbroili si  i szkolili w rzemio le wojennym. 

Pp k Stanis aw Janik rozpocz  prac  w Tczewie od swe-
go batalionu, ale równie  w czno ci z polskim spo ecze -
stwem miasta. Nawi za  wi c od pocz tku kontakt z w a-
dzami administracyjnymi i co wa niejszymi organizacjami 
spo ecznymi, zapoznaj c si  z ich sprawami i problemami. 
Z miejsca zwróci  uwag  na inny – obok niemieckiego 
– problem Tczewa: bezrobocie. Przyrzeka  w adzom pomoc 
w ich rozwi zywaniu i z obietnicy tej w miar  mo liwo-
ci stara  si  wywi za . adna te  z manifestacji polsko ci

w Tczewie nie odbywa a si  bez udzia u o nierzy 2 Batalio-
nu Strzelców i jego dowódcy. 

Takie post powanie pp k Janika doprowadzi o do po-
zyskania zaufania tczewian. Zacz  cieszy  si  on coraz 
wi kszym autorytetem w polskim spo ecze stwie. St d do-
browolne wiadczenia na Fundusz Obrony Narodowej czy 
rozpisan  po yczk  pa stwow  na cele obrony przeciwlot-
niczej kraju by y w Tczewie wy sze ni  w innych miastach 

KAZIMIERZ ICKIEWICZ

Bohaterski obro ca Tczewa

Pp k Stanis aw Janik
Repr. fot. Stanis aw Zaczy ski
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DOWÓDCA TCZEWSKIEGO BATALIONU

na Pomorzu Gda skim. Dnia 4 czerwca 1939 roku Katolickie 
Stowarzyszenie M odzie y w Tczewie przekaza o 2 Batalionu 
Strzelców 20 karabinów, zakupionych z jej ofiar. 

W 1937 roku 2 Batalion Strzelców dowodzony przez pp ka
Stanis awa Janika przekszta ci  si  w o rodek tajnie organizo-
wanych szkole  bojowych dla wybranych grup Polonii Gda -
skiej. Przeszkolone zosta y cztery plutony starszoharcerskie 
z terenu Wolnego Miasta Gda ska. Utrzymywano te  kontakty 
ze Szko  Macierzy Polskiej w Szymankowie, a szczególnie 
z dru yn  harcersk  tej placówki. Wychowankowie tej szko y
cz sto byli go mi 2 Batalionu Strzelców.

W ko cu marca 1939 roku, kiedy sytuacja polityczna w Eu-
ropie zacz a si  zaostrza , przyby  do Tczewa inspektor armii 
w Toruniu, gen. dyw. W adys aw Bortnowski i wyda  dowódcy 
2 Batalionu Strzelców, pp kowi Janikowi, rozkaz przygotowa-
nia obrony miasta i mostów na Wi le przed atakiem wojsk nie-
mieckich. Mosty nale a o te  przygotowa  do zniszczenia na 
wypadek, gdyby Niemcy próbowali je opanowa  w stanie przy-
datnym do u ytku. Wprawdzie jeszcze w pocz tkach sierpnia 
1939 roku genera  Bortnowski ponownie przyby  do 2 Batalio-
nu Strzelców, ale zadanie z marca modyfikacji nie uleg o.

Ju  25 marca przydzielono dowódcy 2 Batalionu Strzel-
ców 18-osobow  grup  saperów z 8 Batalionu Saperów 
z Torunia z por. Goli skim na czele, która przyst pi a do po-
tajemnego zak adania adunków wybuchowych w starych 
komorach mostów oraz do wykuwania nowych. W zwi zku
z wypadkiem motocyklowym por. Goli ski zosta  zast piony
w po owie lipca przez ppor. Norberta Juchtmana, który jesz-
cze w tym miesi cu zadanie w pe ni zrealizowa . W marcu 
z rozkazu pp ka Janika zosta a umieszczona w sposób kon-
spiracyjny na dworcu PKP grupa interwencyjna o nierzy
z dwoma ci kimi karabinami maszynowymi, zdolna do ak-
cji na wypadek wdarcia si  na stacj  poci giem z Malborka 
o nierzy niemieckich. W stan pogotowia wojennego w czo-

no zreszt  ca y obszar kolejowy miasta Tczewa i Zaj czkowa
Tczewskiego. Uzbrojeni kolejarze zacz li miasto patrolowa .
W po owie maja do dyspozycji Janika zg osi a si  ochotniczo 
grupa oko o 20 miejscowych harcerzy, której powierzono za-
dania obserwatorów, wywiadowców, go ców itp. 

Najwcze niej na Kociewiu, bo ju  w maju przyst pi o
na polecenie pp ka Janika do budowy umocnie  polowych 
na przedpolach Tczewa. Prace te zintensyfikowano w lipcu, 
i cho  kontynuowano je jeszcze przez ca y sierpie , nie 
wszystko na tym odcinku wykonano. Nie z winy Janika, 
a jego prze o onych zaprzepaszczono na tym odcinku okres 
2-3 miesi cy (plany by y gotowe ju  w kwietniu, ale rozkaz 
budowy pochodzi  dopiero z 24 czerwca 1939 roku).

Pp k Stanis aw Janik udziela  pomocy w lipcu i w sierp-
niu przymusowym uciekinierom – Polakom z Wolnego Mia-
sta Gda ska, jak i Czechom, którzy latem przewo eni przez 
Tczew poci giem do Prus Wschodnich podejmowali prób
ucieczki. U atwia  te  im wyjazd do formuj cego si  pod Kra-
kowem Legionu Czeskiego, wzgl dnie do Gdyni a stamt d
morzem na Zachód Europy.

Po przeprowadzeniu 24 sierpnia 1939 roku tzw. koloro-
wej, cichej mobilizacji i odes aniu nadwy ek mobilizacyj-
nych do centralnej Polski pp k Stanis aw Janik ju  26 sierp-
nia zarz dzi  zaj cie w pe nej gotowo ci bojowej stanowisk 
w okopach przygotowanych wzd u  Wis y i przyczó ku w Li-
sewie, na pó noc i pó nocny – zachód od Tczewa. Dowództwo 
2 Batalionu Strzelców znalaz o si  na stanowisku dowodzenia 
w Górkach na przedmie ciu Tczewa. Dnia 28 sierpnia przyst -
pi  Janik do ewakuacji rodzin wojskowych z Tczewa. 

W tej sytuacji dowódca 2 Batalionu Strzelców nie da
si  zaskoczy  niespodziewanym wybuchem wojny, co 
nast pi o 1 wrze nia 1939 roku. Oceniaj c jednak potem 
sytuacj  za powa n  osobi cie wyda  rozkaz wysadzenia 
mostów w powietrze. Wed ug relacji pp ka Stanis awa
Janika o godzinie 6.00 i 6.45 mosty zosta y zniszczone. 
W ten sposób uniemo liwiono przegrupowanie Niemcom 
wojsk z Rzeszy do Prus Wschodnich, w celu przeprowa-
dzenia, planowanego w drugim etapie kampanii wrze nio-
wej, skrzyd owego uderzenia na lini  Bugu.

Mimo natarcia Niemców z kierunku Pszczó ek, bata-
lion dowodzony przez pp ka Janika utrzyma  przez ca y
dzie  wyznaczone pozycje obronne. Nad sam  Wis  do-
wódca tej jednostki trzykrotnie by  w ród walcz cych o -
nierzy. Zach ca  ich do boju i wytrwania.

Oko o godz. 20.00, stosownie do otrzymanego rozka-
zu z dowództwa Armii Pomorze, pp k Stanis aw Janik za-
rz dzi  odwrót jednostki, który – je li idzie o samo miasto 
– odbywa  si  w ci kich warunkach zaatakowania go 
przez grup  dywersantów niemieckich. Odwrót 2 Ba-
talionu Strzelców odbywa  si  w godzinach nocnych, 
szosami zat oczonymi uciekinierami, tras  Starogard-
Skórcz-Osie do wiecia na rzekomo przygotowan  tam 
przepraw  przez Wis . W godzinach popo udniowych
dnia 3 wrze nia zatrzyma  si  on w wieciu, zape nio-
nym uciekinierami. Pp k Janik wraz z adiutantem wyje-
chali w kierunku Przechowa celem ustalenia warunków 
przeprawy przez Wis . Tam okr eni wpadli do niewoli 
niemieckiej.

Pp k Stanis aw Janik przez ca y czas okupacji przeby-
wa  w oficerskim obozie polskich je ców wojennych Wol-
denberg – Neumark Oflag IIC (dzi  Dobiegniew na Ziemi 
Lubuskiej). W obozie nale a  zapewne do Ko a Pomorzan. 
Mia  tam dostatecznie du o czasu na ponowne przemy le-
nie i przeanalizowanie swego udzia u w wojnie obronnej 
1939 roku. Uwa a , e 2 Batalion Strzelców zadanie wy-
kona  i to dobrze. Ale ju  w samym za o eniu obrony mia-
sta przy pomocy stosunkowo ma o liczebnych si , a przede 
wszystkim si  ma o ruchliwych (piechota) kry  si  zasad-
niczy b d. Do wycofania nale a o przewidzie  transport 
samochodowy. 

Po zako czeniu wojny w 1945 roku wróci  do s u by
wojskowej, z której jednak w 1950 roku zosta  zwolniony.

Mieszka  i pracowa  w Olsztynie, a nast pnie w Byd-
goszczy, gdzie zmar  7 stycznia 1981 roku i tam zosta  po-
chowany.

Po wojnie cz sto odwiedza  Tczew i spotyka  si
z ówczesnymi w adzami miasta, dzia aczami spo eczny-
mi i m odzie , której mówi  o swoich prze yciach i do-
wiadczeniach. Odwiedza  groby poleg ych 1 wrze nia

1939 roku o nierzy 2 Batalionu Strzelców – swoich pod-
komendnych. Zabiega  o ich upami tnienie, sk ada  na ich 
grobach wi zanki kwiatów. 

Pp k Stanis aw Janik jest autorem m.in. artyku u „Przez 
mosty w Tczewie wróg nie przeszed ”, który ukaza  si
w tygodniku „Za Wolno  i Lud” nr 35 z 31.08.1974 roku 
oraz obszernego opracowania „Obrona Reduty Tczew”, 
które umie ci  WTK w nr 36 z dnia 3 wrze nia 1978 roku. 
Recenzowa  wiele prac na ten temat. W yciu prywatnym 
by  dwukrotnie onaty. Mia  jedno dziecko. Ju  w stanie 
spoczynku awansowany zosta  do stopnia pu kownika.
Posiada  wiele odznacze  wojskowych. Zas u y  sobie na 
pami  mieszka ców Tczewa. 
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Przysz y kap an i senator urodzi  si  5 marca 1872 
roku w Tymawie w pow. tczewskim w rodzinie Ja-
kuba i Marii z Binerowskich, w a cicieli gospodar-

stwa rolnego. Otrzyma  imiona Alfons Wac aw (urodzony 
w dniu drugiego patrona), jako e tradycj  rodzinn  by o
nadawanie dwojga imion licznemu potomstwu Schulzów. 
Ucz szcza  do miejscowej szko y, a od 13 kwietnia 1880 
roku do pelpli skiego progimnazjum Collegium Marianum. 
Tam te  uda  si  po nauk  jego starszy brat, ale nie wytrwa
do ko ca. Alfons natomiast konsekwentnie swoj  edukacj
kontynuowa  a  do Sekundy (kl. II a) i w roku 1890 prze-
szed  do klasycznego gimnazjum pruskiego w Starogardzie2.
Tam zda  matur  29 IX 1893 roku3.  Wybra  teologi . Wst -
pi  do Seminarium Duchownego w Pelplinie, gdzie sposobi
si  do kap a stwa. wi cenia otrzyma  27 marca 1898 roku4

i jako m ody prezbiter pos any zosta  przez swego biskupa 
na wikariusza w Oliwie, Starych Szkotach (przedmie cie
Gda ska) i w Che mnie. W roku 1900 pracowa  jako wi-
kariusz w Kartuzach, nast pnie trafi  do Wejherowa, gdzie 
duszpasterzowa  przez dwa lata. Stamt d przeniesiony zo-
sta  do Lipusza, gdzie pracowa  u boku proboszcza, ks. Ka-
rola y y (1850-1911), cenionego dzia acza miejscowego 
Kó ka Rolniczego5. Od 14 pa dziernika 1902 roku by  wika-
riuszem parafii w Chojnicach6. Bardzo pracowicie dopoma-
ga  swemu proboszczowi7, ks. Leonowi Boeningowi, który 
jako dziekan by  mo e przyczyni  si  do szybkiego awansu 
swego wikariusza.

Nominacj  na proboszcza w Konarzynach otrzyma
2 lipca 1906 roku8, a po kilkunastu latach, w roku 1924, 
otrzyma  stanowisko dziekana chojnickiego. W adze ko-
cielne powierzy y mu te  obowi zki delegata biskupiego 

na komisariat kamie ski. Pracy zatem mu nie brakowa o.
Jeszcze jako wikary czy  prac  duszpastersk  z dzia-

alno ci  spo eczn . Od roku 1897 (przez 24 lata) nale a
do Towarzystwa Naukowego w Toruniu, a od roku 1905 
wspó pracowa  ze Stowarzyszeniem „Stra ”, propaguj -
cym idee o wiatowe. Jako proboszcz konarzy ski, za o y
w 1909 roku Kó ko Rolnicze i obj  jego kierownictwo. 
Pe ni  funkcj  prezesa kó piewaczych okr gu czerskiego 
i prezesa Towarzystwa Czytelni Ludowych9. Wa n  dzie-
dzin  aktywno ci ks. Schulza w tym czasie by a dzia alno

RYSZARD SZWOCH

Ks. Alfons Schulz
(przyczynki do biografii senatora z Kociewia)

Biografia ks. Schulza obejmuje zasadniczo dwa nurty: dzia alno  duszpaster-
sk  oraz pa stwow  na awie senatorskiej1. Wymownym dope nieniem obu kie-
runków jego dzia ania i zas ug by a m cze ska mier  w hitlerowskim obozie 
koncentracyjnym. Taki los sta  si  udzia em elit patriotycznych Pomorza w cza-
sie okupacji niemieckiej.

w ruchu narodowym. Wszed  w 1912 roku w sk ad Ko-
mitetu Wyborczego na powiat cz uchowski i zosta  jego 
prezesem. Z ramienia Komitetu otrzyma  mandat delegata 
do Prowincjonalnego Komitetu Wyborczego na Prusy Za-
chodnie. Podczas wiecu 24 listopada 1918 roku wybrano 
go te  delegatem na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu 
(3-5 grudnia 1918 r.10). Natychmiast po powrocie z Pozna-
nia ks. Schulz zainicjowa  powo anie Rady Ludowej na po-
wiat cz uchowski, która ukonstytuowa a si  6 grudnia 1918 
roku. Konarzy ski proboszcz zosta  jej przewodnicz -
cym11. Narazi  si  w adzom niemieckim do tego stopnia, e
niezw ocznie dokonano dwukrotnie rewizji w jego plebanii 
i ko ciele, rekwiruj c list  ofiarodawców na tzw. podatek 
narodowy. Ks. Schulza aresztowano i uwi ziono w aresz-
cie s dowym w Chojnicach (25 I 1919 r.), gdzie przeby-
wa  a  do 24 marca 1919 roku. Jego uwolnienie nast pi o
w por , gdy  intensywne prace wówczas prowadzi a Ko-
misja Graniczna, powo ana do wytyczenia zachodniej gra-
nicy pa stwowej, której znaczny odcinek przebiega  na 
obszarze Kaszub. Nie licz c si  z wol  polskiej ludno ci,
dokona a ona 16 lutego 1920 roku rozgraniczenia obszaru 
w sposób niekorzystny dla Polski. Spowodowa o to gwa -
towny sprzeciw i wzburzenie, a w roli mediatora wyst pi
ks. Schulz, doprowadzaj c do ponownego rozwa enia in-
teresów obu stron i ostatecznego wytyczenia granicy. Sta-
o si  to 15 maja 1920 roku. W rezultacie nowa granica 

obj a obszar wysuni ty ok. 10 km na zachód, pozwalaj c
m.in. mieszka com wsi Ciecholewy, Konarzyny, ychce
pozosta  w granicach Rzeczypospolitej. Nie by a mu obca 
tak e praca w strukturach samorz dowych. Znalaz  si
w chojnickim Sejmiku Powiatowym, tak e Pomorskim To-
warzystwie Rolniczym, jak te  Pomorskiej Izbie Rolniczej. 
W swej parafii za o y  ko o Towarzystwa Gimnastyczne-
go „Sokó ” oraz w 1926 roku Towarzystwo Robotników. 
Funkcje te godzi  z rozlicznymi obowi zkami w struktu-
rach diecezjalnych: jako wizytator nauki religii w szko ach
podstawowych, delegat biskupi na delegatur  kamie sk ,
jak i uczestnik Synodu Diecezji Che mi skiej (1929 r.).

Niebawem, bo od 5 pa dziernika 1931 roku, zosta  pro-
boszczem w Subkowach12. Obj  parafi  o bogatej historii, 
z któr  niegdy  byli zwi zani wybitni kap ani, jej probosz-

KONTER
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czowie (m.in. poprzednik jego, s uga bo y ks. Konstantyn 
Kreft13). Przez pewien okres pe ni  te  obowi zki duszpa-
sterskie w ko ciele filialnym w Gorz dzieju, do chwili usta-
nowienia w nim w roku 1932 sta ego wikariusza ekspozyta. 
W nowej parafii sprawowa  patronat nad dzia aj cymi sto-
warzyszeniami ko cielnymi. Podj  si  wybudowania no-
wej organistówki, oddanej do u ytku w roku 1936. Jeszcze 
w ostatnim roku przed wojn  w adza biskupia obdarzy a go 
funkcj  delegata biskupiego na delegatur  wejherowsk .

Jeszcze w okresie dzia alno ci proboszczowskiej w Ko-
narzynach, ks. Alfons Schulz na serio zwi za  si  z polityk .
Maj c wsparcie biskupa Okoniewskiego, sympatyzuj cego
z obozem rz dowym, zdecydowa  si  na kandydowanie do 
Senatu. W ogniu kampanii przedwyborczej, w której naj-
silniej dochodzi y do g osu pomorskie rodowiska endec-
kie, ks. biskup wystosowa  do wiernych odezw , w której 
z ambon upomniano wyborców, a eby przy oddawaniu 
g osów na kandydatów do parlamentu kierowali si  zasad
chrze cija sk , nie popierali list wyborczych stronnictw 
i partii, które zwalczaj  wiar  i Ko ció  katolicki oraz d
do szkodliwych dla Pa stwa i spo ecze stwa przewrotów14.
Ks. Schulz kandydowa  z listy pa stwowej nr 1 – Bezpartyj-
nego Bloku Wspó pracy z Rz dem (BBWR)15. W powiecie 
chojnickim mia  kontrkandydata w osobie Romana Stamma 
(1879-1939), który wszed  do Senatu dopiero w kolejnych 
wyborach w 1935 roku. Aby pozyska  g osy wyborców, 
ks. Schulz zwróci  si  do spo ecze stwa pomorskiego 
s owami odezwy, której tekst wydrukowa a starogardz-
ka redakcja „IKP” Klemensa Kmiecikowskiego. W to-
nie kaznodziejskiej perswazji wy o y  prostym j zykiem
podstawow  zasad , której s u y BBWR, mianowicie 
bezinteresown  obywatelsk  s u b  ojczy nie i wier-
no  marsza kowi Józefowi Pi sudskiemu. W zako -
czeniu konkludowa : Oddajcie tedy, mili bracia – co 
jest Polskie – Polsce, czyli g osujcie na list  nr 1. Tak
rad  daje Wam z serca i z duszy, co s ucha nakazów Bo-
skich wasz d ugoletni kap an i s uga Bo y [...] kandydat
z listy nr 116. Wybory do Senatu odby y si  23 listopa-
da 1930 roku. W wyniku g osowania na list  BBWR 
w województwie pomorskim uzyskano 1 mandat – zatem 
ks. Alfons Schulz wszed  do Senatu III Kadencji17.

Z jego senatorskiej dzia alno ci na uwag  zas uguje
wyst pienie na posiedzeniu Izby 6 marca 1931 roku, kiedy 
wyst pi  w obronie interesów gospodarczych wojewódz-
twa pomorskiego, domagaj c si , aby przy rozk adaniu
podatków ta dzielnica nie zosta a obci ona dotkliwiej od 
innych regionów. Ocena skuteczno ci jego dzia a  parla-
mentarnych wymaga szczegó owej analizy, na któr  b -
dzie czas i miejsce innym razem. Jednak pojawia si  i taka 
opinia, e nie pozostawi  po sobie na tym odcinku adnych
trwalszych osi gni 18.

Niezale nie od zaanga owania na forum Senatu, 
ks. Schulz wype nia  swoje obowi zki senatorskie tak e
w rodowisku, które reprezentowa  i z którego uzyska  man-
dat senatorski. Mia  na Pomorzu nie atwe pole dzia ania
z uwagi na siln  pozycj  endeck  na tym terenie, bezwzgl d-
nie wrogo odnosz c  si  do wszelkich poczyna  sanacyjnego 
rz du. Ofiar  tej walki politycznej stawa  si  za ka dym ra-
zem ks. senator Schulz, odbieraj c ciosy krytyki i si  rzeczy 
uczestnicz c w tej walce. Widowni  tych sporów by a ów-
czesna prasa. Klimat uzasadnionej niech ci wobec polityki 
sanacyjnej i jej zwolenników nie dziwi  w sytuacji zdomi-
nowania tutejszego spo ecze stwa przez Narodow  Demo-
kracj , jak te  przychylnej endecji zdecydowanej wi kszo ci
duchowie stwa. Nieub aganym oponentem ks. senatora by
m.in. ks. dr Franciszek Liss (1855-1933). Ataki prasowe kie-
rowa  pod adresem ks. Schulza, zarzucaj c temu s u b  w z ej
sprawie. Nie jestem tak naiwny, jak ks. Schulz, który mniema, 
e kto ma obraz Matki Boskiej na cianie, to jest i dobrym 

katolikiem – pisa 19. Jakikolwiek dialog z opozycj  endeck
okazywa  si  niemo liwy. Wszelkie za  próby w tym kierun-
ku kwitowa a endecka prasa tonem aroganckiej uszczypli-
wo ci. Przyk adowo, zebranie w Starogardzie (16 VI 1932 r.) 
z udzia em ks. Schulza okrzykn a jako sromotn  pora k
sanacji20. Anonimowy autor zako czy  swój artyku  wnio-
skiem – spo ecze stwo nie ma zaufania do sankcji i poczyna 
ju  g o no da , eby ci, co przez 6 lat rz dzi  nie potra-
fili, jak najpr dzej odeszli. Podobne komentarze prasowe 
kwitowa y spotkania z udzia em senatora m.in. w Gniewie 
i Tczewie.

Wraz z wyga ni ciem mandatu senatorskiego z ko cem
III Kadencji (1935 r.) ks. Schulz rozsta  si  z Senatem. Zbie-

Uroczysto  w rocznic
urodzin ksi dza

fot. Magda Pozorska



33KMR

g o si  to niejako z rozpadem BBWR (po mierci Józefa Pi -
sudskiego), ugrupowania, którego program reprezentowa .

Po zako czeniu dzia alno ci senatorskiej jednak nie wy-
cofa  si  ca kowicie z ycia publicznego21 i pracy spo ecz-
nej. Nadal bardzo aktywnie wspó pracowa  np. z zarz dem
Stowarzyszenia Plantatorów Buraków Cukrowych przy cu-
krowni pelpli skiej.

Zas ugi ks. Alfonsa Schulza doceniono wcze nie (wszyst-
kie odznaczenia otrzyma  do roku 1928), zanim podj  prac
w senacie, a wi c poza jakimkolwiek uk adem. Uhonorowany 
zosta  Krzy em Organizacji Wojskowej Pomorza, Srebrnym 
Krzy em Zas ugi za dzia alno  o wiatowo-narodow  na Po-
morzu oraz Krzy em Oficerskim Orderu Polonia Restituta.

Wybuch II wojny wiatowej zasta  ks. Schulza w jego 
subkowskiej parafii. Pos ug  duszpastersk  wype nia  tam 
do ko ca. Wed ug dotychczasowych opracowa  przyj o
si , e zosta  przez hitlerowców aresztowany ju  9 wrze nia
1939 roku, powróci  jednak po kilku tygodniach do parafii. 
Konfrontacja z zapisami w ksi gach ko cielnych daje pod-
staw  do przesuni cia daty jego aresztowania po 14 wrze-
nia22. Powróciwszy do parafii, nadal wype nia  obowi zki

kap a skie a  do czasu ponownego aresztowania go przez 
hitlerowców 29 lutego 1940 roku. Umieszczony zosta
w hitlerowskim obozie koncentracyjnym w Stutthofie, gdzie 
otrzyma  numer obozowy 102123. Dzieli  tam los wspólny 
dla licznej grupy ksi y zwo onych do obozu w kolejnych 
transportach. Administracja obozowa nak ania a go, a eby
z uwagi na brzmienie nazwiska, przyzna  si  do niemiec-
kiego pochodzenia i tym samym uratowania od ka ni. Zde-
cydowanie odrzuci  te namowy i wybra  solidarn  z pozo-
sta ymi konfratrami dol  wi nia hitlerowskiego kacetu. 
W warunkach niedo ywienia i ca kowitego braku higieny, 
w jakich utrzymywano wi niów, dopad a go cz sta w tych 
warunkach przypad o , wyniszczaj ca i tak ju  os abiony
organizm tego 68-letniego wówczas kap ana. Jak wspomina 

jeden z wi niów: Komenda zarz dzi a jako odpowied  na 
wybuch biegunki dwie rzeczy. Otworzy a nowy rewir, do któ-
rego przyjmowano ju  prawie dogorywaj cych i tak wyczer-
panych chorych, e robili pod siebie. Drugie zarz dzenie to 
wysypywanie ust pu chlorkiem. I to wszystko24. W takich 
okoliczno ciach przysz o ks. Schulzowi zmaga  si  z dole-
gliwymi skutkami nie ytu jelit i ratowa  si  przed upodle-
niem i po miewiskiem ze strony katów. Pomocy wi c udzie-
lili jemu – zreszt  jak innym - wspó wi niowie. Wspomina 
ks. Gajdus: Trzeba dzi  znowu odnie  do biegunówki dwóch 
kolegów. Jednym z nich jest ks. kanonik Jan Ryglewicz, pro-
boszcz z Lipna, drugim senator Rzeczypospolitej ks. Alfons 
Schulz, proboszcz z Subków, obaj staruszkowie25. W czasie, 
gdy zanosimy ich do rewiru, wpatruj  si  w nas uwa nie,
chc  wyczyta  w naszych oczach odpowied  na pytanie, 
nurtuj ce w nich, czy wróc  z rewiru?26. Los wi niów do-
tkni tych biegunk  by  raczej przes dzony. Nawet je li or-
ganizm sam nie uleg  sile choroby, do u miercenia wi nia
przyczyniali si  oprawcy. Ci, którzy chorowali na biegun-
k  byli topieni indywidualnie, najcz ciej przez zanurzenie 
w wannie z przytrzymywan  pod wod  g ow  tak d ugo, a
nie dawali znaku ycia27. Kiedy wi c ks. Schulz zachorowa
i znalaz  si  w rewirze obozowym, kapo kaza  mu si  roze-
bra  i nape niwszy zimn  wod  wann  zmusi  ks. Schulza do 
wej cia do niej. Kiedy kap an po o y  si  w wannie, oprawca 
wówczas zanurzy  g ow  ksi dza w wod  i przytrzymywa  j
tak za pomoc  szczotki ry owej na kiju na szyi ks. senatora 
a  do chwili utopienia28. Sta o si  to 25 czerwca 1940 roku, 
prawdopodobnie przed po udniem29. Pochowany zosta  tego 
samego dnia na cmentarzu Zaspa w Gda sku, na którym 
w pocz tkowym okresie funkcjonowania obozu grzebano 
zw oki wi niów Stutthofu.

Po wojnie szcz tki ks. senatora ekshumowano i w marcu 
1946 roku uroczy cie pochowano na cmentarzu przyko ciel-
nym w Subkowach. 
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KONTERFEKTY
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SPOD OPATY ARCHEOLOGA

Lata 1918-1919 by y wyj tkowe w dziejach ziemi 
gniewskiej. wiadcz  o tym nast puj ce wydarzenia 
historyczne:

–  powstanie 18 listopada 1918 roku Tymczasowej Rady 
Ludowej w Gniewie pod przewodnictwem pieni kow-
skiego proboszcza, ks. dra Antoniego Wolszlegiera;

–  powo anie w dniu 21 listopada 1918 roku w Gniewie 
Komitetu Wyborczego do Sejmu Dzielnicowego w Po-
znaniu i do Rady Ludowej Powiatowej w Gniewie1.
W tym celu na podstawie danych statystyki ko cielnej

sporz dzono wykaz dusz polskich uprawnionych do g o-
sowania (27.080 osób). Wyborcy wybrali 11 delegatów do 
Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu oraz 24 osobow  Rad
Ludow  Powiatow  w Gniewie, reprezentuj c  wszystkie 
parafie oraz wszystkie stany.

W czerwcu 1919 roku powo ano te  „Polskiego Dele-
gata Rz dowego (powiatowego) przy landraturze w Kwi-
dzynie” w osobie znanego dzia acza niepodleg o ciowego
– Franciszka Czarnowskiego z Gniewskich M ynów, który 
funkcj  t  pe ni  nienagannie a  do wkroczenia wojsk gen. 
Józefa Hallera do Gniewu (27 I 1920)2.

Wi kszo  miejscowych dzia aczy aktywnie dzia a a
w towarzystwach ludowych jako organizacjach wiod cych 
w owym czasie na ziemi gniewskiej. To dzi ki ich zabie-
gom powsta y nowe ko a towarzystw ludowych, mi dzy 
innymi w Opaleniu w niedziel  26 X 1919 roku (organi-
zator ks. prob. Franciszek Mitr ga) i w Janowie za Wis
– powsta e z inicjatywy ks. prob. Niklasa3.

Towarzystwa ludowe wspierane przez inne organizacje, 
jak np. kó ka rolnicze, organizowa y w latach 1918-1919 
liczne wiece protestacyjne, patriotyczne uroczysto ci rocz-
nicowe (Ko ciuszko, Kili ski), dochodowe bazary w Gnie-
wie (zysk przeznaczano na polsk  o wiat ) przedstawienia 
miejscowych teatrów, koncerty chórów, itp. imprezy.

W niedziel  26 listopada 1919 roku zorganizowano 
w Lignowach wielki wiec z licznie zgromadzon  publiczno-
ci  nie tylko z Lignów, lecz tak e ze Szprudowa i Kursz-

tyna. Organizatorem i g ównym mówc  by  ks. proboszcz 
Aleksander Kupczy ski z Garca, który od 1901 roku by
patronem towarzystw ludowych. To on usilnie prosi  zebra-
nych, by „rozkrzewiali czytelnie polskie w swoich miejsco-
wo ciach”4.

Omawiano tak e spraw  j zyka polskiego w Ko ciele.
W 151 numerze „Pielgrzyma” (z 17 XII 1919 r.) ks. patron 
Aleksander Kupczy ski mi dzy innymi napisa : „Zwracam 
si  do wszystkich kochanych Rodaków, którzy s dz , i  nie 
wszyscy Polacy w parafiach nie doznaj  uznania w Ko ciele
(kazania, nauki nabo e stwa). Niech oni zwróc  si  sami, 
lub przez prezesa rady ludowej do mnie pod ni ej podany 

JAN EJANKOWSKI

Stulecie powstania Towarzystwa 
Ludowego w Piasecznie 

c z    d r u g a

adres (...)”. (Chodzi tu o swobod  j zyka polskiego w wi -
tyniach – przyp. autora). Apel ks. Kupczy ski ko czy s o-
wami: „Wszak pomarli ci, którzy czyhali na dusz  polskiego 
dziecka”.

W Piasecznie, w zwi zku z chorob  proboszcza Anasta-
zego Kowalskiego opiek  nad miejscowym Towarzystwem 
Ludowym przej  wikariusz ks. Antoni Brocki (1885-1939), 
rozstrzelany przez hitlerowców na pocz tku listopada 1939 
roku w Klamrach ko o Che mna5. To on, wspólnie z miejsco-
wym Towarzystwem Ludowym, 15 stycznia 1919 roku zor-
ganizowa  wiec parafialny z udzia em mieszka ców s sied-
nich miejscowo ci (Brody, Gogolewo, Gniew). Osobi cie
go zagai  i przewodniczy . Na sekretarza wybrano Paw a
Tollika, szefa Banku Ludowego w Gniewie. Po od piewa-
niu „Bo e co  Polsk ” przemawia  Franciszek Czarnowski, 
który pozytywnie oceni  d enie tutejszych mieszka ców
do wolno ci i niepodleg o ci. Nast pnie ks. Brocki w swo-
im wyst pieniu nawi za  do setnej rocznicy zgonu Jana Ki-
li skiego, który – jak si  okaza o – szczerym umi owaniem
Polski i gor cym pragnieniem jej szcz cia i wolno ci da
narodowi pi kny przyk ad, e ka dy prawy syn Matki – Oj-
czyzny mo e sta  si  bohaterem narodowym (...). Na koniec 
odczytano specjaln  odezw  do uczestników wiecu: „Oby 
przyk ad Kili skiego rozpali  w nas jak najpot niejsz  mi-
o  Polski i pobudzi  nas wszystkich do najofiarniejszej 

pracy dla jej dobra”6.
Po mierci ks. pra ata Anastazego Kowalskiego, który 

prawie niewidomy zd y  jeszcze powita  w styczniu 1920 
roku w Piasecznie hallerczyków, patronem piaseckiego To-

Dokument podpisany przez Franciszka Czarnowskiego
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warzystwa Rolniczego zosta  z dniem 30 lipca 1920 roku 
nowy proboszcz ks. Augustyn Bukolt (1873-1939)7. Za
nowym prezesem przyby y do Piaseczna 15 sierpnia 1921 
roku nowy organista Ksawery Pozorski (1887-1939)8. Wiel-
ki patriota i wspania y cz owiek. Stworzy  4-g osowy chór 
mieszany i teatr, by  inicjatorem i organizatorem zabaw to-
warzyskich i wycieczek do Brodów, Widlic i Pelplina...

Pod koniec lat dwudziestych XX wieku do Towarzystwa 
Ludowego w Piasecznie nale a o 70 cz onków9. Byli to rol-
nicy i rzemie lnicy, kupcy i wyrobnicy z ca ej piaseckiej pa-
rafii. Organizowano corocznie obchody 3 Maja, „Cudu nad 
Wis ”. Cz sto odbywa y si  spotkania z prelekcjami na ró -
ne tematy, mi dzy innymi „Bitwa pod Grunwaldem”, „Po-
morze a Polska”, „Jak Krzy acy zdobyli Pomorze”, „Co to 
jest Ojczyzna”, „Czego wie  nasza mo e si  spodziewa  ze 
strony socjalizmu”. Prelegentami byli ks. patron Augustyn 
Bukolt i prezes Ksawery Pozorski10.

Bardzo podnio le obchodzono w Piasecznie 10-lecie 
powrotu Pomorza do Macierzy, co skrz tnie zanotowa  wy-
chodz cy w  Tczewie „Goniec Pomorski”. Czytamy w nim: 
„Piaseczno pow. gniewski. Od godziny 8 i pó  nap ywa
zacz y bogato i gustownie udekorowanymi ulicami t umy
ludzi, aby nast pnie uda  si  w pochodzie do pi knie przy-
branej wi tyni na nabo e stwo. Odprawi  je ks. proboszcz 
Bukolt, dodaj c dla uczczenia chwili „Te Deum” i pie
„Bo e co  Polsk ”. Gdy powrócono przed szko , miejsco-

Przypisy:
1 Uwierzytelniony przez burmistrza Tczewa odpis protoko u

z zebrania Rady Ludowej Powiatowej w Gniewie z dnia 21 XI 1918 r. 
(w zbiorach Oddz. MHPRL w Piasecznie).

2 J. Ejankowski, Zas u eni ludzie dla Piaseczna i okolicy – Franci-
szek Czarnowski, „Lilia” nr 1 (53), stycze  1999 r.

3 „Pielgrzym” nr 137 z 25 X 1919, s. 3.
4 „Pielgrzym” nr 138 z 26 X 1919, s.2.
5 Ks. H. Mross, S ownik biograficzny kap anów diecezji che mi -

skiej wy wi conych w latach 1821-1920, Pelplin 1995, s. 25.
6 „Pielgrzym” nr 9 z 21 I 1919, s. 2.

wy wójt i prezes Towarzystwa Ludowego i Towarzystwa 
Powsta ców i Wojaków, Ksawery Pozorski, wyg osi  pe ne
zapa u przemówienie, zako czone okrzykiem na cze  Rze-
czypospolitej, Pomorza i hymnem narodowym”11.

Po uroczystych nieszporach by  wspólny obiad, a na-
st pnie przemarsz ze sztandarami towarzystw ludowych 
i innych organizacji oraz orkiestr  przez wie . Wieczorem 
na sali Perlika teatr amatorski pod kierunkiem Ksawerego 
Pozorskiego wystawi  sztuk  „Polska jest wolna” ze s owem
wst pnym ks. proboszcza Bukolta. Potem wyst pi  miejsco-
wy chór. Recytowano patriotyczne utwory. Po nich wspólna 
zabawa a  do rana12.

W lipcu 1930 roku Towarzystwo Ludowe w Piasecz-
nie uczestniczy o w obchodach 10-lecia powrotu Janowa 
do Polski i powstania na prawym brzegu Wis y tzw. Ma ej
Polski. Z Piaseczna uczestniczy y dwa poczty sztandarowe 
– Towarzystwa Ludowego i Towarzystwa Powsta ców i Wo-
jaków oraz ogromna rzesza uczestników z Piaseczna i ca ej
okolicy13. Wszystko to sta o si  mo liwe, poniewa  wokó
prezesa Pozorskiego skupi o si  grono aktywistów, którzy 
go wspierali. Oto niektóre imiona i nazwiska: robotnik rolny 
Jan Kara  z Piaseczna, rolnik Józef Kubat z Jelenia, cie la
Józef Knuth, krawiec Bronis aw Herold i Sylwester Szcze-
blewski i wielu innych, ch tnych do spo ecznego, wspólne-
go dzia ania dla dobra ogó u.

Ci g dalszy w nast pnym numerze

Cz onkowie Towarzystwa Ludowego w Piasecznie 
na wycieczce w Brodach. Lata 20. ubieg ego wieku

Piasecki chór na wycieczce w Widlicach 
(prawdopodobnie w 1921 roku)

7 Krwawa Kociewska Jesie  1939 na ziemi gniewskiej, pod red. 
Jana Ejankowskiego i Alicji Samulewskiej, Gniew 2011, s. 52-53.

8 Tam e, s. 53-54.
9 Diecezja Che mi ska, zarys historyczno-statystyczny, Pelplin 

1928, s. 281-282.
10 J. Ejankowski, Rada Ludowa Powiatowa w Gniewie w latach 

1918-1920, Piaseczno 1999, mps., s. 13.
11 J. Ejankowski, Towarzystwo Ludowe w Piasecznie w latach 

1918-1920, Piaseczno 1998, rkp., s. 7.
12 Tam e, s. 11.
13 Tam e, s. 14.
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RODY POMORSKIE

Jad c ze Skórcza ku autostradzie A1 mijamy cieka-
w  architektonicznie kapliczk . Stoi tu  przy skr cie
z g ównej drogi do Le nej Jani. Historia zbudowania 

tej kapliczki by a do niedawna tajemnic . W ksi ce „Ka-
pliczki i krzy e przydro ne Kociewia” jej autorka, tczewian-
ka Gertruda Pierzynowska pisze lapidarnie:

Przy wje dzie do Le nej Jani wita nas ciekawa architek-
tonicznie kapliczka oflankowana dwoma dorodnymi klonami. 
We wn trzu znajduje si  figura Serca Jezusowego. Najstarsi 
mieszka cy wsi oceniaj  jej wiek na 80 lat. Po wojnie zo-
sta a odbudowana. W ostatnim okresie z inicjatywy so tysa
wsi, Renaty D browskiej i pozyskanych rodków so eckich
wsi Le nej Jani i Wolentala, kapliczka przesz a gruntowny 
remont, a ogrodzenie ufundowa  Jan Kulczy ski.

I to ju  wszystkie informacje zawarte w tej ksi ce.
A jednak historia upomnia a si  o swoje prawa. Dwa lata 
temu zamieszka  w Osieku, Kazimierz epek. Pan Kazi-
mierz dok adnie wiedzia  kto, kiedy i dlaczego zbudowa  t
kapliczk . Ale po kolei. 

Historia cofa nas w mroczne lata hitlerowskiej okupa-
cji. W latach 1939-1942 hitlerowcy wysiedlili w Le nej Jani 
z gospodarstw rolnych 9 rodzin polskich. Jesieni  1942 roku, 
w Starej Jani powsta a polska grupa konspiracyjna, która 

zbiera a si  w lokalu lokaja dworskiego W sika i ogrodnika 
dworskiego Józefa Kami skiego. Do grupy tej nale eli mi -
dzy innymi: organista z Ko cielnej Jani – Lange, le niczy ze 
Starej Jani – Laskowski, listonosz z Le nej Jani – Podlewski, 
Ambro y epek z Le nej Jani. Poprzez syna p. W sika, grupa 
utrzymywa a kontakt z komendantem powiatowym „Gryfa 
Pomorskiego” w Starogardzie Gda skim, Arturem Pillarem 
oraz z bunkrem partyzanckim w rejonie Grabowca. Do bun-
kra tego dostarcza a ywno , bro  i amunicj . W maju 1943 
roku, najm odszy cz onek grupy, Ambro y epek, zosta
przy apany przez policjanta niemieckiego w trakcie transpor-
towania na rowerze dwu karabinów maszynowych i skrzynki 
amunicji. Konspirant zosta  aresztowany i trafi  do niemiec-
kiego obozu koncentracyjnego Stutthof. Cudem prze y .
W dniu 23 lutego 1945 roku Stara Jania zosta a wyzwolona. 
Ambro y epek, by podzi kowa  za ocalenie ycia zbudo-
wa  t  kapliczk  ju  w 1945 roku.

– Gdy zamieszka em w Osieku postanowi em dokona
odnowienia kapliczki i upami tnienia pami ci mojego ojca, 
jej budowniczego – mówi Kazimierz epek. – Mój ojciec, 
Ambro y nie yje ju  od 25 lat. Zmar  przedwcze nie w wie-
ku 64 lat. Dzisiaj, 31 marca 2011 roku ods aniamy uroczy-
cie tablic  pami tkow . Napisali my na niej te s owa:

AMBRO Y EPEK, BY Y WI ZIE
OBOZU KONCENTRACYJNEGO W STUT-
THOFIE ZBUDOWA  T  KAPLICZK , BY 
PODZI KOWA  ZA OCALENIE YCIA.
1945 ROK.

Dzi kuj  pani wójt, Zofii Kirszenstain 
oraz okolicznym mieszka com za yczli-
wo  i wspó uczestniczenie w uroczysto ci
ods oni cia tablicy – powiedzia  Kazimierz 

epek.

Teraz przy kapliczce zawsze le  bukie-
ty wie ych kwiatów.

STANIS AW SIERKO

Dzi kczynna kapliczka 
najm odszego konspiranta

Do niedawna ta kapliczka by a anonimowa, bezimienna. Nawet najstarsi miesz-
ka cy Le nej Jani nie potrafili okre li  jej genezy. Dzisiaj ju  wszystko wiemy. 
W dniu 31 marca zosta a ods oni ta tablica upami tniaj ca budowniczego tej 
kapliczki.

Odnowiona kapliczka dzi kczynna
wraz z umieszczon  w jej wn trzu
tablic
Fot. autora
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CZY KOCIEWSKIE ZESPO Y

Rozpocz a si  wiosenna ofensywa. 8 kwietnia 1945 
roku wyjechali my na front Pod Solarolo. Na miej-
scu zajmujemy stanowisko w ród gruzów jakie-

go  domu. W pobli u stoj  gotowe do ataku czo gi i grupy 
szturmowe. Wszyscy czekaj  do wieczora. Mamy naciera .
W czasie dnia przygl damy si  ameryka skim samolotom 
bombarduj cym niemieckie pozycje. Bomby padaj  coraz 
bli ej. Odruchowo wskoczy em do jednej solidnej, du ej
beczki. Po krótkim czasie odg osy bombardowania milkn .
Pó niej okaza o si , e ameryka skie bombowce zamiast 
zniszczy  niemieckie umocnienia, omy kowo zbombardo-
wa y te  nasze pozycje, le ce na przeciwleg ym brzegu 
rzeki. Na szcz cie bomby nas nie dosi g y, podobno w s -
siedniej jednostce byli zabici. 

Wieczorem ruszamy do natarcia. Idziemy za czo giem. Na-
sza artyleria wyrzuca tony elaza na niemieckie umocnienia. 
Za chwil  dochodzimy do niemieckich stanowisk, w których 
zobaczy em kilka rozerwanych cia  w niemieckich mundurach. 
Ale ywego wroga nie wida . Jeste my ostrzeliwani, chyba 
z mo dzie y. W biegu zajmujemy niewielkie wg bienie, jaki
do ek, lej. Po chwili – strzelaj c do niewidocznego przeciw-
nika – przebiegamy do bliskiego zabudowania. Uwa amy, e
jest tam bezpieczniej. I faktycznie. Po chwili do opuszczonego 
do ka wpada jaki  pocisk. A mówili, e pociski nie wpadaj
w leje po wcze niejszych trafieniach. Chwa a Bogu, e nie 
czekali my tam na mier . Kapral Grodo  z naszego pluto-
nu jest ranny i zabieraj  go na ty y. Ewakuacja rannych nie 
napotyka a wi kszych trudno ci. Punkt Opatrunkowy przej ty
przez kompani  sanitarn  od Hindusów stacjonowa  w Per-
gola. Natomiast w Faenza by  G ówny Punkt Opatrunkowy, 
zorganizowany przez 2 kompani  sanitarn .

Natarcie trwa. Wróg stawia twardy opór. Naszym prze-
ciwnikiem okaza a si  s awna dywizja spadochronowa „Die 

grünen Teufel” (Zielonych diab ów), ta sama, która broni-
a Monte Cassino. Mimo to parli my skokami naprzód, od 

jednego zwyci skiego natarcia do drugiego. W naszej jed-
nostce by o dwóch zabitych i kilkunastu rannych, których 
przewieziono do punktu sanitarnego w Pergola i do GPO 
w Faenzie. Prawie wszyscy znali my metody walki naszego 
przeciwnika. Narzucali my mu jego w asn  metod  i taktyk
walki – ostro ne podchody, podpuszczania na dora ne pu-
apki ogniowe, przez wykorzystywanie ka dego nadaj ce-

go si  do tego skrawka terenu. W starciach bezpo rednich
przewaga by a po naszej stronie, cho  byli my zwyk  pie-
chot , a nie... spadochroniarzami wyszkolonymi specjalnie 
w tego rodzaju walkach. Mieli my te  du e wsparcie artylerii, 
a my liwce bombowe lec ce lotem kosz cym obrzuca y
bombami stanowiska niemieckie. W bli szych starciach po-
maga y nam ci kie karabiny maszynowe, no i nasze „karie-
ry” z miotaczami ognia. Pami tam te  czo gi przeprawiaj ce
si  przez kana y, grz zn ce w kwietniowym b ocie, wi zki
faszyny i s omy rzucane pod g sienice, no i ten straszny 
ogie  z przeciwnego brzegu.

19 kwietnia 1945 roku zajmujemy wie  Granarolo. 
Niemcy si  wycofali. 20 kwietnia ju  nie s ycha  odg osów
wojny. Artyleria ucich a. To stosunkowo szybkie prze ama-
nie oporu nieprzyjaciela by o te  wynikiem strategii nie-
mieckich dowódców, które wbrew rozkazowi Hitlera roz-
pocz o ewakuacj  garnizonu w Bolonii. Przej cie przez 
rzek  Idice by o ju  pocz tkiem po cigu. 21 kwietnia 1945 
roku o godz. 6.00 polskie oddzia y wesz y jako pierwsze 
do Bolonii i zawiesi y bia o-czerwon  flag  na najwy -
szej wie y starego miasta. Te dzia ania zako czy y szlak 
bojowy 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Nasza jednostka 
nadal stacjonowa a w Granarolo, tutaj te  zasta  nas koniec
II Wojny wiatowej – 9 maja 1945 roku. Koniec wojny, 

STEFAN GE DON

W sid ach i okowach 
II wojny wiatowej

c z   c z w a r t a  (ostatnia)

Grupa szturmowa strzelców karpackich Dywizja podczas musztry
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koniec morderczej walki na mier  i ycie. Zwyci yli my. 
W tej ma ej miejscowo ci pozostajemy jeszcze ponad dwa 
miesi ce. eby wojsko nie dosta o g upich my li, dowódz-
two organizuje nam musztr  i wiczenia. Ponadto panuje 
„s odkie nieróbstwo”, albo jak mówi  W osi dolce far nien-
te (w . dos ownie „s odkie nie robi  nic”. Otrzymujemy 
jednodniowe przepustki. Zwiedzamy Boloni , je dzimy do 
Rawenny. 

W czerwcu zorganizowano nam kursy kierowców. 
Ucz szcza em na kurs pojazdów g sienicowych. Uczy em si
prowadzi  „kariera”. Szkolenia te by y niew tpliwie urozma-
iceniem do  monotonnego namiotowego trybu ycia.

20 lipca 1945 roku wyje d amy do Bellarii – ma ego
miasteczka po o onego nad Adriatykiem. Nasze kwatery 
szcz liwie znajdowa y si  blisko morza. Gor ce w oskie
lato sprawia o, e za ywali my morskiej k pieli prawie ka -
dego dnia. Raz zupe nie sam beztrosko wyp yn em do
daleko na ciep y Adriatyk. Pó niej a owa em, gdy  mia em
powa ny k opot z dop yni ciem na pla . Jaki  pr d szed  od 
brzegu. Dopiero mozolne p yni cie ukosem do owego pr du
okaza o si  skuteczne. By em przestraszony i bardzo zm -
czony. Dwa dni po przyje dzie przejmujemy od Anglików 
obóz je ców niemieckich. Co trzeci dzie  trzymam wart ,
na przemian z konwojem je ców do w oskich kamienio o-
mów. I tak przez dwa miesi ce. Potem oddajemy jeniecki 
obóz trzeciemu batalionowi. Mog  wreszcie doko czy  mój 
kurs kierowców.

W pa dzierniku zg aszam si  do nowo otwartego gimna-
zjum przy II Korpusie Wojska Polskiego w Sant’Omero. Nie 
wiem, czy zostan  przyj ty, ale przecie  egzamin zda em
jeszcze w Polsce w 1939 roku.

8 listopada 1945 roku. Rado ! Otrzymujemy rozkaz 
wyjazdu. Sant’Omero jest ma ym abruzyjskim miasteczkiem 
w prowincji Teramo. Po o one na uboczu oko o 10 km od 
morza i trasy Via Adriatica. Sant’Omero sta o si  siedzi-
b  Zgrupowania Gimnazjum Kupieckiego i Rolniczego 
3 D.S.K. Przydzielili nam nawet zno ne, cho  do  zimne 
kilkuosobowe kwatery. 15 listopada 1945 roku rozpocz li-
my nauk . Ja ucz  si  kupiectwa. Daleki sta  si  gwar i ha-
as wojska. Lekcje rozpoczynaj  si  o 8.00 i trwaj  do 13.00. 

Mamy jak na wojsko stosunkowo du o wolnego czasu 
– przewidzianego na nauk  w asn . Codziennie dysponuje-
my sta ymi przepustkami, do godziny 21.59. Korzystamy 
z nich nie tylko w Sant’Omero. Chodzimy do kina w Nereto 
lub w Bellante. 

15 grudnia napisa em ostatnie zdanie w „Moim pami tni-
ku” i zabra em si  do zapisywania zdarze  w „Moim dzien-
niku”. W tym diariuszu tylko niektóre dni znalaz y swoje 
krótsze lub d u sze notatki.

 20 grudnia zanotowa em: Dzie  wolny od zaj  lekcyj-
nych. Byli my na mszy w. w miejscowym ko ciele. Potem 
by o mi e przyj cie w wietlicy miejscowej Akcji Katolickiej.
Odwiedza em ko cio y nie tylko w Sant’Omero. W mojej 
pami ci pozosta y obrazki obyczajowe z ko cio ów w mia-
steczkach po udniowej i rodkowej Italii: 

W niedziele i wi ta w czasie mszy wi tej m czy ni
gromadzili si  na placu przed ko cio em, siadali przy usta-
wionych tam stolikach i g o no rozprawiali o polityce i od 
czasu do czasu popijali ze szklaneczek wino. W tym samym 
czasie w ko ciele odbywa o si  nabo e stwo, na które cho-
dzi y ich ony, starsze kobiety i dzieci. 

 W samym ko ciele zadziwia y mnie i mieszy y goni-
twy ko cielnego, który w czasie nabo e stwa ugania  si  ze 
sznurkiem w r ku za dzie mi, które beztrosko biega y po ko-
ciele i kry y si  przed nim, bawi c si  w chowanego. Starsi 

parafianie nie zwracali uwagi na te swawole i harce dzie-
ciaków.

2 stycznia 1946 roku zanotowa em: Sylwester. We wszyst-
kich kwaterach weso o i gwarno. yczenia: „ eby nast pne-
go Sylwestra ju  w Polsce”.

Tymczasem ta Polska – pomimo faktycznego ko ca woj-
ny i zaprzestania wszelkich wojennych operacji – w dalszym 
ci gu by a dla nas daleko, wolna Polska by a jeszcze bardzo 
daleko... i by o nam smutno. A e jest Sylwester, to na fra-
sunek dobry by  trunek. Wi c wznoszono toasty o senten-
cjach, e „dobra wódka nie jest z a”, e „alkohol jest zgub
ludzko ci, ale pojedynczemu cz owiekowi nie zaszkodzi”, 
e „alkohol u ywany w miar  nie szkodzi, cho by w naj-

wi kszych ilo ciach”.
Po z o eniu ycze  kolegom z klasy, we trójk  ruszyli-

my do miasteczka Bellante. Weszli my do jakiej  restaura-
cji ze s owami: Buona sera, e Buon Anno (Dobry wieczór 
i szcz liwego Nowego Roku). Po czym dalej kalecz c
w oski j zyk: Due bottiglia vino, per favore. (Zamawiamy 
dwie butelki wina). Do naszego stolika przysiad o si  kilku 
W ochów z butelkami kwa nego wina. By o troch  dysku-
sji, znajomo  w oskiego powodowa a, e rozmawiali my
przewa nie na migi, najwi cej by o piewania, a s owa w o-
skiej piosenki piewali my jako la, la, la, la. Tak samo W osi
nucili nasze piosenki la, la, la. Nie pami tam drogi powrot-
nej do Sant’Omero. W Nowy Rok bola a mnie g owa.

16 lutego 1946 roku – koniec pó rocza. Mog em si
pochwali  dobrym wynikiem. Korzystamy z krótkich fe-
rii. Szko a zorganizowa a nam pi ciodniow  wycieczk

W gronie kolegów na adriatyckiej pla y w Bellarii. 
Autor siedzi pierwszy z lewej

 Budynek gimnazjum
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do Rzymu. Tutte le strade conduccano a Roma. (Wszyst-
kie drogi prowadz  do Rzymu). 19 lutego wyje d amy. 
Zakwaterowano nas w by ych w oskich koszarach le cych
w odleg o ci 12 km od miasta. W nast pnych dniach zwie-
dzamy Wieczne Miasto. W dzie  ogl damy budowle i zabytki 
Rzymu: Watykan i muzeum watyka skie, Forum Romanum 
z kolumn  Trajana, Koloseum, muzeum Borghese, pirami-
d  Gajusza Cestiusza i inne. Noc  podziwiali my Rzym 
w wietle kolorowych neonów i fantastycznych wiate .

Wszystko to pozostawi o w mojej pami ci niezatarte 
wspomnienia, a w portfelu zauwa y em kompletne pustki.

18 marca 1946 roku dyrekcja gimnazjum zarz dzi a apel 
specjalny w sprawie powrotu do Polski. Prawdopodobnie 
nasza szko a ulegnie likwidacji. Chodz  s uchy, e nasze 
wojsko ma by  przeniesione do Anglii i tam zostanie zde-
mobilizowane. Dociera y do nas ulotki Rz du Brytyjskiego 
z odezw  ministra Ernesta Bevina. Oto niektóre fragmenty:

 Do wszystkich cz onków Polskich Si  Zbrojnych: „Rz d
brytyjski podkre la  ju  wielokrotnie, e w sprawie Polskich 
Si  Zbrojnych b d cych obecnie pod dowództwem brytyj-
skim jego polityka d y do tego, aby cz onkowie tych si
w najwi kszej liczbie wracali do Polski. …W imieniu rz -
du brytyjskiego o wiadczam, e bliski wasz powrót do kraju 
le y w najlepszym interesie Polski, która w obecnym okresie 
potrzebuje pomocy ka dego ze swych synów”.

 Wyganiaj  nas? Murzyn zrobi  swoje – murzyn mo e
odej . Brytyjski premier apelowa : Wasz kraj was potrze-
buje. Jed cie do Polski. 

 Mia em 20 lat i nie wiedzia em co robi ? Co z sob  po-
cz ? Jecha , czy nie jecha ? To by o i cie hamletowskie 
pytanie. Mogli my wyemigrowa , albo do Kanady – jako 
drwale w lasach klonowego li cia, albo do dalekiej Australii, 
gdzie zapewniano nam prac  w du ych fermach owiec lub 
w innych bli ej nie okre lonych zawodach. Nie wiadomo, 
co by nas czeka o. Ale propozycje by y. W dniu 15 kwietnia 
1946 roku wielu z nas zapisa o si  na powrót Polski.

19 kwietnia przyjechali my do górskiej miejscowo ci
Cervinara – miasteczka niedaleko Neapolu. Mie ci  si  tam 
obóz repatriacyjny. Nast pnego dnia by a ewidencja i szcze-
pienia. W kolejnych dniach mieli my odebra  tzw. „funty 
demobilizacyjne”. Pó niej otrzymali my informacj , e wy-
p ata zostanie podpisa-
na w Neapolu.

 24 kwietnia wy-
jechali my poci giem
do Neapolu. W porcie 
czekali my na podpi-
sy w adz angielskich, 
które to podpisy mia y
zagwarantowa  nam 
wyp at  odprawy de-
mobilizacyjnej. Takiej 
gwarancji nie podpisa-
no, wi c odmówili my
wsiadania na czekaj cy
nas statek. Wrócili my
do Cervinara, jak si
pó niej okaza o, na ca y
miesi c.

Do 22 maja 1946 
roku Anglicy nie wyra-
zili zgody na wyp at
odprawy demobilizacyj-

nej, wi c nasze kierownictwo og osi o strajk g odowy dla ca-
ego obozu. Wtedy mia em wart . Pó nym wieczorem nast p-

nego dnia odwo ano g odówk . W ko cu Anglicy zgodzili si
na wyp at  odprawy demobilizacyjnej z kas Jego Brytyjskiej 
Królewskiej Mo ci (wtedy królem by  Jerzy VI). Mieli my
pewno , e wyjazd nast pi lada dzie . Zgod  Anglików 
przyj li my z rado ci  i ulg . Natomiast w ród mieszka -
ców Cervinary zapanowa  smutek. Nasz ponad miesi czny
pobyt w tym miasteczku sprawi , e tutejsza ludno yj ca
w bardzo ci kich warunkach korzysta a materialnie z naszej 
obecno ci, obozowa kuchnia dokarmia a biedaków. Dzieci od 
czasu do czasu dostawa y od o nierzy ciastka i s odycze. No 
i kwit  handel wymienny.

Dnia 1 czerwca 1946 roku ca e repatriacyjne wojsko 
z Cervinary wyje d a do Neapolu.  O godzinie 15.00 aduje-
my si  na stoj cy w neapolita skim porcie du y ameryka -
ski parowiec s/s „Marine Raven”, który na ponad tydzie
b dzie naszym domem. egnaj  nas zebrani w porcie W osi:
„A rivederci Polacchi, buon viaggo” (Do widzenia Polacy, 
dobrej drogi). O 19.00 odbijamy i opuszczamy s oneczn
Itali . Statek p ynie Morzem ródziemnym i kieruje si  na 
Gibraltar, Atlantyk, burzliw  Zatok  Biskajsk  i Morzem Ir-
landzkim zd a do Szkocji. 2 czerwca z prawej burty okr tu
wida  zarysy Sardynii. Wcze niej – w czasie alarmu pok a-
dowego – poinformowano nas o zagro eniu minowym na 
morzu. Leniwie p yn li my po prawie g adkiej tafli Morza 

ródziemnego. Wtedy my la em, e przy takim stanie morza 
widoczne s  zastawione pu apki minowe. Nie zauwa yli my
ani jednej miny. Dawno te  znikn a za ruf  naszego okr tu
w oska wyspa Sardynia. ycie na s/s „Marine Raven” by o
uregulowane porami posi ków i alarmami. o nierze grali 
w karty, warcaby, zajmowali si  sob . Mieli my do dys-
pozycji kilkadziesi t metrów okr towych pok adów, które 
poza alarmami i zbiórkami wykorzystywali my do space-
rów. Obserwowali my morze i towarzysz ce nam delfiny, 
które zda y si  wskazywa  nam drog . 3 czerwca z lewej 
burty ujrzeli my na horyzoncie majacz ce si  brzegi Afryki. 
7 czerwca 1946 roku, w niesamowicie g stej mgle, wp ywa-
my na Morze Irlandzkie. Od czasu do czasu dochodz  do nas 
d wi ki mg owych syren. My l , e najsmutniejszym g o-
sem, jaki mo na us ysze  na wodzie jest d wi k mg owych

Strzelcy karpaccy na szlaku do Polski. Cervinara 26.05.1946 r.
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syren. Przebija w nim strach bezradnego i o lepionego stat-
ku. Mimo bardzo g stej, mlecznej mg y szcz liwie dop y-
n li my do celu. W Glasgow rejs dobieg  ko ca. (Z moich 
sze ciu morskich woja y, zapisa em ten rejs jako najd u -
szy). Anglia, a raczej zielona Szkocja przyj a nas deszczem. 
Podczas naszego ponad dwutygodniowego pobytu w obozie 
repatriacyjnym w Polkemmet (Polish Repatriation Camp. 
Polkemmet) to albo by a mg a, albo pada  deszcz, albo by o
pochmurno.

Naszym nowym mieszkaniem w tym obozie by y spe-
cjalne baraki na fundamentach murowanych, przykryte kar-
bowan  w kab k blach . Przedtem w tych barakach trzyma-
no niemieckich je ców wojennych. 

Anglicy na ka dym kroku dawali nam odczu , e powin-
ni my jak najszybciej wyjecha  do Polski, e jeste my im 
niepotrzebni i chyba politycznie niewygodni. W czasie woj-
ny mówili nam „good Poland”, a tu w Polkemmet krzyczano: 
„Pols go home” (Polacy do domu). Anglicy nas wyp dzali.
Nasz obóz napada y jakie  bandy angielskich wyrostków. 
Nasi o nierze odp acali im pi knym za nadobne i cz sto do-
chodzi o do bójek z niedawnymi sprzymierze cami.

Otrzyma em odpraw  demobilizacyjn , za któr  kupi em
cywilne ubranie, jakie  materia y, w tym materia y na su-
kienki, by wr czy  je rodzinie po przyje dzie do domu. Ku-
pi em te  inne artyku y, których podobno nie by o w kraju.

Po dwóch tygodniach pobytu na niego cinnej dla nas 
Angielskiej Ziemi wyp ywamy do Polski. 13 czerwca 1946
roku w Edynburgu wsiedli my na statek, którym wraca o
do Kraju – po latach wojennej tu aczki – chyba dwa tysi ce
albo i wi cej polskich o nierzy. Prawie wszyscy wylegli-
my na pok ady i obserwowali my oddalaj cy si  port i mia-

sto. Dopiero z chwil  znikni cia brzegów Anglii zacz  nami 
w ada  Neptun razem z Morfeuszem.

Morze Pó nocne by o spokojne, odbija o w falach pro-
mienie czerwcowego s o ca. Pogoda pi kna. Ka dy dzie
eglugi zbli a  nas do Polski, do rodzin, do naszych bliskich. 

Za ruf  zostawili my Morze Pó nocne i za dnia wp yn li my
w Kana  Kilo ski. Z pok adu podziwiali my krain  zago-
spodarowan . Malowniczo rozsiane osiedla, mosty i obozo-
wiska wczasowiczów. Nasz okr t p yn  bardzo wolno. Na 
pokonanie zaledwie stu kilometrów kana u statek potrzebo-
wa  o miu godzin. Wreszcie znale li my si  na wodach Ba -
tyku. Szóstego dnia podró y (18 IV 1946) poinformowano 
nas, e jeszcze dzi  b dziemy w Gda sku. D ugo stali my
na redzie. 19 czerwca rano wp yn li my do zrujnowanego 
wojn  miasta. A wi c wróci em do Kraju, o którym Cyprian 
Norwid w wierszu „Moja piosnka” pisze:

…Do Kraju tego, gdzie kruszyn  chleba podnosz  z zie-
mi przez uszanowanie dla darów nieba… …do Kraju tego, 
gdzie win  jest du  popsowa  gniazdo na gruszy bocianie, 
bo wszystkim s u …

W porcie zebra o si  du o witaj cych nas ludzi. Od ze-
branych jeste my oddzieleni szpalerem wojska, czy milicji. 
Z t umu s ycha  okrzyki: „wrócili z wolno ci do swobody”.

Znowu na trzy dni znale li my si  w obozie, nazywa-
nym tu „punktem przyj cia”.

Jeste my ewidencjonowani. Jaki  mundurowy przepro-
wadza  ze mn  wywiad, a raczej przes uchanie. Trzeciego 
dnia otrzyma em za wiadczenie, które jednocze nie by o bi-
letem na podró  i mog em wraca  do domu, do Kr ga.

Poci g z Gda ska do Starogardu przez Tczew prowadzi
tak zwane „towosy”. By y to kryte bydl ce wagony towa-
rowe przystosowane do przewozu ludzi. Ze Starogardu do 

Kr ga nie by o wówczas po czenia kolejowego z uwagi na 
zburzony dzia aniami wojennymi most na rzece Wierzycy. 
Kr ci em si  w okolicach dworca kolejowego, szuka em
okazji dostania si  do domu. Spotka em p. Za skiego – rol-
nika i mieszka ca Kr ga, który do Starogardu przyjecha
po jakie  zakupy. W 1943 roku wyje d a em z mojej wsi 
kolej , a w 1946 roku wracam z bardzo dalekiej podró y
okazyjn  furmank .

Rodzice, rodze stwo i wszyscy moi bliscy, a tak e s -
siedzi jeszcze nie wiedz  o moim powrocie. Zastaj  wszyst-
kich. Rodzice zdrowi, Irenka wydoro la a. Rado ci nie by o
ko ca. Sylka i Zygu  6 czerwca zostali przyj ci do Komu-
nii wi tej. A ja w tym uroczystym dniu by em na Oceanie 
Atlantyckim, p yn li my do Anglii.

Tu  po powrocie zacz y si  k opoty. Musia em si  kil-
kakrotnie zg asza  w Urz dzie Bezpiecze stwa (UB) i na 
milicji. Kontakt z ówczesnymi w adzami odznacza  si  pa-
ranoj : albo by em wermachtowcem, albo s ugusem impe-
rializmu. A mnie po prostu wojna sprawi a taki a nie inny 
yciorys, z którego musia em si  t umaczy  ówczesnym 

polskim w adzom. Przez d ugi okres PRL-u przymusowe 
wcielenie do armii niemieckiej oraz s u ba w Polskim Woj-
sku na Zachodzie by o tematem tabu. By o przedmiotem 
kpin, czym  wstydliwym. Czy stosowanej wobec Pomo-
rzan przemocy agresora nale y si  wstydzi ? Czy musz
si  wstydzi  ochotniczej walki z tym agresorem? Dopiero 
lata dziewi dziesi te ubieg ego wieku przynios y prze om,
chocia  nie ca kowity. Przyk adem mo e by  pose  Sej-
mu Rzeczpospolitej, który przy pomocy mediów mówi c
o „dziadku z Wehrmachtu” kpi sobie z nieszcz cia Pola-
ków, wobec których stosowano przemoc. To si  ci gnie za 
nami, tkwi jak zadra i boli.

W pe ni zgadzam si  z Romanem Landowskim, który 
w „Kociewskim Magazynie Regionalnym” (nr 3/2000) pisze:

Nasuwa si  uwaga o grzechu zapomnienia. Czy wyba-
cz  nam ofiary tamtych zdarze , je eli nie przeka emy po-
tomnym ca ej prawdy (...) o z o onej sytuacji Pomorzan 
w czasie hitlerowskiej okupacji i stosunku wyzwolicieli do 
mieszka ców tej dzielnicy w 1945 roku.

Dzisiaj, gdy mamy sobie wzajemnie wybacza  wszelkie 
urazy, najpierw nale a oby rzetelnie wyja ni  przyczyny 
owego zapiek ego bólu. Prawd  mówi c, Pomorzanie nie 
maj  powodów, by kogokolwiek prosi  o wybaczenie. Bo 
i za co? e przez jednych w sposób perfidny zostali poddani 
wynaradawiaj cym zabiegom, a przez drugich z tego powo-
du prze ladowani?

W drugiej po owie lat siedemdziesi tych ubieg ego stule-
cia zabiega em o uznanie mojej s u by w Wojsku Polskim na 
Zachodzie. Mia em k opoty z uzyskaniem nale nych praw 
kombatanckich, o które stara em si  ponad pi  lat. By y te
ja niejsze epizody, b d ce uznaniem za udzia  w wojennych 
bataliach, za które otrzyma em odznaczenia: „Italy Star” 
(Gwiazda W och), „War Medal 1939-45” (Medal za wojn
1939-45), Zosta em uhonorowany „Krzy em Czynu Bojo-
wego Polskich Si  Zbrojnych na Zachodzie”.

W mojej wojennej m odo ci przemierzy em kawa wia-
ta i do wiadczy em wielu zdarze . A zanotowane tu wspo-
mnienia niech pozostan  niewielkim przyczynkiem do po-
kazania ma ego wycinka ycia i walki tamtych czasów. 

 Ad futuram rei mamoriam 
(Na przysz  rzeczy pami tk ).
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Mam tak samo jak ty, 
miasto moje a w nim, 
najpi kniejszy mój wiat,
najpi kniejsze sny1.

Te s owa piosenki Niemena ca y czas brzmi  w mo-
ich uszach, przy wieca y mi w czasie prowadzenia 
bada  nad j zykowym obrazem wiecia w wypo-

wiedziach samych mieszka ców, które podj am zafascyno-
wana barwnymi opowie ciami z dzieci stwa, które snu  mój 
ojciec przy okazji ró nych spotka  i od zawsze zaintereso-
wana procesami j zykowo-kulturowymi, a tak e procesami 
kszta towania rzeczywisto ci przy pomocy j zyka.

Podstawy, a potem ostateczny kszta t poj cia j zyko-
wego obrazu wiata nada  Wilhelm von Humboldt, nato-
miast na gruncie lingwistyki polskiej poj cie j zykowego
obrazu wiata pojawia si  w 1978 roku za przyczyn  Wa-
lerego Pisarka. Na podstawie analizy stanowisk j zyko-
znawców, stwierdzam, e j zykowy obraz wiata to przede 
wszystkim interpretacja otaczaj cej nas rzeczywisto ci
przez j zyk, kszta towany w obr bie j zyków rodzimych 
tworzy narodowe modele kultury oparte na kategorii ste-
reotypu. J zykowy obraz wiata nie jest autentycznym 
odbiciem rzeczywisto ci – jest to bardziej obraz mental-
ny, oparty na wiedzy potocznej o wiecie, przedmiotach, 
zjawiskach. Powo uj  si  na spostrze enie Jerzego Bart-
mi skiego – s owa, jako podstawowy element j zykowe-
go obrazu wiata, nie odwzorowuj  rzeczy fotograficznie, 
lecz portretuj  je mentalnie.

Jak zatem przedstawia si  j zykowy pejza  jednego 
z najstarszych miast pomorskich (prawa miejskie zosta y
nadane w 1338 roku), usytuowanego przy szlaku burszty-
nowym, nawiedzanego po arami i powodziami, dotkni te
epidemiami i najazdami Krzy aków, prze ywaj ce swoje 
wzloty i upadki?

W tym regionie, tj. na Kociewiu przebywa  Kazimierz 
Nitsch, dokonuj c pe nego opisu fonetyki i fleksji gwary 
kociewskiej, zauwa y , e na odmienno  wp yn y przede 
wszystkim czynniki kulturalne. Wyró ni  te  3 regiony 
Kociewia (m.in. po udniow  cz  ze wieciem). Jedn
z kontynuatorek jego dzie a jest obecna tutaj Wielka Dama 
Kociewia – Pani Maria Paj kowska-Kensik, która dokona a
kompleksowej charakterystyki gwary kociewskiej – m.in. 
w okolicach wiecia.

Pragn  przedstawi  Pa stwu wyniki mojej pracy badaw-
czej – na podstawie przeprowadzonych ankiet, wy oni am
kilka sta ych obrazów wiecia istniej cych w wiadomo ci

respondentów, a które uwidaczniaj  si  w j zyku, w ich wy-
powiedziach.

Baz  materia ow  stanowi  g ównie ankiety, przepro-
wadzone w ród trzech grup pokoleniowych mieszkaj cych
w wieciu. Metoda ta okaza a si  bardzo skuteczn  form
pozyskania informacji, poniewa  uda o mi si  dotrze  do 60 
respondentów (po 20. z ka dej grupy) i otrzyma  wyczerpu-
j ce odpowiedzi na interesuj ce mnie zagadnienia.

Ankieta by a z o ona z siedemnastu pyta  zamkni tych
i otwartych, pytania zamkni te – metryczkowe dotyczy y da-
nych osobowych: wieku oraz okresu, w którym ankietowani 
mieszkali w wieciu. Pozosta e pytania mia y konstrukcj
otwart , aby unikn  jakiejkolwiek sugestii z mojej strony 
i uzyska  najpe niejszy obraz wiecia, bo odmienny i w a-
ciwy ka demu mieszka cowi.

Ankietowani to osoby w wieku od 17 do 78 roku y-
cia, ta du a ró nica pozwoli a pe niej zilustrowa  odmienne 
spojrzenie na miasto poszczególnych pokole , w kontek cie
wydarze  historycznych i osobistych do wiadcze . Ankiety 
by y wype niane w sytuacjach prywatnych, w wi kszo ci
nie by am obecna przy ich uzupe nianiu. Istnieje wi c ryzy-
ko, e nie wszystkie zosta y wype nione samodzielnie.

• pokolenie przed- i powojenne; w tej grupie znala-
z y si  osoby, które urodzi y si  w wieciu, prze y y
tutaj swoje dzieci stwo w czasie trwaj cej okupacji, 
zdoby y pierwsze wykszta cenie oraz osoby urodzo-
ne zaraz po zako czeniu II wojny wiatowej w wie-
ciu lub okolicach, mieszkaj ce w mie cie do dnia 
dzisiejszego. Osoby z wykszta ceniem wy szym,
zawodowym, podstawowym.

 Pokolenie to jest skarbnic  wiedzy na temat dawnego 
wiecia, obrazy miasta wy aniaj ce si  z ich wypo-

wiedzi wiadcz  o uto samianiu si  z nim, stanowi
ogromn  warto . Osoby te s ywo zainteresowane 
wszystkim, co w mie cie si  dzieje. 

• pokolenie osób urodzonych na prze omie lat 60/70;
których dzieci stwo, m odo  przypad y na okres 
Polski Rzeczpospolitej Ludowej; wi kszo  z tych 
ankietowanych mieszka w wieciu, tylko nielicz-
ni z moich respondentów si  wyprowadzili. Osoby 
z wykszta ceniem wy szym b d rednim, rzadziej 
zawodowym.

 Dla osób z tej grupy wiecie to przede wszystkim 
wspomnienia z okresu liceum, szko y zawodowej, 
pierwszej mi o ci i pierwszej pracy. Dzi  mieszkaj
tu, bo miasto si  rozwija i jest zadbane, cz sto tutaj 
znajduj  si  ich bliscy.

Prezentujemy g ówn  cz  referatu Anny ucarz, odczytanego podczas dnia 
wieckiego IV Kongresu Kociewskiego. Autorka jest doktorantk  Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zajmuje si  badaniem to samo ci regionalnej 
na po udniowych kra cach Kociewia.

ANNA UCARZ

Z bada  to samo ci regionalnej
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• pokolenie III RP; urodzeni w latach 1990-1992, 
dopiero wchodz  w doros e ycie, dzieci stwo sp -
dzili w wieciu, uczniowie lokalnych liceów lub 
studenci.

 Respondenci z tej grupy zdecydowanie najmniej 
wiedz  o jego przesz o ci i historii. Nie wi  z nim 
swojej przysz o ci, w wi kszo ci miasto nie ma te
dla nich warto ci, o której mogliby opowiada , acz-
kolwiek istniej  miejsca wyj tkowe tylko dla nich, 
których w jaki  sposób jest im al. Jednocze nie
oceniaj wiecie pozytywnie, jako miasto zadbane 
i zmieniaj ce si .

Celowo przytaczam te informacje, bowiem s  one 
bardzo istotne dla j zykowego obrazu wiata, który od-
najdujemy w ankietach poszczególnych pokole . Z bada
wspó czesnego j zykoznawstwa wiemy bowiem, e odmien-
no ci w obr bie j zykowych obrazów wiata wynikaj  nie 
z ró nic w systemie j zykowym, ale z baga u do wiadcze ,
przekona  mówi cych, wykszta cenia, warunków ycia.
Nie bez przyczyny najdonio lejsz  rol  pe ni  konotacje 
semantyczne rodowiskowe i indywidualne, powsta e na 
skutek prze y  u ytkowników j zyka. Poni sze obrazy, 
wynikaj ce z przeprowadzonych przeze mnie ankiet, po-
twierdz  te w a nie tezy, przytoczone za Renat  Grzegor-
czykow 2.

wiecie to miasto pi kne i zadbane

Zankiet wynika, e wiecie to miasto, które wi k-
szo ci respondentów si  podoba, poniewa tutaj
yj  i mieszkam, jest miastem wa nym na Pomorzu 

Gda skim, bo jestem patriot . Niejednokrotnie na pytanie 
dlaczego, jako uzasadnienie pada odpowied , bo jest czyste, 
zadbane, adne; poniewa  jest tu bardzo du o zieleni. Uro-
d  miasta podkre la bardzo cz sto wyst puj cy przymiotnik 
pi kne w po czeniu z ró nymi rzeczownikami, np.: pi kne
krajobrazy wokó , pi knie po o one nad Wis .

Obraz ten widoczny jest w wi kszo ci ankiet.

wiecie to miasto zabytkowe

Wed ug ankietowanych to, co najstarsze, czy-
li zabytki s  wizytówk wiecia i to powinno 
pozosta , jako dowód bogatej historii, wy ania

si  zatem subobraz: wiecie ma bogat  histori . W kwe-
stionariuszach wyst puj  wyliczenia miejscowych zabyt-
ków, z których na czo o zdecydowanie wysuwa si Zamek
Krzy acki, nast pnie Stara Fara, Ratusz, budynek Urz du
Miejskiego. Padaj  okre lenia: wizytówk  miasta jest Zamek
Krzy acki, Zamek to miejsce historyczne, Zamek – miejsce 
zabytkowe. Dowodem na istnienie powy szego subobrazu 
w omawianym obrazie s  stwierdzenia: ma bogat  histori ,
ma ciekaw  histori , miasto o d ugiej historii.

wieciakom najbardziej jest al Cukrowni 

Zpoprzedniego obrazu wy oni  si  w a nie ten ob-
raz, bowiem wielu ankietowanych napisa o, e:
Cukrownia – zabytek, Cukrownia by a obiektem 

zabytkowym. Mieszka cy wiecia zapytani o miejsca, któ-
re zgin y z lokalnego krajobrazu i których im najbardziej 
al, jednog o nie wymieniaj  w a nie Cukrowni . Zarówno 

dla m odych, jak i starych mieszka ców miasta, wykszta co-
nych i robotników niepowetowan  strat  stanowi zburzenie 
ponad stuletniej Cukrowni. Ten obraz jest jednym z najwy-
ra niejszych, najbardziej nacechowanych emocjonalnie wi-
zerunków wy aniaj cych si  z kwestionariuszy, co oddaj
takie przys ówki jak: nieod a owanie Cukrowni, najbardziej 
Cukrowni. Padaj  okre lenia: niestety cukrowni, czy cza-
sowniki: zaorali Cukrowni , zburzyli Cukrowni . Bardzo 
ciekawe s  powody tego alu, oprócz powtarzaj cych si :
miejsce pracy dla wielu mieszka ców wiecia, zak ad pracy 
pokoleniowej, pojawia y si  takie odpowiedzi jak: bo to by
mój drugi dom, ca e ycie mojego ojca, bo lubi am nawet 
zapach wys odków, bo by  ruch w mie cie podczas kampanii 
– na ulic  spada y buraki, bo d wi k cukrowniczej syreny 
na koniec „szychty”, która informowa a i wyznacza a tryb 
ycia. Wielu respondentów podkre la a fakt, e by a ona 

wizytówk  miasta. O subiektywnym podej ciu
wiadcz  s owa, e dzi  najlepiej reprezentuj

miasto markety Kaufland i Tesco na fundamen-
tach by ej Cukrowni, przesycone ironi , ale 
i ogromnym alem. W zwi zku z tym mo na
wyodr bni  subobraz zwi zany z losami wiec-
kiej cukrowni: wiecie jest miastem, w którym 
w adze miasta podejmuj  z e decyzje / le za-
rz dzanym, dowodz  tego nast puj ce zdania: 
rednio zarz dzaj , wiele warto ciowych rzeczy 

– zak adów zmarnowali, z a decyzja radnych 
i burmistrza miasta, niektóre pomys y w adz
miasta s  nieprzemy lane – likwidacja Parku 
na rzecz hali, zburzenie zabytkowej cukrowni 
na rzecz supermarketów.

wiecie to moje miasto 

Dla wi kszo ci ankietowanych wiecie to 
miejsce pocz tku, czyli miejsce urodze-
nia, tutaj wszystko si  zacz o, wiecie

to dla wi kszo ci osób start, ale ju  niekoniecz-
nie meta. Jest to miejsce wyj tkowe, o du ej warto ci, cz sto
sentymentalnej, czego dowodz  stwierdzenia: wiecie ma 

Zdj cie landratury wieckiej z ko ca XIX wieku. 
Ze zbiorów A. Modli skiego
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dla mnie wyj tkow  warto , wiecie ma dla mnie warto
sentymentaln  – tu si  urodzi am. Ankietowani podkre laj ,
e wiecie to ich dom. Zaobserwowa am u ycie zaimków 

dzier awczych, na przyk ad: miasto mojej m odo ci, to jest 
miejsce mojego urodzenia, mieszka tu ca a moja rodzina 
i moi przyjaciele, tu jest mój dom. Dom nie tylko w sensie 
fizycznym, ale przede wszystkim w wymiarze duchowym, 
zwi zany ci le z rodzin  i bliskimi. Mamy do czynienia 
z subobrazem wiecie to miasto rodzinne: tu mam rodzi-
n , tu mieszka moja rodzina, tu s  moi bliscy, przyjaciele, 
rodzina i znajomi, moje miasto rodzinne. W przypadku 
osób dojrza ych wielu bliskich znajduje si  ju , niestety, na 
cmentarzu: bliscy na cmentarzu. wiecie to równie miasto
m odo ci: miasto mojej m odo ci, sp dzi em tu m ode lata, 
jedyne miasto mojej m odo ci – tu chodzi am do ogólniaka 
i na nauki do ko cio a, tu uczy am si  zawodu, ze wieciem
wi  si  pi kne wspomnienia z m odo ci.

Dla wielu mieszka ców wiecie stanowi now , w pe-
wien sposób nienaruszaln  warto , z uwagi na liczne wspo-
mnienia, do wiadczenia i koleje losu rozmówców: wiecie
jest dla mnie wszystkim, bo kocham to miasto – tu zostan
do ko ca mych dni. Albo: Tutaj bra am lub, tutaj odbywa y
si  rodzinne pogrzeby.

Wielu respondentów posiada swoje ulubione miejsce 
w mie cie, co wiadczy o tym, e jest to w a nie ich miasto. 
W ankietach wymieniaj : Zamek, Dom Kultury, cmentarz, 
Diabelce, Blankusz, pi kne okolice wiecia, np. Sulnówko, 
drog  do Starej Fary, Chmielniki, ul. Wary skiego, Klasz-
torek, Stare Miasto, Cafe Cultura, Szko a Podstawowa nr 1, 
Park Jordanowski ze Struchaw  przy PDK-u3.  Cz  tych 
miejsc wi e si  z miejscem urodzenia lub sp dzenia dzie-
ci stwa, niektóre s  miejscami wa nymi z uwagi na zdoby-
wanie wiedzy o wiecie i nabywanie pierwszych kontaktów, 
jeszcze inne s  godnymi polecenia miejscami na spacer lub 
punktami rozrywkowymi na mapie wiecia. Jest to najwy-
ra niej oddany w j zyku obraz miasta.

wiecie jest miastem, które si  zmienia

Gdy w 1961 roku rozpocz to budow  Zak adu Ce-
lulozy i Papieru wszystko zacz o si  w wieciu
zmienia . Nie trzeba t umaczy , dlaczego prze o-

mowym momentem dla rozwoju ma ego wtedy miasteczka, 
by o umieszczenie na jego obszarze giganta papiernicze-
go, który da  nie tylko prac  wielu wiecianom i ci gn
mnóstwo wykwalifikowanych in ynierów z ca ej Polski, 
ale przyczyni  si  do wzrostu gospodarczego oraz rozwo-
ju spo eczno-kulturalnego miasta. Widoczny w wypowie-
dziach respondentów jest subobraz: Wizytówk wiecia
jest Celuloza, co ilustruj  nast puj ce s owa: mieszka ców
wiecia odró nia od innych miast Celuloza, obecnie jego 

wizytówk  jest Mondi, z pewno ci  odró nia nas Mondi4,
wszystko si  zmieni o jak zacz li budowa  Celuloz , Wizy-
tówk wiecia jest Festiwal Orkiestr D tych – sponsorem 
Mondi i Urz d Miejski, Celulozowa Orkiestra D ta odró -
nia nas od innych miast. 

Wielu mieszka ców dostrzega zmiany jakie zachodz
w mie cie i ocenia je w wi kszo ci pozytywnie: Pozytywnie
oceniam zmiany zachodz ce w mie cie – du o zmian gospo-
darczych, rozbudowa miasta, inwestycja w ofert  kulturaln
miasta, Zmiany planowane w naszym mie cie to s  ambitne 
plany, w wi kszo ci oceniam je pozytywnie, zmiany zacho-

dz ce w mie cie oceniam jako korzystne – miasto si  roz-
wija, z rozs dku oceniam zmiany pozytywnie. Jest to zatem 
obraz sprzeczny z subobrazem wyodr bniony w zakresie ob-
razu dotycz cego Cukrowni, przyczyn  jest fakt, e tam oce-
na zmian dotyczy a tylko zniszczenia Cukrowni, natomiast 
w tym miejscu mówimy o zmianach i rozwoju miasta, tylko 
nieliczni uwa aj , e miasto rednio si  rozwija, jest jeszcze 
zdecydowanie za ma o inwestycji.

J zykowy obraz wiecia buduj  liczne toponimy i okre-
lenia wyst puj ce w j zyku mieszka ców, j zyku literac-

kim dzie  na temat naszego miasta oraz w prasie. W zwi zku
z powy szym powinny by  znane respondentom, których 
poprosi am o zdefiniowanie poj  b d  napisanie osobistych 
skojarze . Niektórzy ankietowani odpowiedzieli wskazuj c
wyja nienie znane i jednakowe wszystkim „ wieciakom”,
natomiast w wypowiedziach kilku ankietowanych widocz-
ne s  ich subiektywne, codzienne, bliskie i prywatne obrazy 
miasta oraz skojarzenia.

ó ta pena – respondenci w wi kszo ci okre laj
lokalizacj : mieszkania na Wodnej, dzi  hurtownia 
lakierów i farb i charakteryzuj  mieszka ców przy 
pomocy dwóch rzeczowników: biedota wiecia
i brud; jedna osoba poda a zdarzenie zwi zane z tym 
miejscem: znajdowa a si  za domem wujka Ignaca 
– tam ukradli nam lejce.
czerwona pena – tutaj równie  najcz ciej podaje 
si  umiejscowienie: mieszkania na Polnej oraz cha-
rakterystyk  mieszka ców: margines wiecia.
achy – respondenci podaj  powszechnie znane obja-
nienie: starorzecze Wis y, by y 3: du a, ma a – wody 

nap ywowe z rzeki, niektórzy precyzuj  dok adniej:
rozlewiska na Starym Mie cie: acha zamkowa i a-
cha ko ska. Tylko nielicznym kojarz  si  one z wa-
garami i w dkowaniem.
bonanza – ten bar pami taj  starsi mieszka cy wie-
cia lub osoby mieszkaj ce w ródmie ciu, okre laj c
lokalizacj : knajpa przy mo cie na Wodnej, niekiedy 
charakteryzuj c klientel : bar pijacki róg Mickiewi-
cza i S dowej, piwo. Wyst puj  te  subiektywne po-
jedyncze skojarzenia: knajpa nad Wod  – tam pi  mój 
tata.
Centralka – by a to jedna z najbardziej znanych re-
stauracji w dawnym wieciu: restauracja z dancinga-
mi, pó niej zmieni a swój klimat i respondenci okre-
lali j  jako: knajp  na Klasztornej, pojawia si  te

kolejne prywatne konotacja: tu te  pi  mój ojciec.
Jubilatka – kolejny punkt na mapie rozrywkowej 
miasta, który w ankietach jest charakteryzowany 
jako: klub m odzie owy, kawiarnia ZMS. Budzi te
wiele pozytywnych wspomnie  w ród responden-
tów: bilard, klubokawiarnia – moja m odo , najlep-
sza dyskoteka w mie cie – lata ’90.

  Manhattan – w przeciwie stwie do Jubilatki stosun-
kowo niewielu ankietowanych umia o wskaza  obja-
nienie i lokalizacj . Ci, którzy to uczynili, okre lili

j  w niniejszy sposób: klub ko o komendy policji; ko-
jarzy  si  z bilardem, night clubem moich dawnych 
przyjació .

  Bosy Antek – w opinii wiecian to bardzo znane 
okre lenie, funkcjonuj ce w ich wypowiedziach 
wspó cze nie, chocia  nieliczni z najm odszej grupy 
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wskazywali jak kolwiek odpowied . Wed ug niektó-
rych to facet bez grosza, jednak przewa a s d, e byli 
to ludzie z po udnia Polski b d osoba przyje d aj -
ca „za prac ” do ZCiP.

Z zawartych w ankiecie okre le  jednoznacznie definio-
wane przez wszystkich respondentów s  okre lenia:

za pomnikami – cho  dzi  na Du ym Rynku nie 
ma ju  pomnika Dwóch Zaprzyja nionych w walce 
z Okupantem o nierzy (polski i radziecki) to wielu 
wiecian nadal w rozmowach u ywa tego okre lenia,

w celu sprecyzowania konkretnego miejsca na ulicy 
Batorego. W niewielu kwestionariuszach znalaz a si
informacja o miejscu – widocznie wieciacy uznali, 
e jest to tak oczywiste, e nie trzeba tego wyja nia .

Najcz ciej spotykane odpowiedzi to: sklep Berenta 
(dzi  drogeria), sklepy odzie owe, cepelia, sklep m -
ski, buty.
pogoda – s owo, które w wieciu kojarzy si  jedno-
znacznie z burmistrzem, niekiedy pada imi Tadeusz
jako doko czenie nazwiska. Tadeusz Pogoda jest 
w wieciu burmistrzem ju  pi t  kadencj .
kacze ryje – to niepochlebne i pejoratywnie nace-
chowane wyra enie nazywa s siadów zza Wis y, 
czyli che mniacy, mieszka cy Che mna.

 Poni sze okre lenia budz  najmniej emocji i s  definio-
wane w sposób oboj tny, zgodny z faktami, niekiedy poja-
wiaj  si  obrazy tych leksemów zwi zane z punktem widze-
nia ankietowanego.

Struchawa – dla wi kszo ci jest to strumyk, który 
p ynie przez wiecie, wyp ywaj cy z Sulnówka i wpa-
daj cy do Wdy, wi  si  z ni  nast puj ce wspo-
mnienia: papierosy na przerwie, najlepsze laby po 
lekcjach i moczenie nogawek spodni.

Niemry – to wed ug ankietowanych kobiety niemiec-
kie mieszkaj ce w wieciu, jest to okre lenie nace-
chowane negatywne.

Zdecydowanie najskromniej opisywane s  poni sze wiec-
kie toponimy, charakteryzowane niekiedy jednym s owem:

Deczno – to po prostu nazwa jeziora i pla y, to pole
namiotowe. Pojawi y si  tylko dwa skojarzenia je-
zioro, z którego uroków korzysta am oraz skojarzenie 
oddane przy pomocy rzeczownika: siatkówka!

Bajka – ten toponim otrzyma  najmniej wyja nie ,
bo tylko cztery. Pierwsze to okre lenie podane przez 
osob  z pokolenia powojennego: to by  dom drew-
niany, dzi  stoi w tym miejscu przychodnia miejska,
dwie kolejne wskazówki odnalaz am w ankietach 
najm odszych, wed ug których jest to sie  kiosków 
(na osiedlu Marianki i osiedlu Ko ciuszki) lub 
przedszkole na Mariankach. Najprawdopodobniej 
to miejsce, tak dok adnie opisane w ksi ce pt. „Ju
zamkni te drzwi” przez Ew  Gr tkiewicz, nie zapi-
sa o si  w pami ci wiecian. Podobnie rzecz si  ma 
z toponimem:

K2 – Jedna osoba poda a nast puj ce wyja nienie:
remiza stra acka na Górnych Mariankach. Drugie 
obja nienie, które znalaz am tylko w czterech kwe-
stionariuszach brzmia o: górka nad Blankuszem

i poda y j  osoby mieszkaj ce w dzielnicy Marianki, 
wynika z tego, e jest to okre lenie funkcjonuj ce na 
tym obszarze i w tej przestrzeni j zykowej. Wi e si
z obrazem z dzieci stwa: zje d a em tam na pierw-
szych nartach i pó niej na sankach.

czerwony – to I Liceum Ogólnokszta c ce w wie-
ciu, ale prawie nikt go tak nie nazywa. Pada y krót-
kie, lakoniczne okre lenia: stare gimnazjum, ogól-
niak (mój); aden z ankietowanych nie wyja ni , e
czerwony, bo budynek zbudowany jest z czerwonej 
ceg y.

bia y – to II Liceum Ogólnokszta c ce, ankietowani 
podaj  równie krótkie, jak w przypadku I Liceum, 
wyja nienia: nowy ogólniak, ogólniak ko o Stylowej.
Tym razem równie  nikt nie napisa , dlaczego takie 
okre lenie – budynek, w którym mie ci si  liceum 
jest otynkowany.

Stwierdzam, e mentalno  poszczególnych pokole
„ wieciaków” zosta a oddana w j zyku. Oczywistym jest, 
e na przekonania mówi cych zawsze wp ywaj  czasy 

i warunki w jakich przysz o im y , dlatego te  w ród osób 
starszych dostrzec mo na przywi zanie i niemal mi o  do 

wiecia, natomiast osoby dojrza e maj  stosunek pozytywny 
do miasta, które jest dla nich po prostu miejscem zamiesz-
kania, pracy i rozrywki, w którym spotykaj  si  z rodzin
i znajomymi b d  stosunek umiarkowanie oboj tny, z nut
nostalgii, gdy opowiadaj  o m odo ci sp dzonej w wieciu.
Równie  grupa najm odszych respondentów jest podzielo-
na – cz  z nich bardzo lubi wiecie ze wzgl du na to, e
mieszka tu ich rodzina i przyjaciele, cz sto nie maj  jeszcze 
porównania z innymi miastami, cz  z kolei pragnie wypro-
wadzi  si  z miasta zaraz po maturze.

 Wspó cze ni j zykoznawcy twierdz , e j zykowy ob-
raz wiata powstaje nie tylko w relacji rzeczywisto  poza-
j zykowa – j zyk, lecz tak e jako nast pstwo przynale no ci
cz owieka, twórcy j zyka do okre lonego kr gu kulturo-
wego oraz obowi zuj cych w tej kulturze idea ów dobra 
i pi kna5.  S dz , e powy szy zebrany i zanalizowany prze-
ze mnie materia  j zykowy jest tego doskona ym dowodem, 
bowiem mieszka cy wiecia, cho  ka dy wychowany w in-
nej dzielnicy, w innej rodzinie i z innego pokolenia, to jed-
nak s  pewne sta e, statyczne j zykowe obrazy, które uda o
mi si  bez problemu wy oni  z ankiet. Nadmieniam, e an-
kiety by y wype niane najbardziej szczegó owo, a zjawiska 
obszernie opisane przez najstarszych respondentów, wraz 
z wiekiem spada wiedza i wspomnienia o wieciu, st d te
ankiety najm odszych s  niekiedy wr cz puste. 

J zykowy obraz miasta odnajdziemy te  na kartach ksi -
ek, a tak e w dawnej, jak i aktualnej prasie lokalnej, ale to 

ju  referat na kolejny kongres...

Przypisy:
1  S owa z piosenki pt. „Warszawa” Czes awa Niemena.
2  R. Grzegorczykowa, Poj cie j zykowego obrazu wiata, [w:] 

J. Bartmi ski, J zykowy obraz wiata, Lublin, s. 46
3  PDK – skrót od dawnego Powiatowego Domu Kultury, obecnie 

OKSiR – O rodek Kultury, Sportu i Rekreacji.
4  Po prywatyzacji ZCiP oraz restrukturyzacji zak adu oraz licznych 

zmianach kadrowych jest to obecnie Mondi S.A. 
5  R. Tokarski, J zykowy obraz wiata – przybli enia. [w:] Wspó cze-

sny j zyk polski, wyd. UMCS, Lublin 2001, s. 369
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Reporta e mo na pisa  od zdarzenia do zdarzenia, od 
postaci do postaci, i nie znaczy to wcale, e nie s
interesuj ce, tylko co potem z nimi zrobi ? Wszak 

wiadomo, e gazeta nie przetrwa zbyt d ugo, a lokalna tym 
bardziej, wi c ich tre  jest skazana rych o na zapomnienie. 
A przecie  jako dokument swego cza su, bo reporta  takim 
przecie  jest, ma prawo istnie  d u ej. Oby jak najd u ej, 
wszak nasza pami  nie jest trwa a i ma tendencj  do zmie-
niania i przeinaczania, a cz sto do tworzenia legend. Je eli
wi c po latach uda si  takie reporta e wyda  w ksi ce, b -
dzie to bardzo dobrze, chocia  nie za dobrze, je eli oka e si
to tylko lu nym zbiorem reporterskich tekstów. A wiadomo, 
e przecie  kompozycja te  si  liczy. Mo na jednak dobie-

ra  si  w swojej reporterskiej robocie tylko do takich tema-
tów, które autora szczególnie interesuj , a nie eby by y tylko 
intere suj ce dla odbiorcy, a wtenczas b dzie to znaczy o, e
ma si  ju  pewien plan i zamys , który w przysz o ci mo e
zaowocowa  konkretn  reportersk  ksi k . Inne s  wszak 
mo liwo ci reportera dzia aj cego w okre lonej regionalnej 
prze strzeni, inne z racji gazety, w której pisze, w druj cego 
po ca ym kraju, a jeszcze inne tego, który je dzi po wiecie. 
Ten ostatni ma naj atwiej, bo mo e ka d  po dró  opowiedzie
w swojej ksi ce, ale ten pierwszy, je eli nosi si  z takim za-
mys em, nie mo e sobie pozwala  na pisanie o wszystkim, 
co tylko si  nadarzy. A jeszcze inaczej jest z tym, który nie 
tylko dziennikarsk  robot  si  para, ale np. poza reporterk ,
wywiadami, pisaniem felietonów i opowiada .

Tadeusz Majewski po blisko dwóch latach od ukazania 
si  „Przeplotni”, gdzie da  „Wy bór reporta y, opowiada ,
felietonów i wywiadów 1990-2006”, zdecydowa  si  wyda
drug  ksi k , gdzie te  zaistnia y te same dziennikarsko-li-
terackie gatun ki, a tylko ich tre  jest inna. Natomiast takie 
wydawnicze tempo mo na t uma czy  tylko tym, e wiele 
gotowych ju  tekstów oraz te napisane w roku 2007 w a nie 
tutaj znalaz y – swoje miejsce. Ale gdyby nie pisano ich kiedy
wedle inte resuj cych autora tematów, najpewniej nie uda oby 
si  tej ksi ki tak szybko zre alizowa . Tytu  poprzedniej po-
chodzi  z dzieci cego placu zabaw, natomiast ta zyska a go 
z ojczystego placu, bo to „Oj, oj ojczyzna”. Kiedy tamta swo-
im tytu em zapowiada a niczym na dzieci cej przeplotni 
tematyczn  przeplatank , ta daje ojczy nian  tematyk , i to 
jeszcze z odpowiednim wyg osem. Bo to „Oj, oj, ojczyzna” 
jakkolwiek by si  nie t umaczy o, jednak brzmi bole nie. Ma-
jewski oczywi cie w s owie „Od autora” ten tytu  t umaczy, od 
refleksji, a raczej od zre flektowania si , e dzieckiem biega-
j c po tej ziemi, w odpowiednim czasie poj , e to przecie
ziemia nasycona histori , przesz o ci  i tym wszystkim, co na 

niej si  zdarzy o. Zrozumia  te , e je eli akurat tu a nie gdzie 
indziej si  znalaz , to tylko przypadek. Podobnie jak i to, e jest 
tym a nie kim  innym i oczywi cie, e akurat przypisany zosta
w chwili swych narodzin do tej a nie innej narodowo ci. S uszne 
to wszystko i przecie  wiadome, ale jako e nie zawsze si  nad 
tym za stanawiamy, wi c taka refleksja jest czasami konieczna, 
która podobnie jak temu ch opcu, b d cemu tutaj porte-parole 
autora, na pewno ka demu kiedy  si  przy trafi a:

Coraz pr dzej odkrywa em, e przez fakt urodzenia w a-
nie tu i teraz jestem bez czyjegokolwiek pytania o zgod

– dziedzicem dziejów, o których nie mia em poj cia, suk-
cesorem strasznie powik anej historii i jakby z konieczno ci 
rezyden tem tych stron.

W ten sposób odkry em Ojczyzn – kogo  bardzo bliskie-
go, kto jest ze mn  jak cie , a wi c oboj tnie czy bym tego 
chcia , czy nie chcia (s. 6).

Takie jest to pierwsze potwierdzenie siebie i przyznanie si ,
e jest si  przypisanym do Ojczyzny na dobre i z e, tej pisanej 

oczywi cie wielk  liter . Bo chocia  jest to nawet dzieci ce 
o niej gaworzenie, to mimo wszystko powa ne potwierdzenie 
swego jestestwa. A potem ju  blisko do zestawienia Ojczyzny 
z rodzicami. Bo kiedy doro nie si  tych nastu lat, zawsze ma 
si  do nich jakie  pre tensje, zreszt  podobnie jak do Ojczyzny. 
Ale czy w a nie do niej, do Polski? Tak si  zazwyczaj mówi 
i Majewski stara si  takim w a nie potocznym j zykiem pojmo-
wanie tej sprawy odda , ale tak naprawd  chodzi tu o pa stwo. 
Do niego mo na mie  przecie  pretensje, do jego ustroju, do 
rz dz cych, a nie do ojczy stego kraju, do Ojczyzny, której 
przecie  nie mo na zamieni  na inn , podobnie jak nie mo na
zmieni  swojego pochodzenia tego w ni  wpisania, bo w tym 
miejscu s owo „przypisanie” nie by oby odpowiednie. Ojczyzn
ma si  przecie  tylko jedn , natomiast pa stwowych ideologii 
z pa stwem uto samianych mo na dozna  w swoim yciu co naj-
mniej kilka. Mo na bowiem powiedzie , i tak przy j o si  mó-
wi , e przynale y si  do pa stwa polskiego i ma to chocia by
z podanej wy ej racji swój sens, ale nie powiemy, e jeste my 
z „polskiej ojczy zny”, bo ka dy wyczuje w tym tautologi .

e natomiast ojczyzna to nie zawsze ten sam kraj i e
mo na sobie j  jak kraj wybra  najlepiej pokazuje niewielka 
ksi eczka Marii Ingeborg Kaufmann, „Monika”. Opowiada 
si  tutaj o dwuletniej dziewczynce, któr  niemiecka matka 
zgubi a na Pomorzu podczas ucieczki przed Rosjanami. Mo-
nik  znalaz  nasz o  nierz i przywióz  do Warszawy, oddaj c
na wychowanie swojej rodzinie. Chocia  przydani jej bracia 
i siostry wiedzieli, kim jest, przyj li j  jak swoj . Ale kiedy 
mia a ju  kilkana cie lat, znale li si  jej rodzice i wyjecha a, bo 
nie mo na tu powiedzie , e wróci a, do Niemiec. Nie by a to 

TADEUSZ LINKNER

Z reporterskiego obserwatorium 
Tadeusza Majewskiego

Przedstawiamy Czytelnikom referat wyg oszony w dniu 25 wrze nia 2010 roku 
podczas Biesiady Literackiej w Czarnej Wodzie. Biesiada odby a si  pod has em

„Reporta e i eseje historyczne – publicystyka na Kociewiu”. 
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jednak jej ojczyzna, bo urodzi a si  przecie  u nas na Pomo-
rzu, chocia  podczas wojny by a u siebie, i nie by  to równie
jej kraj, gdzie potem dorasta a. Oczywi cie, teraz nie czas 
i miejsce na rozsup anie tego wszystkiego, bo trzeba by na to 
specjalnej rozprawy, pewne jest tylko, e tak si  do przybranej 
czy mo e lepiej przydanej rodziny przyzwyczai a, tak w ni
wros a, e nie umiej c darzy  uczuciem ani swojej matki, ani 
ojca, ani rodze stwa, po kilku latach wróci a do Warszawy. 
Czy wobec tego, je eli nie by aby fikcyjn  postaci , te  mó-
wi aby to „oj, oj, ojczyzna”? Mo e tak, a mo e nie, je eli 
pami ta  o genetycznych uwarunkowaniach, poniewa  w jej 
przypadku nie mo na mie  jakiejkolwiek pewno ci, ale jest 
absolutnie pewne, e ojczy zn  tak naprawd  ma si  jedn !

Je eli wi c w tytule ksi ki Majewskiego mamy „Oj, oj, 
ojczyzna”, to nie pod ten adres kierujmy swoje narzekanie, ale 
do pa stwa i nim rz dz cych i nar rator czy bohater tak si  wy-
powiadaj cy odnosi to by  mo e do aktualnej czy poprzedniej 
pa stwowo ci, pa stwowo ci tworzonej przez ten, tamten czy 
inny rz d. Zreszt , to nasze „oj”, pe ni ce funkcj  pogró ki, 
przestrogi i zarazem na gany, jest jednym z naszych s ów-klu-
czy, wypowiadanych w takiej postaci nieraz przez bohatera tych 
reporta y czy wywiadów. Majewski bowiem t umaczy ten wy-
krzyknik, jako s owo alu z akcentem przestrogi, e – oj, oj jest 
naprawd le, e jeszcze b dziemy siebie przeklina (s. 6), by 
na koniec s usznie powie dzie , e Ka dy ma swoje „oj”.

Majewski zajmuje si  dziennikark  od lat, ale jak ju  w po-
przedniej ksi  ce i tak e w tej si  wykaza , z literackim s owem 
te  umie sobie radzi , mo e to za spraw  rodzinnych genów, 
wszak ojciec, Jan Majewski, jest doskona ym poet , chocia
jeszcze ma o opisanym. Podobnie jak w tamtej, tak i tutaj mamy 
kilka g ównych rozdzia ów, których pewne tytu y zdradzaj  te
jakie  zaci cie poetyc kie, bo je eli nie „Ona” czy „Legendy”, 
to ju  „Pu apka mistrza” i „Dostawa s ów” ju  raczej tak. Zresz-
t , podobnie jak ró ne s  ich tytu y, tak ró na ich gatunkowo .
Ponadto ka dy rozdzia  poprzedza wst pne s owo, zdradzaj ce 
wcale nie tak bezpo rednio jego zamys  i tre . Tak jest tutaj 
z t  „bud -zagadk ”, któ rej nie uda o si  autorowi samocho-
dem dogna  i pozna , podobnie jak tej ca ej naszej ojczy nianej 
„rzeczywisto ci”, niemo liwej do ogarni cia i opisania.

„Ona” jednak, staje si  nam wiadoma, kim czy raczej czym 
jest, je eli z tytu owym tekstem „Oj, oj, ojczyzna” tutaj si  za-
poznamy. Ka de bowiem poko lenie ma swój przypisany czas 
i dany baga  prze y . Poniewa  czego innego do wiadczali uro-
dzeni przed wojn  i inne by y do wiadczenia urodzonych po-
tem, wi c nie mo na si  spodziewa  takiego samego rozumienia 
tera niejszo ci. Ka dy z nas nosi w sobie inny, osobisty obraz 
Polski, z o ony z odk adaj cych si  w pami ci codziennych 
indywidualnych prze y . Có  wi c dziwnego, e ka dy z nas 
inaczej czuje si  patriot . Szerzej ka de pokolenie (liczmy co 
dwa dzie cia lat) równie  ma swój pokoleniowy obraz Polski. 
Ka de pokolenie ina czej prze ywa polsko (s. 13).

Po retrospekcji z poci gu, jad cego „Z PRL-u do III RP”, 
w a nie tak me taforycznie zapowiedzianego, a potem rzeczy-
wi cie, jako handlowych wyjazdów do W gier, Bu garii, Ru-
munii, z których korzysta  niemal ka dy z nas, przypatru jemy 
si  poprzez s owo Majewskiego, jak odbiera obecn  sytuacj
i przede wszystkim t  inn  Polsk  starsze pokolenie. Obduk-
cji za  dokonuje narrator na w asnym ojcu. Efekt za  jest tego 
taki, e ko czy si  to wszystko milcz cym za my leniem, co 
syn mo e tylko skonstatowa : „Oj, oj, ojciec”!

Pozosta e reporterskie zwiady, przeplatane s owami wy-
wiadów i felieto nów si gaj  w pierwszej cz ci tej ksi ki do 
czasów ostatniej wojny. Najpierw o starogardzkim zegarmi-
strzu i jego rodzinie Majewski opowiada, jak to do wiadczy

podejrze , pomówie  i prze ladowa  podczas okupacji, a
komuni ci w stalinowskich czasach go zam czyli; i osta a si
z tego „ubowska wersja”, kr ca uparcie po miasteczku, które 
takimi plotkami yje, i okrywaj c si  niemal legendow  patyn .
Potem o ludziach z Kasparusa si  dowiadujemy i grobach po-
mordowanych i zabitych przez o nierzy upaszki, staraj cych 
si  wymierza  po wojnie sprawiedliwo . Ciekawa jest tu rzecz 
o Poniatówkach, czyli gospodar skich zagrodach, wymy lonych 
w mi dzywojniu przez ministra Juliusza Poniatowskiego, trwa-
j cych jeszcze na Kociewiu, i nie tylko, bo tak e pod Ko cierzy-
n , przy szosie do Gda ska, jad c przez ukowo. I tak mo na 
by mówi  o wielu z Kociewia przez Majewskiego opowiada-
nych, jak chocia by o Prabuckich z Iwiczna, Janie W ochu
z Osiecznej czy Andrzeju Cejrowskim i dok adaniu do nich 
w miar  pisania coraz to nowych wie ci, które zdaj  si  narasta
niczym ten mech na kamieniu.

Tutaj trzeba koniecznie zwróci  uwag  i zapami ta  tego 
starogardzkiego historyka, który niczym Ryszard Szwoch zain-
teresowany dziejami Kociewia za j  si  dziejami kociewskiego 
szkolnictwa, niestrudzenie szperaj c i zbieraj c o nim materia-
y. I chyba tak jeszcze ci gle jest. Trzeba to tylko pochwali , e

w regionie jest taka osoba, która o przedwojennym szkolnictwie 
tak wiele wie. Tak bowiem by o i jest, e ka da szko a mia a
i ma swoj  kronik , gdzie wszystkie wa niejsze zdarzenia nie 
tylko w swojej placówce ale tak e we wsi kierownik szko y, 
a dzisiaj dyrektor skrz tnie zapisywa . Wiele takich kronik 
zniszczy a ostatnia i poprzednia wojna, ale wiele uda o si  ura-
towa  i one Zbigniewa Sakowskiego, bo o tym w a nie nauczy-
cielu historii tutaj mowa, interesuj  przede wszystkim. Mo e ma 
wi c jakie  wie ci o niejakim Fojucie, nauczycielu pracuj cym
w II po . XIX wieku w Sartowicach i Subkowach, o którym co 
prawda wspomina  w mi dzywojniu jego syn, in ynier Franci-
szek Fojut, zainteresowany tak bardzo spraw  morskiego portu 
w Tczewie, tylko e imienia ojca nie poda , te  b d  mu znane.

Mamy tu jeszcze o przedwojennych nauczycielkach, któ-
re w pierwszych latach II Rzeczpospolitej mo na by zwa  za 

eromskim „Si aczkami”, bo tutaj na Pomorzu ich praca, po-
dobnie jak kierowników szkó , by a najci sza i do  marnie 
op acana. Dopiero w latach trzydziestych sytuacja materialna 
zdecydowa nie si  poprawi a, i dzisiaj chcia bym te  jako pro-
fesor mie  tak  pensj . Ale wtenczas „nauczyciele byli elit ”, 
a dzisiaj nawet nie chce si  o tym mówi ! Bo komu si  chce 
dobrze pracowa  za tak marne grosze?

I tak sobie my l , e ten tekst powinno si  zadawa  jako 
obowi zkow  lektur  ka demu ministrowi naszego szkolnic-
twa, bo pomimo nieznacznych podwy ek, którymi si  uspo-
kaja o nauczycielski stan w tamtym ustroju i nie ina czej jest 
obecnie, podwy ek stale w cudzys owie, bo w aden sposób 
one pensji nauczycielskiej nie podnosi y i nie podnosz , bo tak 
naprawd  by y i nadal s  wymuszonymi jej wyrównaniami, na-
uka w tym szkolnictwie nie jest wysoka. Wobec tego nauczy-
cielski stan, z profesorskim oczywi cie, ma si  materialnie wcale 
nie lepiej, jak te powojenne singielki. Wracamy wi c do czasów 
Judymów i Si aczek i znowu eromski mia by o czym pisa .
Tylko e dzisiaj mia by z tym k opot, bo je eli pójdzie tak dalej, 
najlepsi wyjad  na saksy, a szko y zape ni  si  takimi nauczy-
cielskimi miernotami, e albo trzeba b dzie je zamkn , albo 
rodzice sami b d  swoje dzieci uczy . Mo e to nazbyt czarny 
scenariusz, ale jak dot d si  nie rozja nia i innego zrozumie-
nia szkolnictwa wpadaj cego w coraz wi ksze nieszcz cie nie 
dostrzegam. Wszak nic tego nie potwierdza, aby rozumiano te 
najprostsz  zasad , e kiedy ma si  dobrze szkolnictwo, to zy-
skuje na tym w a nie nauka, stanowi ca si  pa stwa. Zreszt ,
degrengolad  obecnej szko y, od podstawowej do redniej, bo 
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z sytuacj  szkolnictwa wy szego jest jeszcze inaczej, po-
g bia zarz dzanie ni  przez lokalne samorz dy, a konkretnie 
przez burmistrza i jemu poddanych. Gdyby praca dyrektora 
szko y i nauczycieli by a pod rzeczywist  kontrol  znaj  cych si
na nauczaniu wizytatorów i inspektorów o wiaty, rzecz mia aby 
si  zu pe nie inaczej. A tak im bardziej poddany woli burmistrza 
czy starosty jest dyrek tor szko y, a jemu nawet w najg upszych 
pomys ach nie sprzeciwiaj  si  wystra szeni zwolnieniem na-
uczyciele, to wszystkim jest dobrze. e natomiast wedle kon-
kursów szko  si  ocenia, to nast pna zmy ka, bo przecie  za-
wsze znajdzie si  w ród wielu taki, który konkurs wygra. Taka 
metoda pozwala oczywi cie wy awia  tych najlepszych, któ-
rzy i tak za takie pieni dze, jakie maj  naukowcy, nie zostan
w kraju, bo przez nas wykszta ceni za nasze pieni dze b d
pracowali dla innych za granic . To natomiast, e obecna szko-
a konkursami stoi, przeczy to idei powszechnego nauczania. 

Dlatego mamy tak niski poziom matmy i osta tecznie studentów, 
którzy nadto nauczani wedle bolo skiej metody, podobnie jak 
maturzy ci te  niewiele wi cej wiedz . Je eli bowiem chc
sko czy  studia, mu sz  pracowa , a jak wtenczas pogodzi  to 
z solidn  nauk . Ale jak kapitalizm to kapitalizm..., i to jeszcze 
w demokracji, gdzie ka dy robi, co chce, a to nam jesz cze dzi-
siaj najlepiej odpowiada, ale czy tak b dzie zawsze?

Wzi o si  to narzekanie na obecne szkolnictwo z tego 
zainteresowania przedwojenn  jego sytuacj , której histori
g ównie z kronik mo na wyczyta . Opowiadaj  one tak samo 
dawne dzieje, jak wszelkie pomniki i na u awach te rozsy-
puj ce si  chaty z pruskim murem i podcieniami, na których 
renowacj  te  nie ma pieni dzy jak na obecne szkolnictwo.

Tyle mamy mniej wi cej w pierwszej cz ci, bo ma tak 
bogat  tre , e ka da mog aby by  przyczynkiem do powie-
ci. Tadeusz Majewski ma wszak do tego talent, czego najle-

piej dowodzi cz  druga – „Pu apka miasta”. W niej tak bardzo 
surrealizm przeziera przez rzeczywisto , e co raz Witkacy 
z Gombro wiczem i Mro kiem mogliby si  tu ze sob  godzi .
Nie da si  wi c tego omawia  i samemu trzeba przeczyta . By 
jednak nie by  go os ownym, dajmy chocia  ten cytat, który 
nawet przed wyborami zda si  by  odpowiedni. Je eli za  to 
mia steczko ju  takie swojskie, to e nie trzeba by o tego sym-
bolicznego fina u o tej e dziewczynie z ojczyzn  kojarzonej. 
Ale teraz ten cytat:

Zauwa y em, e na trzecim pi trze s siedniej kamienicy 
jaka  wyrodna matka trzyma a za balustrad  balkonu dziec-
ko. Zwróci em na to uwag  jednego z poli cjantów, ale on 
machn  tylko r k  i rykn miechem: – Ona zawsze tak... 
trze pie dziecko!!!

No có , co b d  si  miesza  w prywatne sprawy. Podsze-
d em do ratusza, gdzie na aweczce siedzia  jaki  powa nie 
wygl daj cy starszy pan i obgryza  kawa  ko ci.

– Uff wreszcie go pogryz em – rzuci .
– Kogo?
– Mojego jamnika... Napisali ju  o tym w „Fakcie”. Wie pan, 

kandyduj  na bur mistrza i nie wypada mie  jamnika. Bulterie-
ra, doga, to mo e tak, ale jamnika? A ten go  b dzie moim 
kontrkandydatem – wskaza  na przemykaj cego pod ar kadami 
drobnego cz owieczka z workiem na plecach. (s. 133-134).

Wobec tego z nast pnego cytatu mo na zrezygnowa ,
je eli „Pies wie”, kto dobrym cz owiekiem. Dwuznaczne to 
jednak powiedzenie i nie zawsze tak akurat trafne, jak gdzie
przy kolejowym trakcie z Ko cierzyny do Gdyni mo na by o
ujrze  kawiarni  nazwan  „Marzanna”. Ale jeszcze lepiej 
mamy o tym w powiastce Majewskiego „Z Armanim w Hade-
sie”, gdzie mamy tak dziwacznie i nietrafnie nazwanych zak a-
dów pogrzebowych wiele, co w ko cu zyska takie resume’:

My la em, e w tej fatalnej pogodzie (pada  deszcz) tak 
wybiórczo rejestruje re klamy tylko moje oko, ale gdzie tam.

– A tu maj  Zak ad Pogrzebowy „Styks” – powiedzia a
pasa erka z ty u.

– Znajd  cos wese szego  –  odpar em.
– Jest  –  nag e rzuci  pasa er z boku.  –  Tani Armani!
No, wreszcie co  weselszego. Wyruszasz z Hermesem 

w Exodus przez Styks do Hadesu po Nowe ycie w Tanim 
Armanim i dobrze, e ju  wracasz do domu – nuci em sobie 
przez reszt  drogi. (s. 144).

Je eli tutaj twardo „ wi ty Antoni st pa po ziemi”, to ju
inny jest „Szy nel”, trafnie oddaj cy t  nasz  obecn  szalon
surrealistyczn  tera niejszo , ten horror demokratycznego 
kapitalizmu, o którym z takim zachwytem pia y niemal wszyst-
kie koguty, e a  ochryp y i g osu im teraz braknie wobec 
tego, e Pod liczbami okre laj cymi stop  bezrobocia kryj
si  tysi ce ludzkich tragedii. Ale kogo to w systemie kapita-
listycznym obchodzi? (s. 150). Dlatego zaraz po tym tek cie
najbardziej odpowiednim okazuje si  felieton o facecie, któ-
ry przez lata y  w Ameryce i reszt ycia postanowi  sp dzi
w swoim kraju, w Polsce. Mo  na by z tego zda  obszerniej 
spraw , wyrzekaj c na elektronik , coraz wi ksze tempo 
ycia, na internet, komórki i globalizacj , ale i tak nikt si

nad tym nie za stanowi, czy aby kierunek, w którym zmierza 
wiat (...) jest jedynie s usznym? I czy aby daje rado ycia?

A dlaczego nie wolniej, wolniej, wolniej? (s. 153).
D ugo jednak Majewski w takim cyber- wiecie nadreal-

nych opowiastek nie mo e wytrzyma  i stale co  go pcha ku 
reporterce, maj c tego tutaj takie chocia by dowody, jak ten 
o bobrach, które wedle surrealistycznego unijnego po mys u z bo-
rowiackiego Ma ego Bukowca uczyni  wkrótce bagienny rezer-
wat z tamtejszymi mieszka cami jako s owia skimi Topielcami 
i Topielicami, bawi cymi zwiedzaj cych te okolice turystów.

Je eli co  nieprawdopodobnego z tych tekstów maj  te 
z trzeciej cz ci, to mo e g ównie to, e nazywa si  je tutaj „Le-
gendami”. Ponadto tak cz sto zapo wiadane wyt uszczonym 
drukiem zdradzaj  ju  inn  kompozycj . Co prawda, w pierw-
szej cz ci te  tak by o, ale wtenczas s u y o to wprowadzeniu 
w jak  sy tuacj  lub zapowiada o konkretne postacie, tym-
czasem tutaj ma to o wiele bar dziej ogóln  wymow  i zarazem 
artystyczny wyraz; jak chocia by to konkretne i zarazem do
uniwersalne wprowadzenie do maj cego w sobie jakby zapis fil-
mowego scenariusza i wobec tego z do  filmowym tytu em „Tu 
nie ma happy Endów” spotkanie z bohaterk  tego reporta u:

Starsza pani siedzia a w po udnie w promieniach s o ca 
na aweczce. Na kola nach trzyma a du , chyba najwi ksz
z damskich torebek. By o to w 1997 albo 1998 roku. wiat 
dooko a by  jak e konkretny i banalny przez swoj  zwyczaj-
no . Osiedle Le ne w Skórczu, krz tanina przy domach, kto
przeje d a  na rowe rze, kwili  ptak w lesie obok. Kazimiera 
Jurkiewicz (mia a wtedy 75 lat) rzuca a zdania jakby na prze-
kór temu konkretnemu wiatowi. Zupe nie jakby chcia a po-
wiedzie : „Je eli masz odpowiedni  wyobra ni , to ujrzysz, 
niczym mnóstwo barw w ciemnej g bi studni, te ods aniane 
w moich oczach wiaty. A w nich uj rzysz harmoni  dawnych 
pokole , kiedy m odzi nauczeni byli s ucha  starszych i nie 
mówili do nich per ty”. (s. 169).

Potem, niczym w fotoplastykonie przewija  si  b d  przed 
naszymi oczami coraz to inne postacie, których ywot i dzieje 
b d  tu omawiane, i to raz wedle felietonowego zapisu, a innym 
razem wedle reporterskiego. Tak poznamy Go u skich, Rudow-
skich i Kalksteinów z Klonówki, a w ich opowie ciach pojawi 
si  nawet genera  Haller, bo o zniszczonym pa acu przecie
b dzie tu mowa. Zresz t , ka dy z uratowanych obecnie dwor-
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ków czy pa acyków ma swoj  histori . Tu natomiast legendy 
ludzkich istnie  co raz si  kreuje, jak chocia by ta o Teodorze 
i Izydorze Gulgowskich. Je eli wiele z tego zjazdu rodziny Gul-
gowskiech biogra ficznych kwestii mo na si  tu dowiedzie , to 
najbardziej legendarne jest ich pierwsze spotkanie i ta ich mi-
o . Je eli za  na koniec tego dzia u „legend ” na zwie Majew-

ski „proces powstawania jakiej  miejscowo ci” (s. 253), to 
legendy w tym jest najmniej. Najpierw zda si  to przypomina
legendarn  „Opowie  o Królu Pól” Singera, lecz potem nad 
wszystkim bierze gór  ironiczne widzenie przez Majewskiego 
rzeczywisto ci i takie miasteczko, jakich dzisiaj mamy wiele na 
prowincji, zyskuje karykaturalny obraz. Kogo czego to wobec 
tego wina – kul tury, cywilizacji czy ludzkiego snobizmu i g u-
poty? A mo e tego wszystkiego naraz i jeszcze tego czego ,
o czym tu nie powiedziano, a siedzi w ka dym z nas i kiedy 
tylko dzieje si  lepiej, czyni z nas takich, jak ci tutaj:

W miasteczku pojawia si  bogacz, który rozparty na pod o-
kietniku we wn trzu pierwszego tutaj mercedesa, jednocze nie 
rozmawia przez pierwsz  komórk  i s ucha pierwszej p yty
CD, urz dza si  pierwszy szwedzki stó  z homarem, ale bez 
specjalnych do  szczypiec, wybiera pierwszego macho – pre-
zydenta, wójta, burmistrza – niekoniecznie z najwi kszym IQ, 
ale pewno najbardziej sprytnego, pojawia si  pierwszy zawo-
dowy ebrak. (s. 255).

Wszystko, co tu mamy, ko czy si  „Dostaw  s ów”, bo 
przecie  ka dy tekst, popularnie mówi c, jest klecony ze s ów. 
Kiedy wi c sobie u wiadomimy, e tak naprawd  s owa, które 
wypowiadamy, nie s  naszymi, nie jest to przyjem ne. Podobnie 
bezradno  mo e cz owieka ogarn , kiedy sobie u wiadomi-
my, e w ka dym ustroju politycznym pos ugujemy si  prawie 
obowi zkowymi s owami (258), podawanymi, podpowiadanymi, 
narzucanymi przez rz dz cych, przez po lityków. e Majewski 
trafnie to spostrzeg , wystarczy oby uwa nie przejrze  „S ow-

nik 1000 tysi cy potrzebnych s ów” (2005), zredagowany przez 
Jerzego Bralczyka, by na nie natrafi . Ponadto warto sobie zda
spraw , e zmiana ustro ju nakaza a jakby u ywa  przy ka dej 
okazji jednego s owa, wymawianego naj cz ciej przez m ode 
pokolenie. Tym s owem jest „DOK ADNIE”!

A poniewa  „dostaw  s ów” zajmowa  si  jeszcze do nie-
dawna drukarz, bo dzisiaj przy komputerowym sk adzie tylko 
nazwa takiego zawodu si  osta a, wi c Majewski mówi tutaj 
o tych, którzy niegdy  sk adali i drukowali lokalne gazety, 
a dzisiaj ju  ich nie ma, min li si , jak mówi  górale. Sztuka dru-
karska przesta a by  sztuk , a sta a si  komputerow  machinacj
i nie ma z ich wydawa niem adnego k opotu. Tymczasem daw-
niej, „za komuny”, jak przyj o si  mó wi , bo narzuci  to nam 
nowy ustrój, by a to istna droga przez m k . Wtenczas by a
„Obowi zkowa dostawa s ów”, jak mamy tutaj w tytule, i ile 
trzeba by o si  naprosi  o edycj  „G osu Starogardzkiego”.

Ale dzisiaj to ju  mi dzy legendy mo na w o y , podob-
nie jak t  opowie  o donosie na nauczycielk  ze Szp gawska, 
czy o tym „Wrobionym w SB-bola”, a tak e o dzieci stwie
autora i narratora tych s ów sp dzonym w Kocborowie; i to 
z tym „motylem” koniecznie! Bo tak tutaj ju  jest, e zawsze 
co  takiego mi dzy s owami Majewskiego b y nie, e ka e si
d u ej nad nimi zatrzyma  i zastano wi  si  wtenczas trzeba. 
Bo jak e tak natychmiast przej  do nast pnych s ów, je eli 
przeczytamy to samo, co na pocz tku. Je eli mia aby to tylko 
by  sprawa kompozycji, nie warto by zwraca  na to uwagi, 
ale tutaj jeszcze ten motyl!? I to nie jako jaki  tam stylistyczny 
ozdobniczek czy symboliczny wyraz samodzielno ci i dojrza-
o ci, ale pomimo wszystko co  wi cej. Tym bardziej, e to 

niejedyny tutaj taki stylistyczny ozdobniczek.
Podobnie jak niejedyna tutaj refleksja, bez której Majew-

ski nie mo e si  oby . Czasem jest ona gorzka i bezpo rednia, 
ale zawsze trafiaj ca w sedno, jak chocia by ta ostatnia, e

W br. ukaza a si  kolejna ksi ka Andrzeja Grzyba. Publikacja ta zawiera ba nie z: „Ba nie
z Kociewia” (2000, 2001), „Kraina zapomnianej ba ni” (2005) i nowe. 

Gilbert Keith Chesterton powiedzia  kiedy , e: Ba nie
s  bardziej ni  prawdziwe nie dlatego, i  mówi  nam, 
e istniej  smoki, ale e u wiadamiaj  nam, i  mo na je 

pokona . Ba nie posiadaj  tak e t  cudown  w a ciwo , e po-
zwalaj  nam przenie  si  do facynuj cego wiata fantazji za-
wsze kiedy chcemy uczyni  to, co zwyk e czym  niezwyk ym
i magicznym. Pe ni  one tak e wreszcie funkcj  edukacyjn  po-
kazuj c nam, e dobro i mi o  zawsze zwyci aj , przypomi-
naj c jednak, e zwyci stwa te zazwyczaj okupione s  strat .

Znamy wiele zbiorów ba ni wraz z którymi uczyli my si
rozumie wiat i ludzi, z którymi dorastali my. Wydaje si  jed-
nak, e najcenniejsze dla nas by y zawsze ba nie opowiadane 
nam przez naszych rodziców i dziadków, których miejsca akcji 
osadzone by y w pobli u nas. To dlatego bardzo cz sto ksi -
niczki czeka y na swoich wybranków w wie ach znajduj cych
si  w Starogardzie albo te  w Zblewie a smoki niekoniecznie 
pochodzi y z Krakowa, ale ukrywa y si  w kociewskich lasach. 
Dlatego tym bardziej cieszy fakt, e na rynku wydawniczym 
ukaza  si  nowy zbiór ba ni „Ba niowe Kociewie” autorstwa 
Andrzeja Grzyba. Zbiór ten zawiera zarówno ba nie dobrze 
nam Kociewiakom znane, jak i zupe nie nowe.

Mo na by pokusi  si  o stwierdzenie, e ba nie te tworz
portret mieszka ców Kociewia i samego regionu  pi knej
i agodnej krainy z „galilejsk  urod ”, o której pisali m.in. 
Roman Landowski i ks. Janusz Pasierb.

Kociewiacy w „Ba niowym Kociewiu” to ludzie pe -
ni pokory i szacunku do wiata, za ka dy jego skrawek 
s  Stwórcy wdzi czni. Nie odmawia im jednak autor tak-
e wielu wad, zawsze jedank ukazuje je z yczliwo ci

i zrozumieniem  bo przecie  dzi ki temu, e nie wszystko 
w nas jest takie, jakie chcieliby my eby by o, nasze ycie
jest ciekawsze i o wiele bogatsze.

W ba ni „Kociewie”, opowiadaj cej o stworzeniu Ko-
ciewia przez Pana Boga, Kociewiak zapytany, czy jest 
z dzie a Pana Boga zadowolony odpowiada:

 Jestem. Bo i dlaczego mia bym nie by . Da  Pan Bóg nam 
ziemie, jeziora i bory, da  pagórki, równiny i rzeki bystre, da
ludków dziarskich i zgrabne zwierzaki. No jo, dycht rychtych 
wszystko je po bo emu i niech tak zostanie. Niech s o ce wie-
ci, kiedy ma wieci , niech wiatr wieje, kiedy ma wia , niech 
deszcz pada, kiedy ma pada , a zreszt  to my sobie dóma rada.

Z Kociewiakami nie najlepiej radzi sobie nawet diabe ,
który mimo nakazów i przestróg ze strony szatana nie potra-
fi sk oni  do z ego post powania pastuszka, w rezultacie sam 
spe nia dobry uczynek, za co zostaje surowo ukarany w piekle, 
gdzie podczas dodatkowych szkole , w wyniku których nie-
gro ny nicpo  mia  sta  si  bardziej diabelski, bezradny czarci 
magister stwierdza, e to zdolny diabe , ale jakby zbyt ludzki.

Ba nie te w ciekawy, nie narzucaj cy si  sposób nawi -
zuj  tak e do historii i tradycji Kociewia. Mo emy zatem 

PATRYCJA HAMERSKA

Ba niowe Kociewie



Tadeusz Majewski, Oj, oj, Ojczyzna. Wybór reporta y, opowia-
da , felietonów i wywiadów 1990-2000. Media-Kociewiak, Starogard 
Gda ski 2007, opr. twarda, il. 

Andrzej Grzyb, Ba niowe Kociewie, Wydawnictwo „Bernardinum 
Sp. z o.o. Pelplin 2011, form. 12 x 17 cm, s. 264, il., opr. twarda.

Lubimy planowa , gorzej z realizacj . Tutaj akurat nie do-
tyczy to autora tej ksi ki, je eli ju  tak  drug , a w a ciwie 
to trzeci , je eli oczywi cie wszystkie do mnie dotar y, zre-
alizowa . Bowiem t  trzeci  jest chyba jedyna tutaj i mo e
w ogóle w Polsce rzecz o dotychczas panuj cych w Gminie 
Zblewo wójtach. e powsta a z okazji 20 lat samorz dno ci
w Gminie Zblewo, to wiadomo z jej pierwszej karty, co jed-
nak zapowiada jej g ówny tytu : aden wójt nie by  pewien, 
trzeba ju  samemu przeczyta . Je eli natomiast mia oby si
okre li  jej gatunkow  przynale no , to zupe nym reporta-
em nie mo na tego w aden sposób nazwa , podobnie jak 

sprawozdaniem z dzia alno ci ka dego z opowiedzianych tu 
wójtów, ani tym bardziej felietonem czy wywiadem. To tak 
samo, jak poprzednio – wszystko mamy tu w odpowiednich 
proporcjach, tylko e jak w „Oj, oj. Ojczyzna” z reporta u
wszystko si  wykluwa, tak tutaj z wywia dów i protokólar-
nych zapisów. Majewski lubi chadza  w asnymi drogami, 
umie j c przy tym kojarzy  ze sob  publicystyczne gatunki 
i nie pozwalaj c si  im zniewoli .

Natomiast na koniec tego wszystkiego jeszcze trzeba 
powiedzie  o tytu o wej ok adce tej ksi ki, wykonanej we-
dle fotograficznego collage’u, gdzie w otwartych drzwiach 
wagonu drugiej klasy widzimy st oczonych podró nych, ja-
d cych do pracy, a mo e ju  z niej wracaj cych. e to PRL-
owskie czasy, zdradza ortalion jednego z nich, ale ten drugi 
to jakby bliska mi osoba, bo i fizjonomia twarzy taka sama, 
takie te  polo i marynarka, a nawet ta teczka ze skayu, któr
niegdy  nosi  niemal ka dy robotnik. Tak by o wtenczas, ale 
i dzisiaj te  nie jest dobrze, wi c znowu  mo na ponarzeka
na ojczyzn , my l c oczywi cie o pa stwie, bo przecie  pod 
ten adres kierujemy zawsze swoje uwagi i pretensje – pod 
adres rz dz cych, którzy tworz  aktualnie tak  w a nie nasz
ojczyst  pa  stwowo .

przeczyta  o starogardzkim joannicie, który pomaga wró-
ci  do zdrowia schorowanemu starogardzianinowi, czy te
o cystersach, którzy ocalili od powodzi mieszka ców Starej 
Kiszewy.

W Ba niach Andrzeja Grzyba przewa a dobro. Nie ma 
w nich jednak bohaterów jednoznacznie z ych. Diabe  jest 
ma o diabelski a przem drza y i sk py s siad w ba ni „Go-
tuj, garnku, gotuj, bo dzieci moje g odne” z czasem zmienia 
swoje post powanie. Do ciekawszych ba ni nale y tak e
„Dobry duch ogrodu”, gdzie pewien gospodarz, który na 
wiat narzeka zagniewany na wszystkich i wszystko zrozu-

mia , e jeste my nieodrodn  cz ci wiata i ten wiat, usza-
nowany darzy, czym tylko mo e, czasami wystarczy si  tylko 
do niego u miechn , chocia by z przymru eniem oka.

Czytaj c ba nie Andrzeja Grzyba nie sposób si  te  nu-
dzi . Wartki i ciekawy sposób prowadzenia narracji sk a-
nia do lektury a i sposób rozpoczynania opowiadania ba ni
jest interesuj cy, nietypowy: By o to dawno, dawno temu. 
Wcale nie za siedmioma górami, nie za siedmioma rzekami. 
O wiele bli ej. Bardzo blisko. I mo e nawet nie by o wtedy 
diab ów, tak jak ich dzisiaj nie ma. Byli i s  ludzie. Dobrzy 
i li. I tacy troch  dobrzy i troch li. Mo e... morze jest g -
bokie i szerokie, jak mówi ociupink  niegrzecznie Magda. 
Mo e... o przepraszam, nie znosi tego „dawno, dawno” 
i tych na wst pie gór, rzek i lasów. Do rzeczy (...).

Jest to niezwykle cenna i wa na ksi ka, poniewa  poka-
zuje, e to co pi kne i interesuj ce znajduje si  tak naprawd
blisko nas. Jak na ba nie przysta o, w ka dej z nich znajduje 
si  jaki  mora , pouczenie, co zbli a je do bajek, ale mo-
ra ów tych nie postrzega si  jako przestróg, odgórnych na-
kazów okre lonego zachowania si  (jak to ma miejsce cza-
sami w wielu ba niach), ale przyjmuje si  je z u miechem
i spokojem, bo jest w nich du o pokory, m dro ci i ludzkiej 
yczliwo ci.



W nastêpnym numerze
 miêdzy innymi:

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

• Dekanat pelpli ski  W adys awa Szulista

• Stulecie powstania Towarzystwa Ludowego w Piasecznie (cd.)
Jana Ejankowskiego

• Historia ku ni w Lalkowach  Reginy Kot owskiej

• Wa ne co stoi napisane, czyli o publicystyce
w Kociewskim Magazynie Regionalnym Marii Paj kowskiej-Kensik

• Analiza zawarto ci „KMR” Andrzeja Romanowa

• Okupacyjne lata ks. prof. Franciszka Sawickiego Zdzis awa Mrozka

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


