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Od redakcji

„Pisarz umar , a wi c y  zaczyna” – to s owa ks. profesora Janusza Stanis awa Pa-
sierba, który dorobkiem naukowym i literackim zas u y  na nasz  wdzi czn  pami .
W dwudziest  rocznic  jego mierci rok 2013 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, a tak e
burmistrz Pelplina Andrzej Stanuch ustanowili rokiem ks. Janusza St. Pasierba. B d
spotkania naukowe, tradycyjny ju  ogólnopolski konkurs recytatorski jego imienia 
i inne liczne dzia ania nie tylko w Liceum Ogólnokszta c cym w Pelplinie i Zespole 
Szkó  Ekonomicznych, których patronem jest ks. Pasierb, ale na Pomorzu i daleko dalej, 
bo przecie  to Polak, europejskiej miary humanista, którego dzie a i zas ugi dla Ojczy-
zny i ko cio a wci  zdaj  si  niedocenione. 

w. Augustyn pisa  (cytuj  z pami ci, wi c raczej niedos ownie): Góry, rzeki 
i morza chwalicie, a siebie wzajem pomijacie. Mo e nie zawsze pami taj c, przygan
w. Augustyna, pami tamy, e ks. prof. Pasierb, erudyta, cz owiek szerokich horyzon-

tów, autorytet naukowy, znawca kultury i sztuki, poeta i eseista, to cz owiek wyj tkowy,
który wci  wymaga naszej uwagi, odczytywania na nowo, przemy lenia, nie przecie
dla w asnej chwa y, lecz dla poszerzenia naszych horyzontów, dla o wietlenia naszej 
drogi i nadaniu jej g bszego sensu.

Warto przypomnie  dwa zdania ks. Pasierba, który chwal c u miechni t  ziemi
Kociewia i Kaszub, tak pisa  o miejscach sobie szczególnie bliskich: „Pod y em w du-
chu ladami tych adresów, które by y moimi po przeprowadzce z Lubawy do Tczewa; 
najpierw ulic  W sk  2, potem Kopernika 5, a  wreszcie ten dom na Lecha 3, z którym 
w a ciwie by em najbardziej zwi zany, sp dzi em w nim bowiem w pe ni wiadomie
ju  lata, po powrocie z wojennego wysiedlenia”. I drugie: „Do Pelplina przyje d a em
wczesnym rankiem. Pi  tysi cy mieszka ców. Stolica diecezji. Tu zdarzy o si  literackie 
wszystko, co by o wa ne w moim yciu. Jedna ulica prowadzi z dworca na rynek, druga 
z rynku, obok katedry, do Starogardu Gda skiego… Tu b d  mieszka  chyba do mierci.

e takie ma e miasteczko? Po tylu podró ach wiadomo ju  mniej wi cej, e wiat mo e
by  jedn  rzek , jednym ko cio em, jedn  ulic , drzewem za oknem, odrobina ksi ek,
p yt i last but not least – kilku dobrymi lud mi”.

W czasie drugiej wojny wiatowej Niemcy zniszczyli w Pelplinie pomnik znakomi-
tych my licieli „szko y pelpli skiej historycznej”, który sta  na placu przed wej ciem do 
Wy szego Seminarium Duchownego. Pora pomy le  o przywróceniu tego pomnika, mo e
z upami tnieniem-dodaniem tych kap anów, którzy od czasów powojennych do dzisiaj 
sw  m dro ci  i twórczo ci  zas u yli na upami tnienie.

Andrzej Grzyb
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wiecie, 4 wrze nia
Do ynki rozpocz y si  msz w. w ko ciele pw. w. An-

drzeja Boboli. Nast pnie przemaszerowano do amfiteatru, 
gdzie nast pi o oficjalne otwarcie wi ta plonów. Pó niej
by y wyst py kapel, zespo ów. By  te  konkurs na najpi k-
niejszy wieniec do ynkowy. Nie zabrak o równie  swojskie-
go jad a, dro d ówki i smacznej grochówki.

 Subkowy, 6 pa dziernika
W Domu Kultury w Subkowach odby o si  III Sympo-

zjum Kulinarne „O je ciu na Kociewiu”. Organizatorem wy-
darzenia by o Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet, 
które od pocz tku swojej dzia alno ci w niebanalny sposób 
popularyzuje tradycje i walory kociewskiej kuchni. (Wi cej
czytaj na str. 32).

 Zblewo, 13 pa dziernika
W tym dniu mia a miejsce Rodzinna Biesiada Rolnicza 

rozpocz ta uroczyst  msz w. sprawowan  w intencji rolni-
ków i Ruchu Ludowego w zblewskim ko ciele parafialnym. 
Pó niej Koncert Gwiazdy Europejskiej i Polskiej Sceny 
– Romuald Spychalski z Przyjació mi. Na Rynku czeka  na 
uczestników oraz go ci wspania y pocz stunek oraz wyst -
py zespo ów artystycznych, ró nego rodzaku konkursy, gry 
dla dzieci i m odzie y.

 Tczew, 20 pa dziernika
Fabryka Sztuk w Tczewie by a organizatorem cyklicznych 

warsztatów Street art for kids – warsztaty graffiti i street art. 
dla m odzie y. Podczas zaj  uczestnicy mogli zapozna  si
z formami street art, wykorzystuj c nietypowe techniki, formy 
i szablony inspirowane nowoczesnym designem. Na warszta-
tach mówiono o jego historii, czo owych twórcach. Zapozna-
no si  z metodami tworzenia prac i projektów. Zosta a równie
omówiona kwestia wandalizmu i nielegalnego aspektu grafit-
ti. Prowadz cy uczyli, jak tworzy  ró ne formy sztuki ulicy. 
Warsztaty zorganizowano w ramach projektu „Rewitalizacja 
strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie” 
wspó finansowanego w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

 Nowe, 24 pa dziernika
Po raz kolejny gospodarstwo agroturystyczne Huzar zor-

ganizowa o Hubertusowskie gonitwy za lisem. wi towanie
otworzy a barwna parada je d ców po Nowem. Po niej, na 
nadwi la skich b oniach, odby y si  gonitwy w kategorii do-
ros ych, juniorów oraz dzieci. Znakiem do rozpocz cia gonitw 
by  strza  z husarskiego pistoletu oddany przez Burmistrza 
Nowego. Tegorocznymi zwyci zcami biegów zostali w kate-
gorii doros ych: Marek Szmyt z Tymawy, juniorów: Asia Me-
ger (stajnia Huzar Nowe), dzieci: Anita Lewandowska (stajnia 
Huzar Nowe). Na zako czenie imprezy dokonano jeszcze jed-
nej dekoracji, mianowicie uhonorowano naj adniejsz  ama-
zonk  Hubertusa, któr  okaza a si  Aleksandra Jab o ska.

 Skórcz 6 listopada
Do XVIII edycji konkursu fotograficznego przyst pi o

13. autorów fotografii pochodz cych z Czarnej Wody, Czer-
ska, Franku, Skórcza, Tczewa i Malborka. Uroczysto  og o-

szenia wyników konkursu oraz wr czenia nagród zaszczyci
swoj  obecno ci  Senator RP, Andrzej Grzyb, znany tak e
jako niestrudzony propagator fotografiki. Zestaw zdj  Mar-
ka K osa ze Skórcza zatytu owany „Tornado na Kociewiu” 
zosta  nagrodzony II miejscem. 

Korzystaj c z okazji informujemy, e laureat przygoto-
wuje album fotograficzny, w którym umie ci zdj cia obra-
zuj ce aktualne przemiany realizowane w Skórczu. Wydanie 
tego albumu zaplanowane jest na maj 2013 roku.

wiecie, 4 listopada
Na du ej scenie Cafe Kultura odby  si  konceret w spe-

cjalnie przygotowanej sali kulturalno-edukacyjnej „Kame-
ralna Przestrze  Widowiskowa”. Na wyposa enie której 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyzna o
OKSiR dotacj . W repertuarze obecnych tego wieczoru na 
scenie artystów znala y si  mi dzy innymi piosenki: Czes a-
wa Niemena, Grzegorza Ciechowskiego, Marka Grechuty, 
Andrzeja Zauchy, Jimi Hendrixa, Jimiego Morissona, itd.

Osie, 10 listopada
Stowarzyszenie Kulturalno-O wiatowe „Chorus Osen-

sis” pod dyrekcj  Micha a Rajewskiego, z okazji 3. rocz-
nicy swojej dzia alno ci, przygotowa o w sobotni wieczór 
Jubileuszowy Koncert. Wykonane zosta y utwory sakralne 
i rozrywkowe. Prezes chóru, Dawid Warzy ski, dokona
podsumowania 3-letniej pracy chóru, dzi kuj c przy tym 
przyjacio om, którzy wspieraj  chór finansowo. Licznie 
zgromadzona publiczno  podzi kowa a wszystkim chórzy-
stom g o nymi brawami. Na zgromadzonych w sali wido-
wiskowej Gminnego O rodka Kultury w Osiu wyst p chóru 
pozostawi  niezapomniane wra enie.

 Tczew, 13 listopada
W dniach 13-15 odby  sie ju  V Kociewski Konkurs Li-

teracki im. Romana Landowskiego. Jego organizatorem jest 
Towarzystwo Mi o ników Ziemi Tczewskiej we wspó pracy
z Centrum Kultury i Sztuki, Miejsk  Bibliotek  Publiczn
i Fabryk  Sztuk. Konkurs adresowany jest do reprezentantów 
przedszkoli, szkó  podstawowych, gimnazjów, szkó  ponad-
gimnazjalnych a tak e domów kultury, rodowiskowych do-
mów pomocy spo ecznej, ró nych form pracy pozaszkolnej 
oraz mieszka ców Kociewia i innych regionów Polski. 

 Starogard, 14 listopada
Caritas Diecezji Pelpli skiej oraz Parafialny Zespó

Caritas dzia aj cy przy parafii p.w. Mi osierdzia Bo ego
w Starogardzie Gda skim zorganizowa o koncert Zbignie-
wa Wodeckiego zatytu owany: „Nauczmy si y  obok sie-
bie”. Impreza o charakterze integracyjnym po wi cona by a
osobom niepe nosprawnym.

listopad
Z okazji przypadaj cej w tym roku 65. rocznicy urodzin 

starogardzianina, Kazimierza Deyny, w holu Hali Sportowej 
im. A. Grubby zosta a przygotowana wystawa po wi cona
yciu i osi gni ciom legendarnego pi karza. Wystawa uka-

zuje Deyn  na tle historii ówczesnego futbolu, bogata w in-
teresuj ce fakty z ycia klubów, kibiców, zawodników. 

Wydarzy o si  na Kociewiu...
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Z PRZESZ O CI REGIONU

Po 123 latach Polska odzyska a niepodleg o . Zrzu-
ci a jarzmo niewoli narzuconej przez trzech zabor-
ców. O Ojczyzn  upomnieli si  jej synowie i córki, 

którzy z broni  w r ku wykuwali granice wolnego pa stwa.
W ród bitewnego zgie ku, nie szcz dz c trudu i krwi, wal-
czy y „lwowskie orl ta” o Lwów, Wielkopolanie i l zacy
w powstaniach „przypomnieli Europie, e nie s  Niemca-
mi”. Konferencja pokojowa w Wersalu rozstrzygn a o lo-
sach Pomorza. Cz  nadmorskiej krainy z 147-kilometrow
lini  brzegow  w czono do Polski, ale bez Gda ska.

Stycze  1920 roku by  mro ny i gruba pokrywa puszy-
stej bieli niegu pokry a ka d  dost pn  powierzchni  prze-
strzeni. Mieszka cy Pomorza z niecierpliwo ci  oczekiwali 
chwili, kiedy wkrocz  polskie oddzia y „B kitnej armii” gen. 
Józefa Hallera i ten moment nast pi . Wówczas spe ni y si
marzenia. „Triumf sprawiedliwo ci”, „Polska zmartwych-
wsta a” – jak e wymownie brzmi  owe has a wypowiedziane 
pami tnego dnia 27 stycznia 1920 roku. A zabrzmia y one 
z ust wielu mieszka ców ziemi gniewskiej, którzy odczuwa-
li rado  i wzruszenie, widz c na ulicach pomorskich miast 
i wsi o nierzy Frontu Pó nocnego. Oni jednak w drowali
dalej, kieruj c si  na pó noc. Dotarli do Subków, a pó niej
30 stycznia 1920 roku do Tczewa. Witano ich, jak wówczas 
odnotowano, „owocami, chlebem i sol , kwiatami, piewem
i pocz stunkami”. W farze podczas uroczystej mszy w. 
dzi kczynnej od piewano Te deum”. Do miasta 4 lutego 1920 
roku przyby  legendarny ju  gen. Józef Haller.

Powiat tczewski oraz Subkowy znalaz y si  w granicach 
powsta ego na pocz tku 1920 roku województwa pomorskie-
go, a w samej wsi funkcjonowa  urz d gminy, na czele którego 
sta  wójt. Zgodnie z rozporz dzeniem Starostwa Tczewskiego 
na podleg ym terenie zniesiono niemieckie nazwy miejsco-
wo ci i zast piono polskimi. Tote  odt d nie u ywano ju  wy-
ra enia Subkau. Powróci o ono ponownie dziewi tna cie lat 
pó niej, ale w zupe nie innych okoliczno ciach. Spis polskich 
nazw mia  równie  zosta  opublikowany w gazetach. Wyko-
nawcami powy szych zalece  byli wójtowie i so tysi, których 
zobowi zano do wprowadzenia wszelkich zmian. Chwilowo 
mog y pozosta  napisy prywatnych firm niemieckich, ale 
w a ciciele musieli umie ci  tak samo widoczne i brzmi ce
napisy polskie. Bia y jagiello ski orze  na czerwonym tle sta-
nowi  w owym czasie wa ny element to samo ci narodowej. 
Tablice z god em i nazw  instytucji umieszczano na ka dym
budynku pa stwowym i u yteczno ci publicznej. Nowe znaki 
drogowe oznajmia y odleg o  do poszczególnych miejsco-
wo ci  tak e w j zyku polskim.

W szko ach, po d u szej przerwie spowodowanej zabo-
rami, zabrzmia  po raz pierwszy j zyk polski jako oficjalny 
i powszechnie obowi zuj cy. Mowa ojczysta, któr  pos ugiwa-
o si  wielu uczniów by a j zykiem wyk adowym. Na t  chwil

oczekiwano z wielkim ut sknieniem. Kalejdoskop przeobra e
dotyczy  równie  zmian personalnych dotychczas urz duj cej
niemieckiej kadry pedagogicznej. Nauczycieli niemieckich za-
st piono polskimi. To oni nie li kaganek o wiaty o wietlaj c
sw  wiedz  „serca i umys y” przedstawicieli m odego pokole-

nia. Kszta cili i wychowywali w duchu polsko ci, a podstaw
ich dzia ania by o wszczepienie mi o ci do Ojczyzny.

Po przej ciu w adzy administracja polska uruchomi a
wszystkie szko y istniej ce w zaborze pruskim. Stopie  or-
ganizacyjny szkó  uzale niono od liczby dzieci w obwodzie, 
gdzie g ównie realizowano program czterech lat nauczania 
pocz tkowego. W 1928 roku w obr bie parafii subkowskiej 
dzia a o w sumie 9 szkó  powszechnych. W Subkowach 
funkcjonowa a szko a czteroklasowa z czterema nauczy-
cielami i uczy o si  w niej 170 uczniów. Z kolei w trzech 
szko ach dwuklasowych pracowa o po dwóch nauczycieli, 
a mianowicie w Brzu cach z 96 uczniami, w Ma ej S o cy
z 60 uczniami i w Wa mierzu z 53 uczniami. W szko ach
jednoklasowych z jednym nauczycielem w Czarlinie uczy o
si  66 uczniów, w Gniszewie 30, w Gorz dzieju 48, w Ma-
ym Garcu 38 i w Radostowie 59.

Jednym z ogniw akcji repolonizacyjnej w okresie mi -
dzywojennym byli nauczyciele ucz cy w polskiej szkole. 
Wspó praca z lokalnym rodowiskiem pozwala a zwi kszy
efektywno  i skuteczno  dzia a .

Powiatowa Komisja Kulturalno-O wiatowa zorganizo-
wa a kursy wieczorowe i wietlicowe m.in. w Subkowach, 
a tak e w innych miejscowo ciach powiatu tczewskiego, 
takich jak: Lubiszewo, Mi ob dz, Rajkowy, Swaro yn,
Szczerbi cin, Turze, Brzu ce oraz Gorz dziej. Wspomnia-
na instytucja zosta a powo ana przez inspektora o wiaty. Od 
1929 roku w Starostwie Powiatowym w Tczewie by  zatrud-
niony referent o wiatowy.

Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trz-
nych z 30 lipca 1934 roku powiat tczewski podzielono na dzie-
wi  gmin: Tczew, Subkowy, Godziszewo, Ma e Walichnowy, 
Gniew, Pelplin, Morzeszczyn, Opalenie i Janowo. W ramach 
swych kompetencji w adze starostwa przeprowadzi y szereg 
inwestycji. W latach 20. zbudowano 6-kilometrowy odcinek 
drogi bitej Ba dowo – Subkowy, a tak e Subkowy – Brzu ce.
Dodatkowe prace wykonano na trasie Tczew – Gr blin.

W okresie mi dzywojennym w Subkowach dzia alno
handlow  prowadzi y: restauracja, sklep spo ywczy, piekarnia 
i dwa sklepy rze nicze. Miejscowi rzemie lnicy trudnili si
ko odziejstwem, stolarstwem i siodlarstwem. Funkcjonowa a
równie  ku nia i m yn oraz mleczarnia, która nie zmieni a swe-
go asortymentu produkcji a  do wybuchu II wojny wiatowej.

W dalszym ci gu zajmowano si  upraw  ziemi i dla wielu 
mieszka ców rolnictwo by o podstawowym ród em docho-
du. Gospodarstwa rolne posiada y zró nicowan  powierzch-
ni . W tym czasie wi ksz  grup  najwi kszych w a cicieli
ziemskich tworzyli: Erika Kull i jej siostra Ursula Oehlemann 
– 1080 mórg (administrator Karl Kull), Wally Roloff – 676 
mórg (zarz dca maj tku Reinhold Lutz), domena maj tku
Subkowy – 400 mórg, parafia katolicka – 400 mórg i wspól-
nota protestancka z Rudna – 352 morgi. Ponadto osiem go-
spodarstw posiada o area  gruntów ornych o powierzchni od 
100 do 300 morgów. Wymienieni w a ciciele u ytkowali zie-
mi  nie tylko w Subkowach ale tak e w obr bie szeregu osad 
i przysió ków przyleg ych do tej miejscowo ci.

MAREK KORDOWSKI

Subkowy na przestrzeni wieków
c z    d w u n a s t a 
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Z PRZESZ O CI REGIONU

Na pó nocno-wschodnim kra cu Subków w II po o-
wie XIX wieku znajdowa  si  du y folwark Karla Roloffa. 
Rodzina w a ciciela mieszka a w okaza ym dworze, który 
upi kszano tak jak ca e otoczenie wokó  budynku. W XX 
wieku g ównie zajmowano si  hodowl  oko o 50 sztuk by-
d a, zw aszcza mlecznego i prawie 200 sztuk trzody chlew-
nej. Z kolei produkcja ro linna opiera a si  na uprawie psze-
nicy, rzepaku i buraków cukrowych na 150 hektarach yznej
ziemi. W 1923 roku dochód wyniós  3380 marek polskich.

W 1924 roku po ar ca kowicie strawi  dwór. Po up y-
wie kolejnego roku zosta  on sprzedany rodzinie Oehleman-
nów.  Dzi ki nowym w a cicielom powsta  okaza y dwór, 
który ozdobiono dekoracyjnymi elementami. Pod koniec lat 
dwudziestych za o ono w budynku instalacj  wodno-kanali-
zacyjn  oraz system centralnego ogrzewania. Powsta o par-
terowe skrzyd o, które stanowi o integraln  cz  za o enia
dworskiego i w nim umieszczono kuchni , pralni  oraz pie-
karni . Zadbano tak e o otoczenie terenu – powsta y trawni-
ki z rabatami kwiatowymi.

Najwi kszym posiadaczem ziemskim w Subkowach by a
rodzina Oehlemannów. Pod koniec lat dwudziestych XX wieku 
Erika i jej siostra Ursula przej y w spadku maj tek. Pierwsza 
z nich wysz a za m  za Karla Kulla, który pe ni  funkcj  admi-
nistratora. Uzyskali niezwyk y szacunek ogó u mieszka ców, 
gdy  w ich opinii wykazywali si  pracowito ci . Umiej tnie
prowadzili polityk  gospodarcz  i doprowadzili maj tek do 
rozkwitu, co mia o tak e wp yw na ich sytuacj  materialn .

W 1938 roku w Sukowach wprowadzono pierwszy 
etap reformy rolnej. Wyw aszczeniu podlega y najwi ksze
gospodarstwa rolne Oehlemannów i Roloffów. Planowano 
ograniczy  ich powierzchni  do 240 mórg, a na pierwszych 
wyodr bnionych cz ciach gruntu ju  powsta y tzw. osady 
Poniatowskiego. Wybuch II wojny wiatowej powstrzyma
realizacj  reformy rolnej i parcelacj  wymienionych powy-
ej gospodarstw. Do tego czasu w Subkowach rozparcelo-

wano 301 hektarów. Grunty znajduj ce si  w Narkowach, 
Subkowach i Gorz dzieju o powierzchni 295 hektarów mia-
y zosta  wykupione w 1937 roku. Ich w a cicielami byli: 

Adela Sch ler, Tekla Heine i Helena Wallenberg Pacholly.
W ostatnim niemieckim spisie ludno ci dokonanym 

przed I wojn wiatow  w roku 1910 Subkowy liczy y 1139 
mieszka ców, w roku 1921 ich liczba wzros a do 1191, 
a w 1943 roku do 1497 osób.

Parafia subkowska w okresie mi dzywojennym

Tradycyjna ju  obrz dowo  religijna wsparta opiek
duszpastersk  kap anów tworzy a sta y element y-
cia codziennego wielu mieszka ców ziemi pomor-

skiej. Konsekwencje wydarze  historycznych pierwszych 
lat XX wieku nie zmieni y dotychczasowej mentalno ci
i sposobu post powania ludzi. W tym czasie Ko ció  Kato-
licki k ad  g ówny nacisk na rozwój wiary, o wiaty i dzia al-
no ci spo ecznej w parafiach uwzgl dniaj c równie  wszel-
kie przeobra enia polityczno-gospodarcze, maj ce wp yw na 
sytuacj  materialn  i wiatopogl dow  ka dego cz owieka.

Konstytucja apostolska „Vixdum Poloniae unitas” 
z 28 pa dziernika 1925 roku okre la a struktur  granic po-
szczególnych diecezji dostosowan  do ówczesnych gra-
nic politycznych mi dzy Polsk  a Rzesz  Niemieck  oraz 
Wolnym Miastem Gda skiem. Powy sze zmiany w okresie 
pó niejszym przyczyni y si  do dokonania nowego podzia-
u wewn trzno-administracyjnego diecezji che mi skiej.

W stosunku do parafii subkowskiej nie nast pi y adne zmiany 
i pozosta a w dekanacie tczewskim.

Na podstawie wykazu z 1928 roku w parafii mieszka o
4352 Polaków – katolików, 15 Niemców – katolików oraz 

120 ewangelików. W sumie to da o liczb  4487 osób. Ogó em
w parafii by o 3105 komunikuj cych. W sk ad parafii wchodzi o
szesna cie nast puj cych wsi: Subkowy – 1414 dusz, Brzu ce
(Brust) – 524 dusze, Bukowiec – 4 dusze, Czarlin – 127 dusz, 
Ma y Garc – 167 dusz, Gniszewo (Gnischau) – 144 dusze, Go-
rz dziej (Gerdin) – 434 dusze, Narkowy (Narkau) – 156 dusz, 
Radostowo (Rathstube) – 320 dusz, Rybaki – 141 dusz, Ma a
S o ca (Kl. Schlantz) – 330 dusz, Wielka S o ca (Gr. Schlantz) 
– 180 dusz, Starz cin – 138 dusz, Wa mierek – 66 dusz, Wa -
mierz – 128 dusz i Wielg owy (Felgenau) – 150 dusz.

W 1937 roku biskup che mi ski Stanis aw Okoniewski 
stworzy  w Swaro ynie samodzieln  „stacj ” duszpastersk
i przydzieli  jej osiem wsi wy czonych z parafii lubiszew-
skiej: Swaro yn, W dkowy, Zabagno, Gorczyn, Liniewko, 
Zwierzynek, M ynki, Polesie, jedn  z parafii kokoszkowskiej 
– Zduny oraz dwie – Wa mierz i Wa mierek z parafii subkow-
skiej. Odleg o  z dwóch ostatnich miejscowo ci do Subków 
wynosi a siedem kilometrów i by y one najbardziej oddalone 
od ko cio a parafialnego. Aby zapewni  odpowiedni poziom 
pracy duszpasterskiej nale a o utrzyma  sta y kontakt z wier-
nymi. Stworzenie nowych samodzielnych parafii i placówek 
filialnych temu sprzyja o. W wykazie z 1928 roku podano dy-
stans dziel cy poszczególne miejscowo ci do wi tyni i tak 
najbli ej by o po o one Radostowo – 2,5 km, Brzu ce, Wiel-
g owy – 3 km, Bukowiec, Gorz dziej, Wielka S o ca – 4 km, 
Narkowy – 4 ¾ km, Ma y Garc, Rybaki, Ma a S o ca – 5 km, 
Czarlin, Gniszewo, Starz cin – 6 km.

W parafii subkowskiej znajdowa y si  dwa ko cio y
w Subkowach i filialny w Gorz dzieju. Jak zaznaczono 
w ostatniej z wymienionych miejscowo ci od 1 lipca 1927 
roku na sta e mieszka  wikariusz subkowski. Data jest zwi -
zana z powo aniem kuracji w Gorz dzieju na mocy dekretu 
biskupa che mi skiego Stanis awa Wojciecha Okoniewskie-
go. Taka sytuacja istnia a przez trzy kolejne lata. Mieszka cy
zg osili wniosek 17 stycznia 1932 roku o przydzielenie im 
duszpasterza na sta e. Ekspozytur  ustanowiono w Gorz -
dzieju 1 stycznia 1933 roku i przemianowano j  1 lipca 1935 
roku na kuracj . Zosta a ona powo ana na mocy dekretu bi-
skupiego z 21 kwietnia 1936 roku, a mia  on obowi zywa
od 1 lipca 1936 roku. Z parafii subkowskiej wydzielono Go-
rz dziej, Ma  S o c  i dworski obszar miejscowo ci Rybaki. 
W 1970 roku powsta a w Gorz dzieju samodzielna parafia.

Po wyodr bnieniu kuracji z parafii subkowskiej tzw. w óki
proboszczowskie zawiera y 68,63 ha. Maj tek ten sk ada  si
z 62 ha ziemi ornej i 6 ha nieu ytków. Jak podano w „Ksi -
dze adresowej gospodarstw ponad 50 hektarów Wojewódz-
twa Pomorskiego” z 1929 roku, maj tek Gminy Katolickiej 
przynosi  801 marek czystego dochodu gruntowego rocznie. 
Powo anie nowej placówki duszpasterskiej w Gorz dzieju
uszczupli o nieco obszar i uposa enie parafii subkowskiej, co 
przedstawiono w oparciu o fakty uwzgl dnione powy ej.

Od 1 lipca 1927 roku ka dorazowy wikary subkowski 
opiekowa  si  parafi  i ko cio em gorz dziejskim. Pierwszym 
z nich by  ks. Edgar Duszy ski, który urodzi  si  28 wrze nia
1903 roku w Starogardzie. wi cenia kap a skie przyj  27 
czerwca 1927 roku. Ksi dz Franciszek Wilczewski to kolejny 
kap an w latach 1929-1931 sprawuj cy nadzór duszpasterski 
w Gorz dzieju. Nast pni kap ani ks. Alfons Go cz (1931-
1934), ks. Jan Gajkowski (1934-1935), ks. Alfons Mechlin 
(1935-1938), ks. Leon Januszewski (od kwietnia do wrze nia
1938 r.), ks. Zygmunt Hundsdorf (1938-1939).

Ko ció  w Subkowach podlega  patronatowi rz dowe-
mu, natomiast kolatorem by  biskup che mi ski. Wykonanie 
prawa patronatu ustalono w konkordacie zawartym mi dzy
rz dem Polski a Stolic  Apostolsk .

G ówne uroczysto ci odpustowe obchodzono w niedzie-
l  po 8 maja, w wi to patronalne w. Stanis awa. Ponadto 
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czczono w. Rocha w niedziel  po 16 sierpnia, na podstawie 
dokumentu z dnia 14 sierpnia 1855 roku. Przed o tarzem,
w którym widnia  obraz z wizerunkiem wi tego, w dzie
odpustu piewano wezwanie do niego. Zwyczaj ten pocho-
dzi  z czasów, kiedy szerzy y si  na tym terenie liczne choro-
by, a zw aszcza „cholera”, która poch on a ogromne niwo
ofiar. Cia a zmar ych sk adano na obszernym, oddzielnie 
usytuowanym cmentarzu. 

W zarysie historyczno-statystycznym z 1928 roku „Die-
cezja Che mi ska” przedstawiono wykaz cenniejszych 
i wa niejszych zabytków. Wymieniono przede wszystkim 
bogato rze biony o tarz g ówny, wykonany oko o roku 1700. 
Ponadto uwzgl dniono: sze cioramienny, mosi ny paj k
z 1710 roku, dwa lichtarze z 1701 roku oraz trzy dzwony. 
Jeden z nich, gotycki, pochodzi  z roku 1499. 

Zasoby archiwum parafialnego zawiera y g ównie ksi gi
metrykalne: chrztów od 1598 roku, ma e stw od 1686 roku 
oraz pogrzebów od 1728 roku. Ponadto Libri perceptorum et 
expensarum ko cio a w Gorz dzieju od roku 1713, wizyta-
cje od 1598 roku i odpisy od 1583 roku, zbiory ustaw i roz-
porz dze  od 1774 roku oraz Ksi ga Bractwa Ró a cowego
od 1734 roku.

Z tradycj  XVIII-wieczn  wi e si  dzia alno  szpitali-
ka, który tak e w wykazie z 1928 roku zosta  wymieniony. 
Posiada  on statut wydany 25 lipca 1851 roku. W budynku 
mieszka o czterech ubogich.

Wzmo ony wysi ek pracy duszpasterskiej oddzia ywa
na funkcjonowanie organizacji i stowarzysze  katolickich, 
które zrzesza y spor  liczb  cz onków. Wyra a y one d e-
nia do czynnego w czania w struktury Ko cio a apostol-
stwa wieckich. W Subkowach powsta a w 1923 roku Stra
Honorowa i liczy a 200 cz onków. Dwa lata pó niej powo a-
no Stowarzyszenie M odzie y. W roku nast pnym za o ono
Towarzystwo Robotników, a jako ostatnie powsta o w 1928 
roku Dzie o Rozkrzewiania Wiary. W dalszym ci gu funk-
cjonowa y stowarzyszenia z wielowiekowym rodowodem, 
m.in. Bractwo Ró a cowe, które prowadzi o dzia alno   od 
16 lipca 1720 roku, a statut wydano 24 marca 1854 roku. 

Stowarzyszenia, bractwa, wspólnoty to ró norodno
form aktywizacji cz owieka w duchu wiary chrze cija -
skiej. Urzeczywistnia y poznane prawdy wiary w praktyce 
dnia codziennego zgodnie z nauk  Chrystusow . W yciu
codziennym stawia y okre lone cele i wymogi, a przede 
wszystkim uczy y przezwyci a  s abo ci oraz mobilizowa-
y cz owieka do wewn trznej przemiany i pracy nad sob .

W latach 1727-1931 ks. Konstantyn Krefft pe ni  funkcj
proboszcza subkowskiego. Prze o eni wysoko cenili prac
duszpastersk  wymienionego kap ana i powierzali mu odpo-
wiedzialne stanowiska. W 1930 roku otrzyma  godno  rad-
cy duchownego ad honores i egzaminatora prosynodalnego, 
a pó niej cenzora ksi g religijnych i wizytatora nauki religii 
w szko ach podstawowych. Zanim przyj  parafi  subkowsk  to 
ks. Krefft jako kuratus samodzielnej placówki duszpasterskiej 
w Sopocie wzniós  ko ció  tymczasowy i przyst pi  do budowy 
g ównego obiektu sakralnego. W dalszych pracach nie bra  ju
udzia u, gdy  26 maja 1904 roku zosta  proboszczem parafii 
Zblewo. Tam aktywnie dzia a  w polskich towarzystwach kul-
turalnych i spo ecznych. Wspiera  wyst py teatru amatorskie-
go, który prowadzi  dzia alno  przy Towarzystwie Ludowym. 
Ksi dz Krefft przyczyni  si  do powstania w 1905 roku Banku 
Ludowego i pe ni  w nim funkcj  prezesa, a pó niej cz onka
Rady Nadzorczej. Ponadto w latach 1918-1919 by  cz onkiem
Komitetu Towarzystwa Czytelni Ludowych na powiat staro-
gardzki i nale a  od 1900 roku do Towarzystwa Naukowego w 
Toruniu. Z wielkim entuzjazmem wita  on wspólnie z miesz-
ka cami Zblewa wkraczaj c  na Pomorze w styczniu 1920 
roku „B kitn  armi ” gen. Józefa Hallera. 

Po opuszczeniu parafii subkowskiej w 1931 roku 
ks. Krefft otrzyma  stanowisko proboszcza parafii w Tucholi 
z zadaniem wzniesienia nowej wi tyni. Na wst pie powie-
dzia  do swych wiernych: „Nie przyby em, a eby sobie za-
pewni  dobrobyt, ale wybudowa  tak potrzebn  now wi -
tyni ”. Po wi cenie kamienia w gielnego mia o miejsce 
16 lipca 1936 roku, a do wrze nia 1939 roku ko ció  ju  by
gotowy w stanie surowym.

Ksi dz Krefft podda  ostrej krytyce sfer  kó  sprawuj cych
w adz  i pi tnowa  z ambony osoby publiczne, które swym 
post powaniem dawa y przyk ad zgorszenia. Otoczy  opiek
miejscowych Niemców i dla nich odprawia  msze wi te.

Proboszcz tucholski zosta  aresztowany 28 pa dzierni-
ka 1939 roku. Przewieziono go do Domu Wychowawczego 
w Kamieniu Kraje skim. Dwa miesi ce pó niej 15 grudnia 
1939 roku wraz z grup  innych wi niów trafi  do obozu kon-
centracyjnego Stutthof. Tam otrzyma  numer 8475 i na okres 
kilku miesi cy wspomniane cyfry stanowi y jego imi  i na-
zwisko. Ci ka ponad ludzka praca wobec nieodpowiedniego 
wy ywienia oraz straszne warunki obozowe przyspieszy y mo-
ment mierci ks. Kreffta, który zmar  11 czerwca 1940 roku. 
Jego doczesne szcz tki spocz y na gda skim cmentarzu Za-
spa. W 1947 roku sprowadzono szcz tki kap ana do Tucholi 
i urz dzono wspania  uroczysto  pogrzebow . W 1994 roku 
rozpocz to proces beatyfikacyjny i od tego momentu trwa rów-
nie  modlitwa o rych  beatyfikacj  S ugi Bo ego.

Ostatnim przedwojennym proboszczem parafii subkow-
skiej by  ks. Alfons Schulz. Po uzyskaniu wi cen kap a skich
w 1898 roku przez kilka lat pe ni  pos ug  jako wikariusz 
w Gda sku Oliwie, Starych Szkotach, Che mnie, Kartuzach, 
Wejherowie, Lipuszu i na koniec w Chojnicach. W 1906 
roku otrzyma  nominacj  na proboszcza w Konarzynach. Ak-
tywnie uczestniczy  w pracy wielu organizacji, najcz ciej
im przewodz c. By  cz onkiem Towarzystwa Naukowego 
w Toruniu i Stowarzyszenia „Stra ”. W 1912 roku wybrano 
go na prezesa Komitetu Wyborczego na powiat cz uchowski
i zosta  delegatem do Prowincjalnego Komitetu Wyborczego 
na Prusy Zachodnie. W latach 1916-1918 pe ni  funkcj  pre-
zesa Towarzystwa Czytelni Ludowych na powiat cz uchow-
ski. By  delegatem do Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu 
w grudniu 1918 roku. Przewodniczy  Radzie Ludowej na po-
wiat cz uchowski. Po odzyskaniu niepodleg o ci aktywno
ks. Schulza nie zmala a i w dalszym ci gu prowadzi  czynn
dzia alno  spo eczn  i samorz dow , za co w adze ko cielne
uhonorowa y wybitnego kap ana zaszczytnymi godno ciami.
Od 1921 roku pe ni  funkcj  wicedziekana dekanatu chojnic-
kiego, a trzy lata pó niej dziekana. By  wizytatorem nauki 
religii w szko ach powszechnych. W latach 1927-1930 po-
wierzono mu obowi zki delegata biskupiego na delegatur
kamie sk . Uczestniczy  w Synodzie Diecezjalnym w Pelpli-
nie w grudniu 1928 roku. W latach 1930-1935 pe ni  funkcj
senatora Rzeczypospolitej Polskiej, a kandydowa  z listy pa -
stwowej nr 1 – Bezpartyjnego Bloku Wspó pracy z Rz dem.

Od 5 pa dziernika 1931 roku przej  parafi  subkowsk .
Z inicjatywy ks. Schulza powsta  budynek mieszkalny dla 
organisty. Zosta  on oddany do u ytku w 1936 roku. Tu
przed wybuchem II wojny wiatowej przyj  funkcj  delega-
ta biskupiego na delegatur  wejherowsk . Od 1932 roku by
prezesem zarz du powiatowego Pomorskiego Towarzystwa 
Rolniczego w Tczewie. Bardzo aktywnie wspó pracowa
z zarz dem Stowarzyszenia Plantatorów Buraków Cukro-
wych przy cukrowni pelpli skiej.

Za aktywn  dzia alno  polityczno-spo eczn  w okresie 
zaboru pruskiego i po odzyskaniu niepodleg o ci ks. Alfons 
Schulz zosta  uhonorowany Krzy em Organizacji Wojsko-
wej Pomorza, Srebrnym Krzy em Zas ugi oraz Krzy em
Oficerskim Orderu Polonia Restituta.
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Obejmuj c w 1947 roku stanowisko I sekretarza Ko-
mitetu Powiatowego (KP) Polskiej Partii Robotni-
czej (PPR) w Tczewie Jadwiga Ko  sta a si  pierw-

sz , i jak dotychczas jedyn , kobiet  skupiaj c  w swoich 
r kach faktyczn  i bezpo redni  w adz  nad ziemi  tczewsk .
To kierowane przez ni  gremium decydowa o o praktycznie 
wszystkich aspektach funkcjonowania powiatu. Mia a wów-
czas niespe na 34 lata (nie by a jednak najm odsza na tym 
stanowisku; np. Wac aw Adamski obejmuj c w 1949 roku 
fotel I sekretarza KP PZPR w Tczewie mia  tylko 26 lat). 

Kiedy przyby a do grodu Sambora pierwszy etap umac-
niania si  w adzy komunistycznej w powiecie tczewskim 
by  ju  zasadniczo zako czony. Przeprowadzone w bru-
talny sposób akcje sfa szowania Referendum Ludowego 
w 1946 roku oraz wyborów do Sejmu Ustawodawczego 
w 1947 roku spowodowa y zastraszenie wi kszo ci spo e-
cze stwa oraz pozbawienie go z udze  co do prawdziwego 
kszta tu wprowadzanej przez komunistów tzw. „demokracji 
ludowej”. Nie istnia y ju , opozycyjne wobec PPR, lokalne 
struktury Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL), które zo-
sta y zlikwidowane przez aparat w adzy, przy u yciu bardzo 
szerokiego wachlarza represji. Komuni ci wychodzili z tego 
pierwszego okresu walki o hegemoni  zwyci sko. Mog o
si  wi c wydawa , i  w chwili kiedy Jadwiga Ko  obej-
mowa a kierownictwo nad tczewskim PPR, partia ta mia a
najtrudniejszy okres ju  za sob . Jednak to w a nie rok jej 
rz dów (1947-1948) mia  zapisa  si  jako czas niepokojów 
i konfliktów targaj cych szeregami miejscowych struktur 
Polskiej Partii Robotniczej. „Zwyci ska” partia coraz bar-
dziej pogr a a si  w chaosie, co nie pozosta o bez skutku 
dla funkcjonowania powiatu. 

Jedn  z g ównych przyczyn konfliktów rozgorza ych na 
onie ugrupowania tczewskich komunistów by a bez w tpie-

nia sama osoba Jadwigi Ko , która dla wi kszo ci czo owych
dzia aczy kierowanych przez ni  lokalnych struktur PPR sta a
si  wrogiem numer jeden. „Problemami” dla jej przeciwni-
ków nie by y wy cznie podejmowane przez ni  dzia ania,
ale równie  jej przesz o , a nawet pochodzenie. Wszystko to 
spowodowa o, i  jej posta  zosta a praktycznie zapomniana. 
Pomimo i  przez ponad rok zajmowa a najwa niejsze sta-
nowisko w powiecie tczewskim, jej sylwetka by a pomijana 
na ró nego rodzaju oficjalnych akademiach, w naukowych 
opracowaniach opisuj cych powojenn  scen  polityczn  zie-

mi tczewskiej, czy te  wspomnieniach samych ówczesnych 
dzia aczy partyjnych. 

W oficjalnych ankietach personalnych Jadwiga Ko  po-
dawa a konsekwentnie, i  urodzi a si  10 wrze nia 1914 roku 
w odzi jako córka Huberta Go uchowskiego (dawniej Gol-
drajch), mistrza tkackiego, oraz jego ony Heleny. W rzeczy-
wisto ci jednak by y to dane nieprawdziwe, które, jak twierdzi
jej m , zosta y stworzone na potrzeby fa szywej to samo ci
u ywanej przez ni  podczas wojny. Wed ug danych ódzkiego
Urz du Stanu Cywilnego przysz a ona na wiat 14 pa dzier-
nika 1913 roku jako Jacheta Goldrajch w rodzinie Pinkusa, 
kupca z  zawodu,  i Nechumy z domu Wojdys awskiej. Warto 
zada  sobie pytanie: Co kierowa o Jadwig  Ko  pozostaj c
przy „wojennych” zmianach w swoim yciorysie? Niestety, 
mo emy jedynie wykluczy  jak kolwiek ch  zatajenia swo-
ich korzeni. Pomimo i  w swoich ankietach personalnych kon-
sekwentnie wskazywa a na polsk  narodowo  i pochodzenie, 
to nie ukrywa a przy tym, e cz onkowie jej najbli szej rodzi-
ny byli ydami. Du o mniej problemów mo e nam sprawi ,
jak si  wydaje, ustalenie przyczyn pozostania przy dokonanej 
w czasie wojny zmianie zawodu ojca. Najprawdopodobniej 
chodzi o o „dostosowanie” swojego yciorysu do realiów 
nowej, komunistycznej Polski, gdzie pochodzenie robotnicze 
mog o otworzy  drzwi do kariery politycznej, gdy natomiast 
wskazanie kupieckich korzeni je zamkn .

Dzieci stwo i m odo  Jadwiga, wówczas jeszcze Jacheta 
Goldrajch, sp dzi a najprawdopodobniej w rodzinnej odzi.
Nie by a jedynym dzieckiem Pinkusa i Nechumy. Mia a sze-
cioro rodze stwa, trzech braci oraz trzy siostry: Felka, Sewka, 

Israela, Bel , Sar  i Dor . W 1932 roku zostaje absolwentk
(ma a matura) Gimnazjum Humanistycznego Marii Hochste-
inowej w tym e mie cie. Wed ug wspomnie  Ireny Wojdy-
s awskiej by a to prywatna szko a wy cznie dla dziewcz t
z rodzin ydowskich, gdzie w programie nauczania znajdo-
wa y si  równie  takie przedmioty jak j zyk hebrajski oraz 
historia ydów. Lekcje mia y by  prowadzone po polsku. Co 
ciekawe, najprawdopodobniej jeszcze w okresie szkolnym, 
w latach 1929-1932, jak wskazuj  niektóre ród a, mog a by
ona zaanga owana w prac  Komunistycznego Zwi zku M o-
dzie y Szkolnej (KZMS) oraz zrzeszenia „Pionier”, które by y
„przybudówkami” Komunistycznego Zwi zku M odzie y
Polski (KZMP), organizacji m odzie owej podleg ej Komuni-
stycznej Partii Polski (KPP). Do samego KZMP Jacheta Gol-

MARCIN K ODZI SKI

Jadwiga Ko
zapomniana sekretarz

c z    p i e r w s z a

Przez ca y czas pracy na naszym terenie wykaza a zdolno ci organizacyjne, wysokie wyrobienie po-
lityczne, energi  w pracy oraz umiej tno  kierowania prac . Brakiem jej w pracy jest to, e zra a sobie 
ludzi szczególnie posiadaj cych wykszta cenie sw  zarozumia o ci  i zbytni  pewno ci  siebie. Jako 
I-szy sekretarz KP w Tczewie

Fragment charakterystyki Jadwigi Ko  z marca 1948 roku
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drajch wst pi a najprawdopodobniej w 1932 roku. Niestety, 
dok adne ustalenie dalszych jej losów a  do wybuchu drugiej 
wojny wiatowej jest zadaniem trudnym. Wynika to z tego, i
znamy je prawie wy cznie z ró nych relacji samej Jadwigi 
Ko , która wielokrotnie zmienia a ten fragment swojego y-
ciorysu.

Po uko czeniu szko y redniej w 1932 roku rozpocz a
ona najprawdopodobniej, jak sama wskazuje, nauk  w Wolnej 
Wszechnicy Polskiej w odzi, jednocze nie pracuj c jako po-
moc biurowa (wed ug innej z jej relacji mia a ona w tym czasie 
pomaga  swojej siostrze krawcowej). Jej edukacja na uczelni 
wy szej nie trwa a jednak d ugo. Po roku z powodu trudnych  
warunków materialnych w domu oraz choroby ojca, jak sama 
twierdzi a, by a zmuszona przerwa  nauk . Niezwykle cie-
kawe wydaj  si  by  same powody porzucenia przez ni  dal-
szej edukacji. Jadwiga Ko  kilkakrotnie w swoim yciorysie
wskazywa a na trudne warunki yciowe panuj ce w rodzinnym 
domu. Podaj c przy tym, i  jej bracia pracowali w fabrykach 
(poza Sewkiem pracuj cym „w biurze”), a jej siostry, poza 
jedn  ucz szczaj c  do szko y, utrzymywa y si  z krawiectwa. 
Nale y jednak stwierdzi , i  stoi to w du ej mierze w sprzecz-
no ci z zeznaniami jej m odszej siostry Dory, z o onymi po 
wojnie w Instytucie Yad Vashem. Wedle nich sytuacja mate-
rialna rodziny Goldrajchów mog a by  zupe nie inna. Wed ug
zezna  Dory aden z jej braci nie mia  pracowa  w fabryce, 
a przynajmniej nie w charakterze sugerowanym przez jej 
siostr . Wprawdzie najstarszy z braci, Felek, faktycznie mia
pracowa  w zak adzie tego typu, aczkolwiek, jak wskazywa a
najm odsza z sióstr, jako jego dyrektor. Z kolei Israel mia  by
z zawodu kupcem. Natomiast Sewek mia  faktycznie pracowa
jako urz dnik. Drobne ró nice w relacjach obu sióstr dotyczy-
y równie  pozosta ego rodze stwa. Bela Goldrajch (po m u

Rozenowicz) mia a by  z zawodu ksi gow . Krawiectwem 
natomiast najprawdopodobniej trudni a si  Sara. Niestety, na 
obecnym etapie bada  nie jeste my w stanie ustali  zawodu 
wykonywanego przez sam  Dor . Wiemy, i  prawdopodobnie 
legitymowa a si  wykszta ceniem rednim. Niewykluczone 
jednak, e utrzymywa a si  z krawiectwa, tak jak wskazywa a
to Jadwiga Ko . Jednak bez wzgl du na to nale y uzna , i
relacje Dory, które wydaj  si  by  bli sze prawdzie, w du ym
stopniu podwa aj  wersj  jej siostry o trudnych warunkach 
materialnych panuj cych w domu rodzinnym Goldrajchów. 
W zwi zku z tym mo emy przyj , i  zapewne prezentowany 
przez Jadwig  Ko  status spo eczny jej rodze stwa by  tylko 
kolejnym etapem budowania jak najbardziej proletariackiego 
yciorysu na potrzeby „nowej” Polski. 

Po przerwaniu przez ni  nauki przypuszczalnie przez 
dwa lata pracowa a w charakterze wychowawczyni dzieci 
w domach bogatych fabrykantów, co zdaje si  potwierdza
konsekwentnie wskazywany przez ni  fakt przynale no ci
w tym samym czasie do Zwi zku Zawodowego Przedszkola-
nek „Ig a” w odzi. Oko o roku 1935-1936 Jacheta Goldrajch 
wyje d a do Warszawy. Co ciekawe, sama Jadwiga Ko
w niektórych swoich ankietach personalnych zupe nie pomija-
a warszawski epizod swojego yciorysu, wskazuj c m.in., i

w tym samym okresie pracowa a jako bibliotekarka w odzi.
Jej pobyt w Warszawie potwierdzaj  jednak równie  inne ró-
d a. W stolicy wznawia ona nauk , podejmuj c studia peda-
gogiczne w Uniwersytecie Warszawskim. Jednocze nie rozpo-
czyna prac  w pracowni wyrobu galanterii skórzanej. Po roku 
jednak ponownie przerywa nauk , gdy , jak sama wskazywa-
a: „nie mog am jednocze nie uczy  si  i pracowa  na pobyt 

w Warszawie”. Najprawdopodobniej w 1937 roku, jak sama 
wskazywa a, powraca do odzi, gdzie przebywa do 1939 roku. 
Mia a wówczas ponownie pracowa  w pracowni wyrobów ga-
lanteryjnych w charakterze pracownicy fizycznej.

Poza prac  zawodow  oraz próbami wznowienia nauki 
ca y czas udziela a si , jako dzia aczka KZMP, na niwie po-
litycznej. W rodzinnej odzi by a, jak sama mówi a, cz on-

kini  Komitetu Dzielnicowego oraz sekcji technicznej tej e
organizacji w dzielnicy ródmie cie. W tym samym czasie 
mia a by  równie  sekretarzem ko a KZMP w odzi. We-
d ug relacji Kazimierza Bergmana, jej wspó pracownika ze 
Zwi zku z lat 1936/1937-1938, mia a ona dzia a  z ramienia 
organizacji na odcinku KZMS w ódzkich szko ach rednich.
W jego opinii mia a ona by : „zdyscyplinowana, odwa na,
opanowana nawet w momentach, gdy grozi y >>wsypy<<. 
Uderza a u niej, rzadka w tym okresie, d no  do intelektu-
alnego zg bienia marksizmu-leninizmu, szacunek i p d do 
nauki”. Nie przerwa a ona dzia alno ci komunistycznej na-
wet w czasie swojego pobytu w Warszawie. Z rekomendacji 
Romana Toru czyka zosta a czniczk  w adz centralnych 
Komunistycznego Zwi zku M odzie y Polski. Sam charakte-
ryzowa  jej ówczesn  dzia alno  w nast puj cych s owach:
„Cho  bezpo rednio z tow. Ko ciow  nie wspó pracowa em,
wiedzia em, e nale y ona do naszych zaufanych dzia aczy
i w zwi zku z tym wielokrotnie zwraca em si  do niej o pomoc 
w pracy organizacyjnej (lokale i inne przys ugi). Okazywa a
j  zazwyczaj ch tnie i ofiarnie”. Jak sama wskazywa a, mia a
by  kilkakrotnie aresztowana za dzia alno  komunistyczn ,
aczkolwiek nigdy nie zosta a skazana. Do KZMP nale y a  do 
1938 roku, czyli do jego rozwi zania (bezpo redni  przyczy-
n  by a likwidacja KPP w tym samym roku). Co ciekawe, jak 
sama mówi a, z ruchem komunistycznym mia y mie  zwi zek
jej siostry, Sara i Dora. Pierwsza z nich mia a nale e  do KPP, 
a druga do KZMP. Niestety, nic nie wiemy o jakiejkolwiek ich 
dzia alno ci politycznej przed wybuchem II wojny wiatowej.
Znaj c jednak pó niejsze losy samej Dory nie mo emy wyklu-
czy  zwi zków obu sióstr z nurtem komunistycznym.

Warto doda , i  zapewne pod koniec lat 30. w yciu pry-
watnym Jachety Goldrajch dosz o do wa nego wydarzenia, 
które „stworzy o” Jadwig  Ko . Najprawdopodobniej pomi -
dzy 1938 a marcem 1940 roku wysz a za m  za Jana Ko cia.
Jej wybranek, pochodz cy z powiatu che mskiego w woje-
wództwie lubelskim, by  najprawdopodobniej z zawodu urz d-
nikiem. Jan Ko  by  zapewne równie  dzia aczem Zwi zku
M odzie y Wiejskiej „Wici” oraz Stronnictwa Ludowego, 
a tak e wspó pracownikiem KPP (wed ug jednego ze róde
cz onek tej e partii). Za dzia alno  komunistyczn  mia  nawet 
zosta  skazany, jak wskazywa a sama Jadwiga Ko , na kar
5 lat wi zienia.  Niestety, na obecnym etapie bada  nie jeste-
my w stanie ustali  okoliczno ci poznania si  Jachety i Jana. 

W 1939 roku Jadwiga Ko  przenios a si  do Lwowa. Jed-
nak ród a nie wskazuj , czy nast pi o to przed, czy te  ju  po 
wybuchu wojny. Bardziej prawdopodobna wydaje si  by  dru-
ga z wymienionych mo liwo ci. Jednak nale y uzna , i  wy-
jazd do Lwowa najprawdopodobniej uratowa  jej ycie. Z jej 
najbli szej rodziny wojn  prze y a tylko siostra Dora. Pozosta-
li jej cz onkowie stali si  ofiarami Holocaustu. Wed ug wspo-
mnianych ju  zezna  Dory z o onych po wojnie w Yad Vashem, 
Pinkus Goldrajch mia  zosta  zamordowany w ódzkim getcie 
w 1941 roku. Najm odszy z braci, Israel, mia  zgin  na Ukra-
inie (w czasie wojny mia  przebywa  w Czelabi sku). Równie
nie znamy dok adnych okoliczno ci mierci Beli. Reszta ro-
dziny zosta a zamordowana w hitlerowskich obozach zag ady. 
Nechuma Goldrajch wraz ze swoj  córk  Sar  mia y ponie
mier  w 1944 roku w KL (Konzentrationslager – z niem. obóz 

koncentracyjny) Stutthof. Natomiast Sewek i Felek mieli zo-
sta  zamordowani w KL Auschwitz (wed ug Dory Felek mia
zgin  w Treblince, znajduje si  on jednak na li cie ofiar obozu 
KL Auschwitz). Kilka s ów powinni my po wi ci  równie  jej 
siostrze, Dorze. Po wybuchu wojny przenios a si  ona wraz ze 
swoim m em Izaakiem Rajchmanem (u ywaj cego równie
nazwiska Avidov) na okupowane przez Sowietów wschodnie 
tereny Polski. W czerwcu 1941 roku, po agresji III Rzeszy na 
ZSRR, jak wskazuj  niektóre ród a, wraz z Grisz  i Misz
Edelstainami zak adaj  komunistyczny oddzia  partyzancki 
(sk adaj cy si  g ównie z osób pochodzenia ydowskiego).
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Terenem ich dzia a  mia y by  wo y skie lasy (grupa ta mia a
m.in. bra  udzia  w walkach o miasto Sarny). Nast pnie w 1944 
roku, po manife cie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodo-
wego, ma e stwo Rajchmanów przenios o si  do Lublina. 
Tam wraz z Abb  Kownerem zostaj  za o ycielami polskich 
struktur organizacji „Bricha” (zajmuj cej si  organizowaniem 
wyjazdów ocala ych z Holocaustu ydów na tereny ówczesnej 
Palestyny) oraz „Nekama” (grupy likwiduj cej ludzi zaanga-
owanych w czasie wojny w mordowanie osób pochodzenia 
ydowskiego). Dwa lata pó niej emigruj  do Palestyny. 

W Lwowie Jadwiga Ko  pracowa a jako ekspedientka 
w konsumie (sklepie zak adowym) tramwajarzy. W tym sa-
mym czasie zostaje, jak sama wskazywa a, cz onkini  zarz du
Zwi zku Zawodowego Pracowników Handlowych i Biuro-
wych. Jej pobyt w Lwowie nie nale y jednak do d ugich. Ju
w marcu 1940 roku wraz z m em wyje d a do ówczesnego 
Woroszy owgradu (obecnie uga sk na Ukrainie). Podejmuje 
tam prac  w fabryce metalurgicznej w charakterze sekretarki. 
Nast pnie zostaje ona bibliotekark  w szkole przyzak adowej,
aby ostatecznie podj  zatrudnienie jako laborantka. W Woro-
szy owgradzie Jadwiga Ko  kontynuuje równie  dzia alno
na niwie zwi zków zawodowych. To w a nie z ich ramienia, 
jak sama twierdzi a, mia a prowadzi  dla pracuj cych w fa-
bryce Polaków zaj cia z tzw. Krótkiego Kursu WKP (b), czyli 
odpowiednio sfa szowanej i zindoktrynowanej historii, rz dz -
cej w ZSRR, Wrzechzwi zkowej Komunistycznej Partii (bol-
szewików). Nale y wspomnie , i  podczas pobytu w uga -
sku zasz y równie  zmiany w yciu osobistym Jadwigi Ko .
W marcu 1941 roku urodzi a ona pierwsze dziecko, syna Ry-
szarda. Tocz ca si  wojna w aden sposób jednak nie sprzyja a
jakiejkolwiek formie stabilizacji yciowej. W drugiej po owie
1942 roku, wobec zbli aj cej si  coraz bardziej linii frontu, za-
pad a decyzja o ewakuacji fabryki oraz jej pracowników. Sama 
Jadwiga Ko  w nast puj cych s owach opisywa a te wyda-
rzenia: „W roku 1942 fabryka nasza mia a by  ewakuowana 
na Ural, ale na wskutek okr enia i gwa townego posuwania 
si  wroga na danym odcinku frontu pozosta am po stronie 
niemieckiej. Nadmieniam, e znajdowa am si  ju  przez dwie 
doby w poci gu na stacji, ale brak by o lokomotywy, a wresz-
cie silny nalot samolotów niemieckich zniszczy  nasz poci g
doszcz tnie, a ywi pozostali tylko Ci, którzy wyskoczyli z po-
ci gu”. Wobec niemo liwo ci ewakuowania si  w g b ZSRR 
podejmuje ona decyzj  o powrocie do okupowanej Polski. 
W kraju, ze wzgl du na swoje pochodzenie, musi pos ugiwa
si  now , odpowiednio zmienion  to samo ci . Udaje si  jej 
uzyska , jak wskazywa  Jan Ko , kenkart  na nazwisko Ja-
dwiga Ko , córka Huberta i Heleny Go uchowskich.

Najprawdopodobniej jeszcze w drugiej po owie 1942 roku 
dociera do Koziej Górki w powiecie che mskim, rodzinnej wsi 
jej m a, gdzie przebywa do wkroczenia na te tereny wojsk 
polsko-radzieckich w lipcu 1944 roku. Zapewne w tym okre-
sie nie podejmowa a adnej pracy zawodowej, jak równie  nie 
nale a a do adnej organizacji podziemnej, politycznej czy te
oddzia u partyzanckiego. Co ciekawe w jednym ze swoich y-
ciorysów wskazywa a na to, i  w czasie okupacji mia a „zaufa-
nym ch opom” czyta  i komentowa  pras  komunistyczn , któ-
r  dostarcza  jej mieli dzia acze PPR – Kola Meluch oraz Leon 
Tlipczuk. Wydaje si  to jednak ma o prawdopodobne. Nale y
pami ta , i  ze wzgl du na swoje pochodzenie by a zmuszona 
si  ukrywa . By a te  matk  wówczas bardzo ma ego dziecka. 
Co jednak wa niejsze, teren Lubelszczyzny by  zapewne dla 
niej obcy. Najprawdopodobniej wi c nie posiada a kontaktów 
umo liwiaj cych podziemn  dzia alno . Bior c powy sze
pod uwag  mo emy postawi  hipotez , i  wspominana przez 
Ko ciow  praca by a wy cznie cz ci  budowania fikcyjnej 
wojennej „karty” konspiracyjnej, której zreszt  kreowania 
w innych swoich relacjach nie kontynuowa a, zupe nie j  po-
mijaj c. Prawdziwa jej aktywno  mia a si  rozpocz  dopiero 
z chwil  tzw. „wyzwolenia”.

Ci g dalszy w nast pnym numerze

MAGDALENA WA ASZEWSKA

Archeologia 
w Owidzu

Dnia 26 pa dziernika 2012 roku w budynku wysta-
wienniczym Grodziska w Owidzu odby a si  sesja 
popularnonaukowa „Pradzieje Pojezierza Staro-

gardzkiego”. Wydarzenie to zosta o zorganizowane przy 
wspó pracy takich organizacji jak: Muzeum Archeologiczne 
w Gda sku, Stowarzyszenie Promocji Zabytków Archeolo-
gicznych w Gda sku, Muzeum Ziemi Kociewskiej w Sta-
rogardzie Gda skim, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania 
Inicjatyw Badawczych FIBULA, Grodzisko Owidz, Instytut 
Archeologii Uniwersytetu ódzkiego, Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Gda skiego, Fundacja Ochrony Zabytków 
w Gda sku.

Obradom patronowa  komitet honorowy w sk adzie: An-
drzej Grzyb (senator RP), Edmund Stachowicz (prezydent 
Miasta Starogard Gda ski), Stanis aw Po om (wójt Gminy 
Starogard Gda ski) oraz Henryk Paner (dyrektor Muzeum 
Archeologicznego w Gda sku).

G ównym celem sesji by o przybli enie ycia ludzi 
z poszczególnych epok w oparciu o przeprowadzone bada-
nia archeologiczne na Pojezierzu Starogardzkim. 

Sesja rozpocz a si  od powitania uczestników przez 
Andrzeja Grzyba, Miros awa Fudzi skiego (Muzeum Ar-
cheologiczne w Gda sku), Andrzeja B a y skiego (Dyrek-
tor Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gda skim)
oraz Przemys awa Reya (Dyrektor Grodziska Owidz). 

Jako pierwszy g os zabra  dr Ireneusz Olszak z Akade-
mii Pomorskiej w S upsku. Przybli y  on zebranym infor-
macje na temat ukszta towania terenu, geologii oraz warun-
ków przyrodniczych Pojezierza Starogardzkiego. Nast pnie
prof. dr hab. Tadeusz Grabarczyk z Instytutu Archeologii 
Uniwersytetu ódzkiego przypomnia  pierwsze odkrycia 
oraz badania archeologiczne, które odby y si  na wspo-
mnianym terenie. W tej wypowiedzi nie zabrak o równie
przedstawienia kilku wa nych dla naszego regionu badaczy 
jak chocia by Abraham Lissauer czy Gotfryd Ossowski. Ol-
gierd Felczak (MAG) zaprezentowa  informacje dotycz ce
pierwszych mieszka ców z epoki kamienia – najstarszych 
owcach, zbieraczach oraz rolnikach. Miros aw Fudzi ski

(MAG) oraz dr Piotr Fudzi ski (Tczew) opowiedzieli zgro-
madzonym histori  o czasach „Kiedy elazo by o na wag
z ota”, czyli o spo eczno ciach z epoki br zu i wczesnej epo-
ki elaza. Ewa Adamska-Grzyma a i Adam Ostasz (MAG) 
na wietlili zebranym okres wp ywów rzymskich, a zw asz-
cza rol  jak  pe ni  szlak bursztynowy. Zdzis awa Ratajczyk 
przenios a s uchaczy do wczesnego redniowiecza, kiedy 
to kszta towa a si  polska pa stwowo . Magdalena Wa a-
szewska (MZK) opowiedzia a o historii miejsca, w którym 
odby a si  konferencja – o grodzie i grodzisku (pozosta o ci
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po grodzie) w Owidzu oraz o rezultatach prac archeologicz-
nych, jakie prowadzono w tym miejscu. Panel prezentacji 
zako czy  Przemys aw Rey (dyrektor Grodziska Owidz), 
opowiadaj c o koncepcji ywego zabytku na przyk adzie
zrekonstruowanego grodu w Owidzu. 

Podsumowania sesji dokona  dr Henryk Paner (dyrektor 
MAG), dzi kuj c zarówno organizatorom, osobom, które 
przygotowa y wyst pienia oraz wszystkim, którzy wzi li
udzia  w sesji jako s uchacze. Zasygnalizowa  równie  po-
trzeb  wydania nowej publikacji na temat pradziejów Po-
morza Wschodniego, w której nale a oby uaktualni  wiado-

mo ci, jakie ukaza y si  blisko 50 lat temu, o przecie  jak e
bogaty zbiór danych pozyskanych w czasie bada , które od-
by y si  od tego czasu. 

Na uczestników spotkania, oprócz ciekawych wyst pie ,
czeka y interesuj ce materia y w postaci ksi ek, folderów 
czy broszur. Nie zabrak o równie  wy mienitego pocz stun-
ku, którego ukoronowaniem by  pieczony dzik. W rozmo-
wach w kuluarach mo na by o us ysze  g osy, e spotkanie 
to wzbudzi o ogromne zainteresowanie i e liczy si , e by o
to dopiero pierwsze z szeregu, które odb d  si  w tak go-
cinnych progach owidzkiego skansenu. 

Wszystkie fot. Marcin Bober

Przywitanie go ci.
Od lewej: Przemys aw Rey 
(Grodzisko Owidz), 
Miros aw Fudzi ski
(Muzeum Archeologiczne 
w Gda sku) oraz Andrzej 
B a y ski (dyrektor 
Muzeum Ziemi Kociewskiej 
w Starogardzie Gda skim)

Wyk ad prof. dra hab. Zbigniewa 
Bukowskiego (em. profesor Instytutu 

Archeologii i Etnologii PAN)

Ewa Adamska-Grzyma a,
Adam Ostasz (Muzeum 
Archeologiczne w Gda sku)
omawiaj  okres wp ywów
rzymskich
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OFIARA KULTURKAMPFU

Wkonferencji wzi li udzia  dyrektorzy, wicedyrek-
torzy i pedagodzy szkolni szkó  Tczewa i powiatu 
tczewskiego oraz zaproszeni go cie, a w ród nich 

starosta tczewski Józef Puczy ski, wiceprezydent Tczewa Ze-
non Drewa, ksi dz pra at Antoni Dunajski, prezes Towarzy-
stwa Mi o ników Ziemi Tczewskiej Eleonora Lewandowska.

Profesor Kazimierz Denek w swoim wyk adzie mówi
o potrzebach wspó czesnej polskiej edukacji, podkre laj c
konieczno  zmian systemowych w zwi zku z rosn cymi
oczekiwaniami spo ecznymi. ,,Trzeba kszta ci  uczniów, 
którzy w trosce o spo ecze stwo potrafi  z wra liwo ci
i odpowiedzialno ci  pe ni  role rodzinne, zawodowe i spo-
eczne” – zauwa y  Kazimierz Denek. 

Dostojny Jubilat zwróci  uwag  na potrzeb  kszta ce-
nia ludzi m drych, którzy na pierwszym miejscu stawiaj
warto ci. Dostrzeg  zagro enia wynikaj ce z marginalizacji 
przez now  podstaw  programow  przedmiotów humani-
stycznych. Stwierdzi , e taki stan rzeczy pozbawia m ode
pokolenie gruntownego kszta cenia ogólnego, fundamentu 
naszej to samo ci (…) na rzecz w skiej specjalizacji o cha-
rakterze dzia aniowym, kosztem my lenia refleksyjnego.

W dalszej cz ci swojego wyst pienia prof. Kazimierz 
Denek mówi  o walorach poznawczych i wychowawczych 
krajoznawstwa i turystyki, przekonuj c zebranych o koniecz-
no ci uwzgl dniania wycieczek szkolnych w programach 
wychowawczych szkó . Wróci  pami ci  do lat szkolnych 
sp dzonych w murach tczewskiego ekonomika, wspomina-

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Denek

HANNA MOLESZTAK

Konferencja metodyczna 
w tczewskim ekonomiku

j c swoich nauczycieli i wychowawców, którzy rozbudzali 
w nim ciekawo wiata i zami owanie do w drówek po naj-
pi kniejszych ojczystych szlakach.

Uczestnicy konferencji mogli zapozna  si  z najnow-
sz  publikacj  Profesora „Filozofia ycia”, w której jeden 
z rozdzia ów po wi cony jest zwi zkom Autora z Tczewem 
(patrz wst p do ki ki s. 47).

Czego pilnie potrzebuje nasza edukacja? – to temat konferencji metodycznej, która odby a
si  21 wrze nia br. w Zespole Szkó  Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie. 
Okazj  do spotkania sta a si  80. rocznica urodzin, 55-lecie pracy dydaktyczno-wychowaw-
czej i naukowo-badawczej oraz 64 lata aktywno ci krajoznawczo-turystycznej prof. zw. dr. 
hab. Kazimierza Denka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Honorowego  
Obywatela Miasta Tczewa oraz Honorowego Cz onka Rady Pedagogicznej ZSE w Tczewie.

Poni ej krótka biografia prof. zw. dra hab. Kazimierza Denka autorstwa Hanny Molesztak

Profesor Kazimierz Denek 
absolwent tczewskiego ekonomika

80. rocznica urodzin i 55-lecie pracy dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej 
oraz 64 lata aktywno ci krajoznawczo-turystycznej to niecodzienny jubileusz, który wi towali my

wraz z naszym go ciem prof. zw. dr. hab. Kazimierzem Denkiem.
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NIECODZIENNY JUBILEUSZ

Dostojny jubilat przyszed  na wiat 12 listopada 
1932 roku w Krzemie cu na Wo yniu, w rodzin-
nym mie cie Juliusza S owackiego. Dzieci stwo

Profesora zwi zane by o z tragicznymi wydarzeniami 
II wojny wiatowej, m odo  – z trudnym okresem prze-
mian w powojennej Polsce. Koleje losu przywiod y go do 
Tczewa, który w ksi ce pt. „Filozofia ycia” nazywa ,,mia-
stem swojej wczesnej m odo ci”, „ojczyzn  najbli sz ”.

Pami tam swój pierwszy przyjazd do Tczewa od strony 
Malborka, zw aszcza jak poci g, niby ptak pruj cy powie-
trze, przebieg  po wynios ym mo cie nad szerok  dolin .
W dole ujrza em p ow  Wis , tul ce si  nad jej wybrze-
em domy, jak kurcz ta pod kokosz , pi trz ce si  wie yce
wi ty , wybiegaj ce nad s dziwy gród Sambora, niczym 

duch panuj cy nad zgie kiem mrowiska ulicznego – pisze
Kazimierz Denek.

Ten liryczny opis miasta dowodzi, jak bliski sercu au-
tora sta  si  nasz nadwi la ski gród. Profesor umi owa
Tczew, mieszka cy miasta pokochali Profesora, nadaj c
mu w 1998 roku godno  Honorowego  Obywatela Mia-
sta Tczewa za niezwyk  twórczo  i wybitne osi gni -
cia  naukowo-dydaktyczne oraz promowanie miasta (…) 
w kraju i za granic .

W 1953 roku Kazimierz Denek uko czy  Liceum Admi-
nistracyjno-Handlowe w Tczewie. By  uczniem dzisiejszego 
Zespo u Szkó  Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba. 
Czasy szkolne wspomina w sposób szczególny. Na kartach 
wspomnianej ju  „Filozofii ycia” przywo uje posta  swojej 
wychowawczyni – Olimpii Swianiewicz, nauczycielki geo-
grafii i biologii, która opiekowa a si  Ko em Krajoznawczym 
M odzie y Szkolnej. Kazimierz Denek by  cz onkiem tego 
Ko a od roku 1949, a w latach 1950-1952 jego przewodni-
cz cym. W pami ci Profesora wci ywe s  wspomnienia 
wycieczek szkolnych, apeli i wieczornic krajoznawczych, 
pracy w redakcji gazetki „Z grodu Sambora”. W szkolnym 
kole krajoznawczym zrodzi o si  jego zami owanie do tury-
styki i krajoznawstwa. 

Do szko y powróci  jako nauczyciel przedmiotów 
ekonomicznych 1 wrze nia 1957 roku po uko czeniu
studiów w Wy szej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu 
i uzyskaniu tytu u magistra ekonomii. W 1993 roku szko a
nada a Profesorowi tytu  Honorowego Cz onka Rady Pe-
dagogicznej Zespo u Szkó  Ekonomicznych w Tczewie.

Prac  dydaktyczno-wychowawcz  kontynuowa
w latach 1959-1966 w Technikum Handlowym, a nast pnie
w Liceum Ekonomicznym im. Oskara Langego w Po-
znaniu.

15 grudnia 1965 roku uzyska  stopie  doktora nauk 
ekonomicznych. W 1966 roku rozpocz  prac  na Uni-
wersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 1972 
roku uzyska  tytu  doktora habilitowanego. Tytu y nauko-
we profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego nauk huma-
nistycznych uzyska  odpowiednio w latach 1980 i 1989.

W niezmiernie bogatym yciorysie zawodowym Pro-
fesora nale y zaznaczy  nast puj ce wydarzenia: w latach 
1977-1983 by  przewodnicz cym Rady Naukowej Instytu-
tu Pedagogiki Uniwersytetu Adama Mickiewicza. W 1981 
roku zosta  cz onkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych 
Polskiej Akademii Nauk. W latach 1986-1989 pe ni  funk-
cj  wiceprezesa Zarz du G ównego Polskiego Towarzy-
stwa Pedagogicznego. 

Dorobek naukowy pi dziesi ciu pi ciu lat pracy 
dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej 
oraz sze dziesi ciu czterech lat aktywno ci krajo-
znawczo-turystycznej jest imponuj cy. Obejmuje ponad 
1500 publikacji w ponad pi dziesi ciu czasopismach 
polskich i zagranicznych, w j zyku rosyjskim, ukrai -
skim, bia oruskim, s owackim, czeskim, niemieckim, 
w oskim, francuskim, angielskim i hiszpa skim. Na 
dorobek ten sk adaj  si  m.in. takie  zagadnienia jak: 
krajoznawstwo i edukacja szkolna, dydaktyka ogólna 
i teoria kszta cenia, reforma szkolnictwa, warto ci i cele 
edukacji szkolnej, kszta cenie i doskonalenie zawodo-
we nauczycieli, metodologia bada  edukacyjnych oraz 
przemiany edukacji w Polsce i na wiecie. Za twór-
cz  dzia alno  naukow , dydaktyczno-wychowawcz
i krajoznawczo-turystyczn  zosta  odznaczony m.in. 
Krzy em Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Honorowym Dyskiem Wojewódzkiego Komite-
tu Kultury Fizycznej i Turystyki w Poznaniu, odznaka-
mi Polskiego Towarzystwa Schronisk M odzie owych,
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 
i Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego, Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej oraz odznaczeniami wielu polskich 
uczelni.

Od 1978 roku Profesor Kazimierz Denek przewodni-
czy Radzie Programowej miesi cznika krajoznawczo-tu-
rystycznego „Poznaj swój kraj”. Jest honorowym cz on-
kiem Polskiego Towarzystwa Schronisk M odzie owych.
Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc awiu oraz 
Instytut Regionalnej Administracji i Ekonomiki w Kiro-
wohradzie na Ukrainie nada y Profesorowi tytu y doktora 
honoris causa.

Recenzenci dorobku naukowego i dydaktyczno-
wychowawczego Profesora, oprócz olbrzymiej liczby 
publikacji wiadcz cych o wszechstronnej aktywno ci
twórczej, zgodnie podkre laj  niezwyk e walory Jego 
osobowo ci: wysok  kultur  bycia, niepospolit  inteli-
gencj , nadzwyczajn  odpowiedzialno  i niespo yte si y
twórcze, które sk adaj  si  na wysoce dodatni wzór wy-
chowawczy, zjednuj c mu spo eczno  akademick .

Prof. dr hab. Tadeusz Maszczak – profesor zwyczajny 
Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Pi sudskiego
w Warszawie napisa :

(...) dzie o Profesora Kazimierza Denka to nieustanne 
budzenie innych do godnego i twórczego ycia, a Jego 
najwi kszym wyznacznikiem i darem jest m dro  umys u
i serca. We wszystkich dzia aniach Profesora jest bowiem 
wielki adunek erudycji i uczucia, a wszystko, co z tego 
wynika, ukierunkowane jest na tworzenie nowych war-
to ci. W ró nych okoliczno ciach ycia i w ró nych sy-
tuacjach granicznych Profesor by  zawsze sob , tego te
uczy  i uczy swoich uczniów i wspó pracowników, przyta-
czaj c im od lat nakaz W adys awa Dawida: „Musisz by
sob , bo inaczej przestaniesz istnie  moralnie”. 

Z okazji jubileuszu spo eczno  Zespo u Szkó  Eko-
nomicznych im. ks. Janusza Stanis awa Pasierba w Tcze-
wie yczy Profesorowi radosnego obcowania z natur  na 
turystycznych szlakach i jeszcze wielu lat twórczej ak-
tywno ci, bo jak powiedzia  Martin Buber: Ka dy cz o-
wiek powo any jest do tego, aby co  na tym wiecie do-
prowadzi  do doskona o ci.
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WALCZYLI ZA POLSK

Prof. Kazimierz Denek mówi o walorach 
edukacyjnych i wychowawczych krajoznawstwa 

i turystyki

Dyrektorzy gimnazjów, szkó  ponadgimnazjalnych, 
w adze samorz dowe i przyjaciele Szko y

W ród zaproszonych go ci Eleonora Lewandowska 
– prezes TMZT, starosta tczewski Józef Puczy ski,

ks. pra at Antoni Dunajski

(poni ej pierwszy z prawej)
prezydent Tczewa Zenon Drewa

Jerzy Cisewski dyrektor ZSE w Tczewie dzi kuje
Profesorowi za udzia  w konferencji

Starosta Józef Puczy ski
w rozmowie z Go ciem
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OFIAROM LUDOBÓJSTWA

MA GORZATA OLCZAK

Wystawa „Przyroda Kociewia” 
w Fabryce Sztuk

Dnia 26 kwietnia 2012 roku w Fabryce Sztuk nast pi-
o uroczyste otwarcie wystawy przyrodniczej „Przy-

roda Kociewia”, zorganizowanej z okazji obchodów 
jubileuszu 65-lecia Ko a owieckiego „Szarak” w Tczewie. 
Dodatkowo wi towano równie  jubileusz 40-lecia utworze-
nia Klubu Kolekcjonera Kultury owickiej. Na uroczysto
przyby o wielu znamienitych go ci, w ród których znalaz y
si  reprezentacje w adz Urz du Marsza kowskiego, miasta 
Tczewa oraz powiatu tczewskiego, przedstawiciele Nadle nic-
twa Starogard Gda ski, Le nictwa Brody, Klubu Kolekcjone-
ra Kultury owieckiej PZ , Cz onkowie Bractwa w. Huberta 
w liwicach, dyrektor Muzeum Sygna ów My liwskich w Tu-
choli – Piotr Grzywacz wraz ze swoimi uczniami oraz jubilaci 
– cz onkowie Ko a owieckiego „Szarak” w Tczewie. Zjawi o
si  równie  wielu entuzjastów i pasjonatów sztuki my liw-
skiej, których przywita  graj cy na rogach Zespó  Sygnalistów 
My liwskich „Jenot” z Zespo u Szkó  Le nych w Tucholi. 

Wystawa „Przyroda Kociewia” promuje pi kno, bogac-
two oraz ró norodno  fauny i flory Kociewia, sposoby jej 
ochrony i gospodarowania zasobami. Zwiedzaj cy mogli 
obejrze  równie  nagrody, odznaczenia, oporz dzenie my-
liwskie, trofea, zbiory kolekcjonerskie, bro , wyroby arty-

styczne z poro a, instrumenty muzyczne oraz spreparowane 
zwierz ta zaaran owane po ród naturalnego rodowiska.

 Ceremoni  otwarcia wystawy wspólnie poprowadzili 
dyrektor Fabryki Sztuk Alicja Gajewska i wiceprezes KKi
Ignacy Stawicki. Minut  ciszy uczczono pami  zmar ego
dzie  wcze niej biskupa pelpli skiego – Jana Bernarda Szla-
gi. Nast pnie wr czone zosta y medale i odznaczenia. „Z oty
Medal Zas ugi owieckiej” otrzyma o Ko o o-
wieckie D browa oraz Ignacy Stawicki. Medal 
„Zas u ony dla owiectwa Ziemi Gda skiej”
przyznano Staro cie Tczewskiemu – dr. Józefowi 
Puczy skiemu. „Odznak  za Zas ugi dla owiec-
twa” wr czono Stanis awowi Dziak (Ma y Garc), 
Janowi Wysockiemu (Rudno) i Grzegorzowi Ma-
ciejewskiemu (Kolonia Ostrowicka). Ceremoni
wr czenia wyró nie  zako czy y s owa uzna-
nia, skierowane do nagrodzonych przez Dyrek-
tora Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa stwowych
w Gda sku – Zbigniewa Kaczmarczyka. Nast p-
nie wyst pi  prezes Ko a owieckiego „Szarak” 
– Mariusz Nagórski, który przedstawi  zgroma-
dzonym jego krótki rys historyczny. 

Ko o owieckie „Szarak” w Tczewie zosta-
o za o one w 1947 roku przez kilku my liwych,

po ród których znale li si  m.in. Stanis aw Do-
minowski, Alojzy Brzeski, Bronis aw Waruszew-
ski, Julian Lemke, Kazimierz Wawrzyniak, Józef 
Wojdy o, Kazimierz niegocki, Jan Chmieli ski
i Leonard Knitter. Pocz tki Ko a nie by y atwe,

poniewa  brakowa o sprz tu i wyposa enia my liwskiego,
a na polowania chodzi o si  pieszo. W latach 60., kiedy lasy 
obfitowa y w zwierzyn , zw aszcza w zaj ce, Ko o przyj o
nazw  w asn  „Szarak”. Od 1974 roku Ko o „Szarak” or-
ganizuje coroczne obchody wi ta my liwych – Hubertusy. 
Maj  one na celu przekazywanie kolejnym pokoleniom my-
liwych tradycji Ko a „Szarak” oraz propagowanie kultury 
owieckiej w ród lokalnej spo eczno ci.

W 1997 roku odby y si  uroczyste obchody 50-lecia ist-
nienia Ko a, u wietnione przyznaniem mu Z otego Medalu 
Zas ugi owieckiej. W 2004 roku zosta o ono wyró nio-
ne przyznaniem Medalu Zas u ony dla owiectwa Ziemi 
Gda skiej. Natomiast na 60-lecie swojego istnienia Ko o
nagrodzono jednym z najwi kszych odznacze owieckich,
tj. „Z omem” przyznanym za ca okszta t prowadzonej dzia-
alno ci i gospodarki owieckiej (2007 r.). Ze sk adek cz on-

ków „Szaraka” ufundowany zosta  równie  sztandar. 
Równie  poszczególni cz onkowie Ko a owieckiego

„Szarak” w Tczewie mog  poszczyci  si  wieloma z otymi,
srebrnymi czy br zowymi medalami Zas ugi owieckiej,
medalami Zas u onych dla owiectwa Ziemi Gda skiej
oraz indywidualnymi wyró nieniami.

Ko o posiada strzelnic  w Górach Lubiszewskich, gdzie 
przeprowadzane s  treningi strzeleckie. Wybudowano rów-
nie  stanic  my liwsk  w Bukowcu oraz podj to szereg 
dzia a  hodowlanych, maj cych m.in. poprawi  stan zwie-
rzyny drobnej. 

Po wybudowaniu autostrady A1, która przeci a wszyst-
kie obwody dzier awione przez Ko o, jego cz onkowie na 

Otwarcie wystawy na dziedzi cu Fabryki Sztuk
Fot. Ma gorzata Olczak
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bie co monitoruj  i analizuj  zmiany tras migracji zwierzy-
ny oraz jej zwyczajów. 

Dzisiaj Ko o „Szarak” liczy ponad 50 cz onków. Preze-
sem Zarz du Ko a jest Mariusz Nagórski, funkcj owczego
pe ni Jan Mazurowski, sekretarza – S awomir Spierewka, 
a skarbnika – Jacek Gorczy ski. Pozosta ymi cz onkami Ko a
s : Edmund Bieszke, Kazimierz Bigus, S awomir Bru dziak,
Tomasz Brzeski, Wies aw Brzeski, Tadeusz Bubka, Marian 
Budulski, Miros aw Cicierski, Korneliusz Ciesielski, Czes aw
Czech, Dariusz Daga, Roman Derengowski, Remigiusz Du-
luk, Zbigniew Gajewski, Józef Gill, Krzysztof Górski, Wie-
s aw Ilkowski, Marcin Januszewski, Edmund Jezierski, Zdzi-
s aw Kamieniecki, Zygmunt Kielbratowski, Jan Komosi ski,
Zdzis aw Luba ski, Dariusz Mazurowski, Piotr Mazurowski, 
Ryszard Mazurowski, Stanis aw Mazurowski, Przemys aw
Morawski, Jan Ryszard Morawski, Jakub Nagórski, Jan Przy-
chodze , Dariusz Rostek, Lucjan Soko owski, S awomir
Spierewka, Roman Spierewka, Kazimierz Spojnarowicz, Jo-
achim Stawikowski, Stanis aw Szcz sny, Grzegorz liwi ski,
Jaros aw Waruszewski, Zbigniew Waruszewski, Zbigniew 
W sierski, Olgierd Wojtuszkiewicz, Tomasz Wojtuszkiewicz, 
Wies aw Wo niak, Stanis aw Wrzo ek, Zdzis aw Zontek. 

Ko o owieckie aktywnie uczestniczy w programie „O y-
wi  pola”, w ramach którego my liwi dziel  si  swoj  wiedz
i do wiadczeniami z m odzie , staraj c si  zaszczepi  w niej 
pozytywny stosunek do przyrody. „Szarak” prowadzi gospo-
dark  na 4 obwodach o cznej powierzchni 16.029 ha znaj-
duj cych si  w obr bie gmin: Tczew, Subkowy, Morzeszczyn. 
Jej celem jest utrzymanie mo liwie najliczniejszego stanu 
zwierzyny w odpowiedniej strukturze wiekowej i p ciowej,
staraj c si  jednocze nie, by nie wyrz dza a ona wi kszych
szkód w drzewostanie i w uprawach rolnych. Gospodarka 
owiecka jednak nie polega jedynie na odstrzale zwierzyny, 

ale przede wszystkim na racjonalnym zarz dzaniu populacj
w zmieniaj cych si  uwarunkowaniach rodowiskowych.
Dlatego te  Ko o zajmuje si  mi dzy innymi zak adaniem
poletek erowych, gdzie uprawia si  ró nego rodzaju ro li-
ny, stanowi ce w czasie kwitnienia tzw. „ er na pniu” dla 
zwierzyny, ustawianiem pasów zaporowych (buchtowisk), 
ograniczaj cych dost p zwierzyny na tereny rolnicze, w celu 
uchronienia rolników przed nadmiernymi szkodami, sadze-
niem wikliny, stanowi cej zarówno miejsce bytowania, jak 
i pobierania karmy przez zwierzyn  le n , budowaniem pa ni-
ków, stawianiem lizawek – urz dze  s u cych do podawania 

soli zwierzynie, oraz reintrodukcj  zwierzyny 
drobnej, jak kuropatwy czy zaj c szarak. 

Cz onkowie Ko a owieckiego „Szarak” 
w Tczewie zrzeszeni s  równie  w wielu 
innych instytucjach czy stowarzyszeniach 
o charakterze my liwskim. Po ród nich nale y
wymieni  Bractwo w. Huberta w liwicach,
Klub Kolekcjonera i Kultury owieckiej Pol-
skiego Zwi zku owieckiego czy Muzeum 
Sygna ów My liwskich w Tucholi, za o one
i kierowane przez Piotra Grzywacza. 

Pocz tki Bractwa wi tego Huberta w li-
wicach ci le powi zane s  z budow  kaplicy 
pw. w. Huberta w 1987 roku oraz z osob
Zygfryda obockiego. Jako e w tamtejszych 
okolicach ywa by a tradycja my liwska
i owiecka, 26 czerwca 2000 roku powo ane
zosta o równie  stowarzyszenie pod nazw
„Bractwo w. Huberta w liwicach”.

Klub Kolekcjonera PZ  zosta  za o ony
12 pa dziernika 1972 roku, w celu integracji 
osób zainteresowanych gromadzeniem, za-
bezpieczaniem i propagowaniem wszystkich 

przejawów kultury owieckiej. Zadaniem statutowym Klubu 
jest piel gnowanie historycznych warto ci kultury material-
nej i duchowej owiectwa. Klub posiada swoje oddzia y na 
terenie ca ej Polski. Od 2011 roku funkcjonuje te  oddzia
Kociewie – Starogard Gda ski. Obecnym prezesem Zarz -
du Klubu jest Marian Lendzioszek. Na wystawie „Przyroda 
Kociewia” swoje zbiory oraz prace prezentowali cz onko-
wie KKi : Roman Pressing, Tadeusz Kuca, January Potul-
ski, Ignacy Stawicki, Janina i Kazimierz Kr ccy.

Realizacja cz ci przyrodniczej wystawy „Przyroda Ko-
ciewia” nie by aby mo liwa gdyby nie pomoc, wparcie oraz 
yczliwo  Nadle nictwa Starogard Gda ski, jak równie

funkcjonuj cego w jego obr bie Le nictwa Brody, kierowa-
nego przez Stanis awa Chmiela. Od 2008 roku w Brodach 
znajduje si  jedyna na Kociewiu lecznica zwierzyny chro-
nionej. Stanis aw Chmiel sprawuje równie  piecz  nad Mu-
zeum Starych Sprz tów Wiejskich, w którym zgromadzone 
s  maszyny obrazuj ce rozwój techniczny regionu, jak rów-
nie  Muzeum Le nictwa i owiectwa, gdzie zwiedzaj cy
mog  obejrze  spreparowane zwierz ta, czy maszyny s u -
ce do uprawy lasu. 

Nadle nictwo Starogard wspomog o Fabryk  Sztuk 
w przygotowaniach wystawy „Przyroda Kociewia”, dostar-
czy o prawdziw ció k , drzewka, spreparowan  zwierzyn
oraz urz dzenia wykorzystywane do prac w lesie. Uzupe -
nieniem ekspozycji s : film prezentuj cy dzia alno  Ko a

owieckiego „Szarak” w Tczewie oraz ca odobowy moni-
toring gniazda bocianiego. Dzi ki Muzeum w Kwidzynie 
– Oddzia owi Muzeum Zamkowego w Malborku Fabryka 
Sztuk mo e zaprezentowa  zwiedzaj cym skóry zwierz t,
spreparowane ptaki oraz zwierzyn  le n .

Na zako czenie ceremonii otwarcia wr czone zosta-
y podzi kowania osobom oraz instytucjom, bez których 

pomocy nie by oby mo liwe zorganizowanie wystawy 
„Przyroda Kociewia”. Kilka s ów o ekspozycji wyg osi
równie  jej komisarz – Józef Zió kowski. Cz  oficjaln
zako czy o skierowane do zgromadzonych zaproszenie 
dyr. Alicji Gajewskiej do zwiedzenia wystawy i skosz-
towania pocz stunku zasponsorowanego przez Fabryk
Sztuk, Ko o owieckie „Szarak”, Nadle nictwo Starogard, 
Bractwo w. Huberta, Ryszarda Szcz snego, reprezentuj -
cego Komisj  Kultury przy OR  w Gda sku, Leszka Me-
lera i Wojciecha B ka.

Odznaczeni
Fot. Ma gorzata Olczak

JUBILEUSZ SZARAKÓW
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Na tegorocznym Wielkim Spo-
tkaniu Kociewiaków, któ-
re odby o si  15 wrze nia

w Pelplinie, wspomnian   w tytule 
Chwalb  Grzymis awa z r k marsza -
ka senatu RP, Bogdana Borusewicza, 
otrzymali: ks. Franciszek Kamecki, 
wybitny twórca (poeta, felietonista) 
i  niepospolity duszpasterz z naszego 
Gruczna, które na mapie kulturalnej 
Pomorza jest miejscem niezwyk ym;
Eleonora Lewandowska – prezes To-
warzystwa Mi o ników Ziemi Tczew-
skiej oraz Miros aw Kalkowski – pre-
zes Towarzystwa Mi o ników Ziemi 
Kociewskiej.

Nim jednak zag bimy si  w j -
zykow  analiz  nazwy wspomnianej 
nagrody, winni my przypomnie  sobie 
jej kontekst historyczny…

To, e ksi  Grzymis aw by  jed-
nym z ksi t pomorskich, to mi o ni-
cy Kociewia wiedz . Nazywano go 
wiecko-starogardzko-lubiszewskim 

ksi ciem. Mo na powiedzie , e -
czy  ca y region, bo Lubiszewo le y
niedaleko Tczewa. Podarowa  ziemie 
zakonowi joannitów. Zapisano to pod 
dat  1198 i dlatego 14 lat temu wiecie
nad Wis , Starogard Gda ski i Tczew 
– obchodzi y 800-lecie.

Mamy w wieciu ulic  Grzymis a-
wa, kiedy  jeden z lokali nosi  nazw
– Grota Grzymis awa.

Ksi  ten panowa  przed wi -
tope kiem, Mestwinem (te  upami t-
nieni w nazwach ulic). Pod koniec 
XX wieku imi   ksi cia Grzymis awa
wróci o w nazwie niezwyk ego wy-
ró nienia – CHWALBY GRZYMI-
S AWA.

Pierwszy cz on nazwy mo e budzi
w tpliwo ci wspó czesnych. Chwal-
ba – to staropolska forma pochwa y. 
Wyraz powsta  od czasownika chwa-
li . Dodany przyrostek -ba, by  kie-
dy  bardziej ywotny, tworzy  nazwy 
czynno ci. Od kosi  – ko ba, od gani
– ga ba (tj. ha ba)  itp. Dzi  pozosta

w wyrazach pro ba od prosi , gro ba
od grozi . No i pi kny regionalizm: 
uczba od uczy .

Chwalba Grzymis awa to pochwa-
a naszego pradawnego ksi cia, który 

te  zcala  i darowa  ziemie.
Wspó cze nie to wyró nienie otrzy-

muj  regionali ci, którzy bezinteresow-
nie dzia aj  na rzecz swojego regionu, 
w tym wypadku Kociewia. Robi  co
ponad, rozsiewaj  iskry dobrych pomy-
s ów, które rozpalaj  innych…

Ksi dzu F. Kameckiemu gratuluje-
my i yczymy odnawialnych si  na dal-
sze dzia anie godne szczerej chwalby,
 a prezesom: Eleonorze Lewandowskiej 
i Miros awowi Kalkowskiemu yczy-
my dalszych sukcesów w dzia alno ci
i dba o ci o to asmo  regionaln .

Wyró nienie to ustanowione zo-
sta o w 2000 roku przez Federacj
Zwi zków i Stowarzysze  „Kociew-

MARIA PAJ KOWSKA-KENSIK

Chwalba Grzymis awa
wyró nienia za zas ugi dla Kociewia

Kulminacyjnym punktem Spotkania Kociewiaków 
by o wr czenie nagrody „Chwalba Grzymis awa”.

Laureatami zostali: Eleonora Lewandowska, ks. Franciszek Kamecki 
oraz Miros aw Kalkowski.

Nagrod  wr cza  marsza ek senatu Bogdan Borusewicz.
Fot. Jacek Cherek

ska Wi ba” podczas II Kongresu Ko-
ciewskiego. Wr czane by o rokrocznie 
osobom szczególnie zas u onym dla 
Kociewia, wywodz cym si  z trzech 
kociewskich powiatów oraz tym, któ-
rzy rozs awiaj  Nasz Region poza gra-
nicami kraju.

Dotychczasowi laureaci: Maria 
Paj kowska-Kensik, Ryszard Szwoch, 
Jan Ejankowski oraz Pawe  Wrzos-Wy-
czy ski, Roman Landowski, Stanis awa
Kuffel, Irena Brucka oraz Paul Klemick 
z Nowej Zelandii, Miros awa Möller, 
Zygmunt Bukowski, Tadeusz W odar-
czyk, Jaros aw Paj kowski, Gertruda 
Wo nicka,  Alicja S yszewska, Wanda 
i Andrzej Hamerscy, Grzegorz Cejer 
i po miertnie p. Józef Milewski.

Po kilkuletniej przerwie, w a nie
w 2012 roku, staraniem senatora An-
drzeja Grzyba wznowiono nadawanie 
tej presti owej nagrody.
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Kociewie jest jednym z dwóch g ównych regionów 
wyznaczaj cych strategi  rozwoju województwa 
pomorskiego. Innymi s owy Kaszubi i Kociewiacy 

stanowi  o jako ci naszego pomorskiego regionu. Kociewie 
jednak potrzebuje integracji i szeroko rozumianej promocji. 

Warto pami ta , i  w skali kraju od adnych kilku lat 
funkcjonuje Parlamentarny Zespó  Kociewski. Od samego 
jego pocz tku przewodniczy jemu senator Andrzej Grzyb. 
Dobrze si  sta o, i  z wy yn parlamentarnych wysz a ini-
cjatywa Spotkania Kociewiaków. Cieszy równie  patronat 
marsza ka Senatu Bogdana Borusewicza. Nasi polityczni 
przyjaciele nie zawiedli nas równie  na Spotkaniu Kocie-
wiaków w Pelplinie. 

Kociewie ma bogat  to samo  i tradycje. Dlatego te
tradycyjnym zwyczajem Spotkanie Kociewiaków rozpocz -
o si  od uroczystej mszy wi tej w katedrze pelpli skiej.

Nale y podkre li , e jest to bardzo dobre miejsce do reflek-
sji i modlitwy. Dobrze si  sta o, i  podczas kazania ksi dz
infu at Stanis aw Grunt przywo a  liczne kociewskie inicja-
tywy w zakresie kultury i rozwoju spo ecznego. Okaza o
si , e na Kociewiu nie brakuje wybitnych indywidualno ci
i spo eczników. Pi kno i uroki Kociewia mog  zaintereso-
wa  naszych rodaków z ca ego Pomorza i kraju. 

Dobrze te  si  sta o, i  podczas Spotkania Kociewia-
ków nagrodzono Chwalb  Grzymis awa dwie najbardziej 
aktywne organizacje spo eczno-kulturowe tj. Towarzystwo 
Mi o ników Ziemi Kociewskiej i Towarzystwo Mi o ników
Ziemi Tczewskiej. Warto przypomnie , e dwa tygodnie 
wcze niej prezydent RP Bronis aw Komorowski wr czy
w Gniewie Krzy e Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski 
dwóm wybitnym i zas u onym Kociewiakom tj. Jerzemu 
Kubickiemu i Ryszardowi Szwochowi. Mamy naprawd
kim i czym si  pochwali . W stosunku do „braci” Kaszubów 
czynimy to zbyt rzadko i zbyt skromnie.

Dobrze, e cz  oficjalna Spotkania Kociewiaków 
by a rzeczowa, krótka i zwi z a. Jak zwykle, obok naszych 
przyjació  z niwy parlamentarnej, dopisali samorz dowcy, 
aczkolwiek cz  z nich go ci a w tym samym czasie na do-
ynkach powiatowo-gminnych w Nowej Cerkwi. Mo e po-

winni my ju  u progu nowego roku mówi  o terminie kolej-
nego Spotkania Kociewiaków. Trzeba bowiem si y czy ,
szczególnie w zakresie promocji.

Parada Kociewiaków wypad a ca kiem przyzwoicie. 
Pomimo wspomnianych okoliczno ci w podstawowym za-
kresie dopisa a frekwencja. Na wysoko ci zadania stan y

kapele kociewskie. Nie tylko m odemu pokoleniu mog y
podoba  si  muzyczne zespo y „Ajagore” z Tczewa i „Jor-
dan” ze Starogardu Gda skiego. Kto chcia  móg  biesiado-
wa , szkoda jedynie, e w zbyt odleg ym miejscu od sceny. 
Kuchnia kociewska dobrze si  broni. 

Tematem merytorycznym dyskutowanym w ró nych kr -
gach by a kwestia przysz o ci gwary kociewskiej. Pojawi o
si  kilka ró nych inicjatyw w zakresie promocji gwary. Jak 
zwykle idzie o lepsze dofinansowanie. Mo na potraktowa
zarysowany pluralizm kociewski w tej kwestii jako pocz tek
dyskusji. Jednak powinna ona zako czy  si  wspólnym sta-
nowiskiem do parlamentu i rz du. Zapewne te  bardziej trze-
ba zainteresowa  si  edukacj  regionaln  w naszych szko-
ach. Nie mo na nadmiernie t umaczy  si  oszcz dno ciami.

W przygotowanie Spotkania Kociewiaków w o ono wie-
le wysi ków. Chwa a za to bezpo rednim organizatorom. Jak 
zwykle dopisa y nasze zespo y muzyczne i folklorystyczne. 
Mi  i po yteczn  niespodziank  by o wydanie i kolportowanie 
specjalnego wydania „Kociewskiego Magazynu Regionalne-
go”. Kilkunastu znanych i uznanych autorów zaprezentowa o
wieloraki i bogaty dorobek Kociewia. Niejako w syntetycznym 
uj ciu opisano wizerunek i to samo  Kociewia. Zaproszono 
tak e do rozmowy i debaty na temat: „Kociewie wczoraj, dzi
i jutro”. Wnioski i propozycje z tej dyskusji maj  zosta  zapre-
zentowane na V Kongresie Kociewskim. Jak wiadomo Kon-
gres odb dzie si  najprawdopodobniej w roku 2015.

A jakie postulaty na przysz o ? Po pierwsze, wprowa-
dzenie kolejnego Spotkania Kociewiaków do kalendarza 
imprez wszystkich samorz dów na Kociewiu. Po drugie, 
zabezpieczenie wi kszych rodków na promocj  II Spotka-
nia Kociewiaków. Po trzecie, otwarcie dyskusji na temat roli 
i znaczenia Spotkania Kociewiaków we wszystkich lokal-
nych mediach na Kociewiu. Po czwarte, wprowadzenie tema-
tu przewodniego na ka de kolejne Spotkanie Kociewiaków. 
Po pi te, prezentacja 2-3 wybitnych sylwetek kociewskich 
dobrze rozpoznawalnych w szerszej skali. Po szóste, po-
zyskanie do wspó pracy Uniwersytetu Gda skiego m.in. 
w zakresie kultury Kociewia. Po siódme, wi ksze zaintere-
sowanie Spotkaniem Kociewiaków Telewizji Gda skiej.

Puentuj c. Pierwsze Spotkanie Kociewiaków nale y
uzna  za udane, chocia  pewnie nie by o ono jeszcze wy-
darzeniem historycznym. Co niezwykle wa ne, przebiega o
ono w sympatycznej i przyjaznej atmosferze. Najwa niejsze,
e si  spotkali my. Mamy tak wiele sobie do powiedzenia. 

Spotkania Kociewiaków trzeba niew tpliwie kontynuowa .

JAN KULAS

Spotkanie Kociewiaków – kilka refleksji

Z inicjatywy senatora Andrzeja Grzyba i rodowisk samorz dowych oraz organizacji 
pozarz dowych odby o si  dnia 15 wrze nia 2012 roku pierwsze „Spotkanie Kociewia-
ków” w Pelplinie. Miejsce i czas spotkania okaza y si  w a ciwie dobrane. Na wysoko ci
zadania i go cinno ci stan li gospodarze. W sumie „Spotkanie Kociewiaków” okaza o
si  owocne i potrzebne. Trzeba nam b dzie spotyka  si  cz ciej, by  mo e corocznie.
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SPOTKANIE KOCIEWIAKÓW

Gromadzi nas w s dziwej i dostojnej katedrze pelpli skiej
– Ko ciele Matce naszej ma ej Ojczyzny – Spotkanie 
Mieszka ców Kociewia, organizowane mi dzy Kon-

gresami Kociewskimi. Spotykamy si , aby pog bia  i utrwala
tradycje „kociewskiego siedliska”, które od pokole  kultywowa-
li nasi zacni Przodkowie. Chcemy zasi  pod dachem solidnej 
„kociewskiej wi by”, eby poczu  si  bezpiecznie i dobrze. 
A nasze siedlisko to ca e Kociewie w swych etnicznych grani-
cach: to serce Nadwi la skiego Pomorza; to nasze pola, parki 
krajobrazowe i lasy si gaj ce po Bory Tucholskie; to polodowco-
we, g bokie rynnowe jeziora; to meandry rzek – Wierzycy z Pie-
sienic  i Wietcis  oraz Wdy – Czarnej Wody z Prusin  i Sobin .

Czym by oby jednak siedlisko bez ludzi – najdoskonalszego 
dzie a Boskiego stworzenia – zamieszkuj cych w tej pi knej ko-
ciewskiej krainie: jeste my w liczbie oko o 300.000 i wpisujemy 
si  w histori  Kociewia w a nie teraz.

Dzisiejsze nasze zwo anie pod „dach kociewskiej wi by”, to 
tak e przywo anie w pami ci bogatej historii tej ziemi. Wpisuj
si  w ni : szlak misyjny w. Wojciecha, dzieje ksi t pomor-
skich, grodziska, miasta warowne i krzy ackie zamki od Tczewa 
i Gniewa po Nowe i wiecie, gotyckie wi tynie z monumentaln
cystersk  katedr  w Pelplinie. Tworz  j : duchowa i materialna 
historia Zakonu Rycerskiego – skarszewskich Joanitów, pracowi-
tych Cystersów z Pogódek i Pelplina – których poprzedzili w tym 
miejscu Rycerze z Calatravy. Wzbogaca j : dzia alno  bia ych
Ojców Paulinów z Topolna, Dominikanów z Tczewa i rozmodlo-
nych Bernardynów z Nowego i wiecia.

Histori  Kociewia pisa y nasze osady, wsie i miasta. Wpisu-
j  si  w ni  dzieje Nowej Cerkwi k/Pelplina – mojej rodzinnej 
wioski, gdy „w szczeni cych latach” biegali my do borkowskie-
go lasu na „szwedzkie okopy”, czyli pras owia skie usypisko. 
Bolesne karty historii odczytujemy w nekropoliach i miejscach 
strace  z Mniszkiem k/Górnej Grupy, pobliskim Szp gawskiem
i „Pelpli sk  Jesieni ” na czele – to od naszych m czenników
i wyznawców uczymy si  patriotyzmu i wiary. Burzliwe dzieje 
Kociewia tylko wzmacnia y wi zy wierno ci tej ziemi z Polsk
– Ojczyzn , któr  szanuje si  zawsze jak matk , ca uj c jej spra-
cowane r ce i dzi kuj c za kochaj ce, troskliwe i czu e serce. 

W wolnej, niepodleg ej Polsce Kongresy Kociewskie 
– a odby y si  ju  cztery – maj  u wiadomi  mieszka -
com tej ziemi, e dobro ma ej Ojczyzny jest dobrem Polski. 
W histori  naszej ziemi wpisa  si  hymn kociewski autorstwa 
ks. Bernarda Sychty. Kociewie przybli aj  i s awi  zespo y
ludowe poprzez muzyk , pie ni i taniec m.in.: Zespó  Pie ni
i Ta ca „Kociewie” i Kapela Kociewska ze Starogardu Gda -
skiego, zespó  wokalno-instrumentalny „Spes”, chór „Echo”, 
Zespó  Pie ni i Ta ca „Kolejarz” i Weso a Kapela z Tczewa, ze-
spó  instrumentalno-wokalny „Wie niacy” ze Skarszew, Kapela 
„Burczybas” z Gniewa.

Pi kno i tradycje naszej ma ej Ojczyzny utrwalaj  plastycy 
i fotograficy m.in.: Jan Wa aszewski, Leon Brzozowski, Józef 
Wali ski i Lech Lewandowski. Legendami, gaw dami, po-
wiastkami, poezj , proz  i opracowaniami naukowymi dzieje 
Kociewia utrwalili lub jej wspó czesn  histori  tworz  m.in.: 
ks. dr Bernard Sychta, Konstanty B czkowski, Antoni Górski, 
Bernard Janowicz, W adys aw Kirstein, ks. Roman Binnek, Jan 
Wespa, Roman Landowski, ks. Franciszek Kamecki, Ryszard 
Szwoch („S ownik biograficzny Kociewia”), dr Maria Paj kow-
ska („S ownik Kociewski”), dr Longin Malicki („Kociewska 
Sztuka Ludowa”), Andrzej Grzyb (rozs awiaj cy tak e uroki 
Kociewia na swojej senatorskiej stronie internetowej).

Dzisiejsze spotkanie kociewskiej rodziny ma miejsce pod-
czas Jarmarku Cysterskiego, który ju  dwunasty raz zaistnia

KS. STANIS AW GRUNT
KOCIEWIE MOCNE BOGIEM

(czytania I  Hbr 5, 7-9 i II Jan 19, 25-27)

 Czcigodni Bracia w Kap a stwie! Drodzy Mieszka cy Kociewia! Uczestnicy Jarmarku Cysterskiego!  
Nasi zaproszeni Go cie! Bracia i Siostry! Kociewskie siedlisko ludzi

w Pelplinie dzi ki pasjonackiej dzia alno ci Alicji S yszewskiej
i Marka Modrzejewskiego.

Budujmy wspólnot  naszego Kociewia. Ka dy tam, gdzie 
si  znajduje, wspólnot ycia i pracy w naszych trzech po-
wiatach kociewskich: tczewskim, starogardzkim i wieckim.
Integrujmy nasze rodowiska kulturalno-spo eczne, sportowe, 
turystyczne.

Zdarza si , e brakuje nam autentycznych liderów, repre-
zentacji, aktywno ci i systematyki w dzia aniu! Mo e jeste my
zbyt rozproszeni i za du o krytykujemy bez pozytywnego dzia-
ania? Nasze budowanie ma ej Ojczyzny b dzie jednak umac-

nia o si  i wzrasta o, gdy oprzemy je na niezniszczalnym fun-
damencie – na Bogu. 

Kociewskie siedlisko wiary. Nie by oby Kociewia mocnego 
Bogiem, gdyby nie Sanktuaria maryjne z Piaseck  i Lubiszewsk
Matk  Bosk  i Jasnogórsk  Madonn  ze starej fary w wieciu.
Nie by oby Kociewia mocnego Bogiem, gdyby nie Pelplin – sto-
lica biskupów che mi skich i pelpli skich – ze wspania  gotyc-
k  katedr , Seminarium Duchownym i Collegium Marianum, 
Bibliotek  Diecezjaln  i Gór  Jana Paw a II, na której b . Jan Pa-
we  II, papie  mówi  do nas Kociewiaków, e: „mamy budowa
na skale, a ska  jest Chrystus”. Nie by oby Kociewia mocnego 
Bogiem, gdyby nie nasze krzy e i figury przydro ne, ze swoj
pobo n  histori  i legend , spod których nadal p ynie piew lore-
ta skiej litanii w maju i ró a cowa modlitwa w pa dzierniku.

Fundamentem tego kociewskiego zwo ania jest najpewniej-
sze siedlisko wiary – S owo Bo e. Dzisiejsze czytania mszalne ze 
wspomnienia Naj wi tszej Maryi Panny Bolesnej stawiaj  nas pod 
krzy em Jezusa Chrystusa, na którym dokona o si  nasze zbawie-
nie. S yszymy s owa Pana Jezusa z krzy a: „Oto Syn twój, oto 
Matka twoja”. Mamy mocno ten krzy  ukocha , bo dzi ki niemu 
stanowimy wspólnot  wiary i mi o ci.

Jeste my Ko cio em, Ludem Bo ym, a Ko ció  naszym 
Domem. Wi b  Ko cio a budujemy tu i teraz – za naszych 
dni, bo innych dla nas nie b dzie. Budujemy poprzez: s u b
prawdzie, o czym tak wiele mówi  nam b . Jan Pawe  II Wielki; 
odpowiedzialno  za naszych wspó braci pocz wszy od sie-
bie, swej rodziny i otoczenia; obecno  Boga i Jego przykaza
w yciu spo ecznym a nade wszystko modlitw , bo „Je li dwaj 
z was na ziemi zgodnie o co  prosi  b d , to wszystkiego u y-
czy im mój Ojciec, który jest w niebie” (Mt 18,19). B dziemy
mocni Bogiem, gdy wyruszymy spod Krzy a Jezusowego, wraz 
z Jego – nasz  Matk , drog  pielgrzymi  ku zmartwychwstaniu 
(wierz cy w Zmartwychwstanie Syna Bo ego) i Królestwu Bo-
emu, z czystym sumieniem i wiar  w sens naszego s u ebnego

pos ugiwania mi o ci Bogu i bli niemu.
Idzie – jak mówi Ojciec w. Benedykt XVI – „czas niewiary” 

– relatywizm moralny, e wszystko wolno – „róbta co chceta”. 
Czy to jest lepszy wiat: bez Boga, bez sakramentów wi tych,
z pochodami równo ci, narkotykami i ró nymi innymi dewia-
cjami, z opustosza ymi wi tyniami? Czas bez Boga to wiat
pogr ony w ciemno ciach, czas nienawi ci! Ale my pragniemy 
nasze ycie na kociewskiej ziemi wesprze  na Bogu. Kiedy Bóg 
jest w nas przez Naj wi tsz  Eucharysti  i przez swoje S owa,
to jeste my Nim mocni, a jest nas wielu i w jedno ci si a. Daj 
nam Panie lepiej us ysze  i zrozumie  Twoje s owa, by by y
w naszych sercach i ustach! B d my wierni naszym regional-
nym i narodowym korzeniom, poniewa

Jedna Matka nas 
Wszystkech koleba a,
Pok ó ma sia w pas: 
Tobie, Polsko, chwa a

Amen
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Pelplin, 15 wrze nia 2012 r.

Sz. P. Iwona Katarasi ska- ledzi ska
Przewodnicz ca Komisji Kultury i rodków Przekazu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Sz. P. Artur Bramora
Przewodnicz cy Komisji Edukacji, Nauki i M odzie y Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Sz. P. Miron Sycz
Przewodnicz cy Komisji Wspólnej Rz du i Mniejszo ci Narodowych i Etnicznych

Stanowisko kociewskich organizacji regionalnych 
w sprawie ochrony mowy kociewskiej

Wielk  warto  ludowej kultury odkryto ju  w XIX wieku, a ponad sto lat temu, u progu XX wieku, wybitny, krakowski 
profesor Kazimierz Nitsch zakre li  granice specyficznego dialektu, ostro wyró niaj cego si  od mowy s siednich Kaszub, które 
z biegiem czasu uznano za granice Kociewia.

Jako przedstawiciele kociewskich organizacji regionalnych, które od lat zajmuj  si  kultywowaniem i rozwojem tradycji 
i kultury Kociewia zwracamy si  do Pa stwa z gor c  pro b  o zaj cie si  problematyk  skutecznej ochrony i dbania o zachowanie 
mowy kociewskiej, naszej gwary, regionalnej odmiany j zyka polskiego.

Uwa amy, e obowi zkiem Pa stwa Polskiego jest dbanie o zachowanie ró norodno ci i dziedzictwa j zykowego obywateli 
Rzeczpospolitej Polskiej, tak jak zagwarantowane jest to w Ustawie z dnia 7 pa dziernika 1999 r, o j zyku polskim (Dz. U. 90/1999 
z dnia 8 listopada 1999 r. poz. 999), której art. 3. 1. stanowi:

„Ochrona j zyka polskiego polega w szczególno ci na:
4) upowszechnianiu szacunku dla regionalizmów i gwar, a tak e przeciwdzia aniu ich zanikowi”.
Do wzmo onych wysi ków, w tym tak e finansowych, oraz szczególnej troski o zachowanie niematerialnego dziedzictwa kul-

turowego regionu zobowi zuje nas równie  przyj cie i ratyfikowanie 8 lutego 2011 roku Konwencji UNESCO w sprawie ochrony 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporz dzona w Pary u dnia 17 pa dziernika 2003 r. (Dz. U. z 19 sierpnia 2011 poz. 
1018). W tej Konwencji jednoznacznie definiuje si  ju  w art. 2. pkt. 3., e „Ochrona” oznacza rodki maj ce na celu zapewnienie
przetrwania niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w tym jego identyfikacj , dokumentacj , badanie, zachowanie, zabezpie-
czenie, promowanie, wzmacnianie i przekazywanie, w szczególno ci poprzez edukacj  formaln  i nieformaln , jak równie  rewita-
lizacj  ró nych aspektów tego dziedzictwa”.

Kolejnym aktem prawnym, który nale y w tym miejscu przywo a  jest Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 
grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta cenia ogólnego w poszczególnych typach 
szkó (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17), w której to najnowszej podstawie programowej formu uje si  nast puj ce
tre ci edukacyjne dla III etapu - gimnazjum. W zakresie j zyka polskiego (III Tworzenie wypowiedzi) ucze : „zdobywa wiedz
o ró nych odmianach polszczyzny i kszta ci umiej tno  poprawnego ich wykorzystywania w ró nych sytuacjach”.

W tre ciach nauczania tej e podstawy z j zyka polskiego dla etapu III umieszcza si  za  zapis, który informuje, e od absol-
wenta powszechnego w naszym systemie o wiatowym gimnazjum oczekuje si  ju  w wysokiej wiadomo ci j zykowej, bowiem 
w my l tego zapisu „Ucze  rozpoznaje cechy kultury i j zyka swojego regionu”.

Ucze  szko y ponadgimnazjalnej przejawia  powinien zgodnie z t  podstaw  programow  znacznie wi ksz wiadomo  j -
zykow , poniewa  oczekuje si  od niego, e „zna spo eczn  (jednoczenie grupy i budowanie to samo ci zbiorowej - regionalnej, 
rodowiskowej, narodowej) funkcj  j zyka”.

Tre ci zawarte w wielu obowi zuj cych aktach prawnych, pozwalaj  wi c s dzi , e Rzeczpospolita Polska skutecznie dba 
o zachowanie dziedzictwa kulturowego w tym tak e jego ró norodno ci regionalnej. Bogactwo kultury narodowej to przecie
bogactwo wielu jego kultur regionalnych.

Od lat mi dzywojennych kociewscy regionali ci, pomorscy naukowcy i twórcy staraj  si , w miar  swoich skromnych mo li-
wo ci, zachowa  nasze j zykowe dziedzictwo tak e dla przysz ych pokole . Pomnikowym dzie em, w którym ocalono dla przy-
sz ych pokole  gwar  i kultur  regionu jest unikatowy, trzytomowy s ownik najwybitniejszego pomorskiego j zykoznawcy XX 
wieku dra Bernarda Sychty, pt. S ownictwo kociewskie na tle kultury ludowej. Dzie o opracowywane od czasów wojny, wydane 
w latach osiemdziesi tych do dzi  jest skarbnic  wiedzy na temat naszej zanikaj cej mowy. Prac  ksi dza Sychty kontynuuje pro-
fesor Maria Paj kowska-Kensik, autorka kilkudziesi ciu opracowa  po wi conych mowie Kociewiaków z Popularnym s ownikiem
kociewskim na czele. Konstanty B czkowski, Boles aw Eckert, i Bernard Janowicz, wprowadzili, w latach siedemdziesi tych XX 
wieku mow  Kociewiaków do literatury pi knej. Warto nadmieni , e uda o si  ju  wyda Elementarz gwary kociewskiej „Gadómy 
po naszamó” i ci gle powstaj  kolejne kociewskie tomiki poezji oraz opowiadania.

Solidna i potrzebna praca kociewskich regionalistów jest tylko i wy cznie wynikiem spo ecznych pasji i mi o ci do Malej 
Ojczyzny. Dopiero w ostatnich latach dzia ania na rzecz mowy Kociewiaków zyska y skromne, odpowiadaj ce niewielkim mo li-
wo ciom naszych biednych wspólnot lokalnych, wsparcie samorz dów.

Bez strukturalnego i systemowego wsparcia trudno oczekiwa , by nasze najwi ksze dziedzictwo niematerialne, mowa naszych 
przodków, by a w stanie przetrwa . Realia XXI wieku s  takie, e niezb dne s rodki na dobrze opracowane projekty j zykowe,
materia y edukacyjne, czy wydawnictwa literackie. Nie istniej  dzi  dedykowane tej problematyce ministerialne konkursy ani fun-
dusze. Próby zdobycia dofinansowania w zwyk ych konkursach kulturalnych s  zazwyczaj z góry skazana na pora k , ze wzgl du
na ma  liczb  potencjalnych odbiorców, czy po prostu pozornie niewielk  atrakcyjno  tematu.

Pierwotny tekst poni szego listu zaproponowa  Oddzia  Kociewski 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie. 

Po modyfikacjach (dla skuteczno ci dzia a  w sferze gwary kociewskiej) senatora Andrzeja Grzyba 
trafi  do kilku komisji Sejmu Rzeczypospolitej Polski.
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MINISTERSTWO KULTURY
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Podsekretarz Stanu Ma gorzata Omilanowska
DIK/LO 76)/12/DZ

Pan
Andrzej Grzyb
Senator
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Senatorze,
w nawi zaniu do pisma z dnia 5 pa dziernika br. oraz Stanowiska kociewskich organizacji regionalnych w sprawie ochrony 

gwary kociewskiej, pozwol  sobie przekaza  nast puj ce informacje dotycz ce dzia a  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w zakresie ochrony dziedzictwa kultury ludowej.

Ochrona kultury ludowej to jeden z priorytetów uj tych w programie MKiDN „Dziedzictwo kulturowe”. Jego celem jest m.in. 
zachowanie, dokumentowanie i przekaz autentycznych warto ci kultury tradycyjnej, promowanie ró norodnych form ich populary-
zacji, w tym tak e wzmacnianie poczucia to samo ci regionalnej.

Uwzgl dniaj c znaczenie gwar i dialektów jako istotnej cz ci dziedzictwa kulturowego, no nika kultury, tradycji i obyczajów, ró-
d a wiedzy o przesz o ci, program daje mo liwo  organizacjom pozarz dowym, samorz dowym instytucjom kultury oraz podmiotom 
prowadz cym dzia alno  gospodarcz  w sferze kultury, ubiegania si  o dofinansowanie zada  w zakresie dokumentowania i ochrony 
dialektów i gwar ludowych oraz popularyzowania wiedzy na ich temat. Jest to jednak instrument niedostatecznie wykorzystywany przez
wymienione podmioty. Na przestrzeni ostatnich czterech lat ze rodków MKiDN dofinansowano jedno zadanie, dotycz ce dokumento-
wania i popularyzacji gwary kociewskiej Elementarz gwary kociewskiej „Gadómy po naszamó” realizowane przez Kociewskie Stowa-
rzyszenie Edukacji i Kultury „Ognisko”, jako jedyne o tym charakterze zg oszone do dofinansowania. W tegorocznej edycji programu 
Ministra KiDN „Dziedzictwo kulturowe – priorytet 3 – Kultura ludowa” z nielicznej grupy czterech wniosków zg oszonych z terenu 
Kociewia (w tym jeden zawiera  b dy formalne) dofinansowanie uzyska  projekt najwy ej oceniony przez ekspertów pn. Kociewie
chcesz wiedzie ? Poszukiwaniu kultury ludowej, realizowany przez Kociewskie Stowarzyszenie Edukacji i Kultury „Ognisko”.

Jednym z najwa niejszych zada  finansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w 100%) w ramach 
programu jest opracowywany od kilku lat przez Towarzystwo Kultury J zyka Polskiego interaktywny atlas audiowizualny gwar 
Polski pt. Gwary polskie. Przewodnik multimedialny pod red. prof. dr hab. Haliny Kara . Jest to unikatowe, obszerne dzie o prezen-
tuj ce gwary ponad 100 wsi po o onych w obr bie wszystkich czterech zespo ów dialektalnych Polski, w tym dok adnie scharak-
teryzowanego dialektu l skiego. Przewodnik przygotowywany przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu 
Jagiello skiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Miko aja Kopernika oraz Akademii wi tokrzyskiej, stanowi 
swoistego rodzaju encyklopedi  dialektologii z bogatym wykazem tekstów gwarowych, zbiorem literatury dialektologicznej, opi-
sem gwar z odniesieniami do Leksykonu terminów i poj  dialektologicznych i Podstawami dialektologii. W przyst pny sposób 

czy informacje o dialektach z wiedz  o tradycyjnej kulturze ludowej, ukazuj c atrakcyjno  geograficzn , historyczn , czy tu-
rystyczn  ró nych regionów Polski. Przybli eniu dziedzictwa kulturowego szerszej grupie odbiorców s u y zró nicowana forma 
dzie a. Opisowi towarzysz  mapy, fotografie, filmy, d wi kowe nagrania ywej mowy, prezentacje audiowizualne.

Multimedialny przewodnik jest ogólnie dost pny w Internecie. Link do przewodnika znajduje si  na g ównej stronie interneto-
wej MKiDN.

Ponadto pragn  poinformowa , e Narodowy Instytut Dziedzictwa b d cy realizatorem cz ci zada  Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego wynikaj cych z przyst pienia Polski do Konwencji UNESCO z 17 pa dziernika 2003 r. w sprawie ochro-
ny niematerialnego dziedzictwa kulturowego aktualnie opracowuje Krajowy Programu Ochrony Dziedzictwa Niematerialnego.

Podsumowuj c, pragn  jeszcze raz podkre li , e upowszechnianie szacunku dla regionalizmów i gwar, a tak e przeciwdzia-
anie ich zanikowi nale y do zada  wspieranych przez MKiDN. Mam nadziej , e w przysz o ci rodowiska lokalne z regionu 

Kociewia skorzystaj  z mo liwo ci aplikowania do programów Ministra, stwarzaj cych mo liwo  pozyskania rodków ten cel.

Z powa aniem

Uwa amy, e czas na systemowe zaj cie si  t  spraw  i zrealizowanie zapisów prawnych, które w szczególno ci zobowi zuj
Pa stwo do „ochrony”, co oznacza rodki maj ce na celu zapewnienie przetrwania niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Do wiadomo ci:
1. cz onkowie Parlamentarnego Zespo u Kociewskiego
2. cz onkowie Komisji Kultury i rodków Przekazu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. cz onkowie Komisji Edukacji, Nauki i M odzie y Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
4. cz onkowie Komisji Wspólnej Rz du i Mniejszo ci Narodowych i Etnicznych

Odpowied  na list 

Warszawa, dnia 19 pa dziernika 2012 roku
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Przemarsz Kociewiaków ulicami Pelplina. 
Na zdj ciu cz onkowie Zrzeszenia 

Kaszubsko-Pomorskiego – Oddzia  w Tczewie

Wszystkie fot. Jacek Cherek

Po zako czonej mszy w. W rodku stoj  od lewej: 
marsza ek Senatu RP – Bogdan Borusewicz, 

senator Andrzej Grzyb 
oraz ks. infu at Stanis aw Grunt

Wyst p Kapeli Kociewskiej 
ze Starogardu Gda skiego

W przemarszu udzia  brali m.in. (od lewej): 
marsza ek Senatu RP Bogdan Borusewicz, 

ks. infu at Stanis aw Grunt oraz Edmund Stachowicz 
– prezydent miasta Starogard Gd.

Licznie zgromadzeni uczestniczy 
Spotkania Kociewiaków

Zespó  Muzyki Dawnej podczas Przegl du

21KMR



22 KMR

Z OTY JUBILEUSZ 

SPROSTOWANIA
W poprzednim numerze 3/78 na str. 30 b dnie podano tekst Huberta Pob ockiego pisany gwar . Podajemy go poprawnie:

 „Lepsi je w tan dzia  z nóma, Ani eli osta  dóma.
Regina Kot owska – inicjatorka i kustosz Centrum Kultury Kociewskiej – odnios a si  do artyku u Marty Bronk „Ku nia t tni yciem”

(KMR nr 3/78, s. 72). Wyja nia, e eksponaty, które si  tam znajduj  s  efektem jej poszukiwa  i gromadzenia tej przez okres prawie dwudzie-
stu lat. Wiele z nich kupowa a za w asne pieni dze, wiele to pami tki po przodkach. Nie jest to zatem kolekcja b d ca „efektem wieloletniej 
zbiórki prowadzonej przez mieszka ców gminy”. W 90%, a mo e i wi cej, jest jej kolekcj , któr  tam wypo yczya i wystawia. Przygotowywa a
wystaw  na otwarcie, przewozi a z m em i przyjació mi sprz ty, cz sto z odleg ych miejsc. Tak powsta  wizerunek Ku ni. W ramach pracy 
spo ecznej oprowadza po tym muzeum wycieczki, grupy szkolne i indywidualne osoby. Ponadto prowadzi bogat  dokumentacj ród ow  doty-
cz c  lokalnej i regionalnej historii. Pani Regina przynaje, e ta niewiedza troch  zabola a – w ko cu jakby przepad o 20 lat jej ycia.

Redakcja przeprasza Czytelników jak i samych autorów. 

Zinspiracji oddzia ów kociewskich Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego, w czerwcu 2011 roku w Pel-
plinie, na odbywaj cym si  wówczas zebraniu Rady 

Naczelnej Zrzeszenia, podj to decyzj , by rok 2013 obcho-
dzi  na Pomorzu jako „Rok ksi dza Janusza Stanis awa
Pasierba”. Równie  samorz d Pelplina zdecydowa , a eby
w tamtejszej gminie patronem nadchodz cego roku by
zmar y dwadzie cia lat temu duchowny.

Dla przypomnienia dokona  ksi dza Pasierba, we wspó -
pracy z instytucjami, które na co dzie  kultywuj  jego pami ,
zaplanowano w 2013 roku szereg imprez o zasi gu regional-
nym. W obchody tego roku bardzo powa nie zaanga owa y
si  szko y ponadgimnazjalne z Tczewa i Pelplina, dla których 
ks. Pasierb jest patronem. Zgodnie z zrzeszeniow  tradycj
tak e poszczególne oddzia y ZKP b d  organizowa  przedsi -
wzi cia po wi cone patronowi nadchodz cego roku. By ani-
mowa  tego rodzaju inicjatywy Zarz d G ówny ZKP rozpisze 
na pocz tku roku specjalny konkurs dla oddzia ów. Planuje 
si , e pomo e on w organizacji co najmniej pi ciu wi kszych
przedsi wzi  w miejscowo ciach na ca ym Pomorzu.

Inauguracja Roku ks. Pasierba odb dzie si  w dniach 7 
i 8 stycznia 2013 roku – w Tczewie 7 stycznia rozpoczniemy 
uroczyst  msz wi t , po której osoby, instytucje i organizacje 
zaanga owane w t  inicjatyw  spotkaj  si  w Zespole  Szkó
Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba. Tczewski „ekono-
mik” tradycyjnie w styczniu organizuje wi to Patrona, b dzie
to jednocze nie okazja do rozpocz cia ca orocznych obchodów 
ku jego czci. Dope nieniem b dzie popo udniowa konferencja 
popularnonaukowa pt. „Ks. Janusz St. Pasierb – poeta w prze-
strzeni kultury” po wi cona pomorskiemu ksi dzu-poecie.

Nast pnego dnia odb dzie si  uroczysta sesja Rady 
Miejskiej w Pelplinie, która zainauguruje „rok Pasierbo-
wy” w „pomorskich Atenach”, po której, w tamtejszym LO 
im. ks. Janusza Stanis awa Pasierba  nast pi jego uroczyste 
otwarcie. W trakcie tej uroczysto ci przypomniane zostan
zwi zki patrona z Pelplinem, zaprezentowany specjalny ka-
lendarz miejski oraz wr czone zostan  medale „Zas u ony
dla Miasta i Gminy Pelplin”.

Najpó niej w lutym zostanie rozpisany wspomniany 
konkurs Zarz du G ównego Zrzeszenia dla oddzia ów ZKP 
na zorganizowanie imprezy po wi conej ks. Pasierbowi.

W „rok Pasierbowy” wpisany b dzie odbywaj cy si  wio-
sn  Konkurs Wiedzy o Pomorzu, organizowany przez Klub 
Studencki „Pomorania” dla uczniów szkó rednich. Tema-
tyka przysz orocznego konkursu b dzie skoncentrowana na 
dziedzinach zwi zanych z dzia alno ci  ks. Janusza Pasier-
ba. Tak e na pocz tku roku zostanie og oszony konkurs hi-

storyczno-fotograficzny dla uczniów szkó  gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych oraz konkurs plastyczny dla szkó
podstawowych. Celem konkursu b dzie dokumentacja przez 
dzieci oraz m odzie  zabytkowych i intryguj cych detali ar-
chitektonicznych, co ma przypomnie  chyba najmniej wspo-
minan  dzia alno  patrona 2013 roku jako historyka sztuki. 
Fina  konkursu najpewniej odb dzie si  na pocz tku nowego 
roku szkolnego.

Wczesn  wiosn  w teren ruszy wystawa objazdowa po-
kazuj ca pomorskie krajobrazy „piórem ksi dza Pasierba”, 
któr  b dzie mo na ogl da  w co najmniej kilkudziesi ciu
miejscowo ciach na ca ym Pomorzu. Rzecz jasna w Rok 
ks. Pasierba wpisze si  tak e czerwcowy, XVIII Pomorski 
Festiwal Poetycki im. Ks. Janusza St. Pasierba w Pelpli-
nie. W sezonie letnim planowanych jest kilka rajdów (m.in. 
przez zrzeszeniowy klub turystyczny „Wano nik”) szlakiem 
ks. Janusza Pasierba. Szlak ów zostanie przedstawiony ju
na inauguracji ca ego roku w tczewskim „ekonomiku”.

Jesie  up ynie pod znakiem konferencji. Najpierw 
w pa dzierniku, w ramach VII Nadwi la skich Spotka
Regionalnych w Tczewie, organizowanych przez miejsco-
wy oddzia  ZKP, odb dzie si  debata na temat zachowania 
i ochrony elementów „ma ej architektury”, b d ca kontynu-
acj  dziedzictwa ks. Janusza Pasierba w materii historii sztu-
ki, za  w listopadzie, przy wspó pracy tamtejszego Liceum 
Ogólnokszta c cego im. ks. Janusza Pasierba, Wy szego
Seminarium Duchownego oraz ZKP zorganizowana zosta-
nie konferencja po wi cona samemu patronowi roku 2013. 
Z tych przedsi wzi , jak i ze styczniowej konferencji pla-
nowane s  publikacje prezentuj ce ich owoce.

Z okazji Roku ks. Janusza Pasierba planowane s  tak e
artyku y prasowe, audycje radiowe oraz telewizyjne w lokal-
nych mediach na ca ym Pomorzu, w których przypomina  si
b dzie sylwetk  i dokonania patrona nadchodz cego roku. 
Tak e jesienne Dyktando Kaszubskie ma si  odby  pod au-
spicjami pomorskiego ksi dza-poety. Najprawdopodobniej 
jego uczestnicy b d  musieli si  zmierzy  z kaszubskimi tek-
stami po wieconymi patronowi 2013 roku. By  mo e dojd
do skutku tak e inne, na razie wst pnie jedynie planowane 
inicjatywy, jak uroczyste posiedzenia rad miast zwi zanych
z ksi dzem Pasierbem, czy przygotowanie oratorium na pod-
stawie jego tekstów. 

Zako czenie Roku ks. Pasierba planowane jest na po-
ow  grudnia. Inicjatorzy tych obchodów zach caj  tak e

wszystkie kociewskie instytucje i organizacje do w czanie
si  w upami tnienie w 2013 roku postaci, twórczo ci oraz 
dziedzictwa ksi dza Janusza Stanis awa Pasierba.

MICHA  KARGUL

Rok 2013 – rokiem ks. Janusza St. Pasierba
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Wdniu 1 wrze nia 2012 roku prezydent RP Bro-
nis aw Komorowski odwiedzi  Kociewie. Na 
zamku w Gniewie spotka  si  z przedstawiciela-

mi kociewskich samorz dów i organizacji pozarz dowych.
Jak podkre li  w sowim wyst pieniu „Pomorze jest jedn
z najlepszych cz ci naszej wielkiej Ojczyzny. Ta kraina 
znana jest z tego, e tu s  ludzie, którzy potrafi  nie tylko 
unosi  si  emocjonalnie, ale tak e racjonalnie pracowa .
Pracowa  z dobrymi skutkami”.

Podczas uroczysto ci Bronis aw Komorowski wr czy
Krzy e Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymali 
je: Jerzy Kubicki – wieloletni dyrygent Harcerskiej Orkie-
stry D tej w Tczewie oraz Ryszard Szwoch – znany ko-
ciewski regionalista ze Starogardu Gda skiego.

Prezydent Bronis aw Komorowski uczestniczy  rów-
nie  w obchodach 73. rocznicy wybuchu drugiej wojny 
wiatowej w Tczewie, w miejscu gdzie wojna rozpocz a si

najwcze niej w Polsce.
Oficjalne uroczysto ci rozpocz y si  w samo po udnie

przy obelisku na Bulwarze nad Wis . „W tym miejscu spoty-
kamy si  co roku. To przy tym mo cie, jak twierdz  niektórzy 
historycy, pad y pierwsze strza y II wojny wiatowej. Tczew 
nale y wi c do g ównych punktów wojny obronnej na Pomo-
rzu Gda skim. 1 wrze nia 1939 roku o godzinie 4:34, a wi c 11 
minut przed oficjalnym rozpocz ciem wojny, bombowce nie-
mieckiej Luftwaffe zaatakowa y most w Tczewie. Ich atak nie 
mia  jednak zburzy  mostu, ale przeszkodzi  w jego zniszcze-
niu” – przypomnia Miros aw Pob ocki, prezydent Tczewa.

M. Pob ocki zaznaczy  te , e pierwszymi ofiarami agre-
sorów byli polscy celnicy i kolejarze, którzy noc , jeszcze 
przed atakiem lotniczym, zatrzymali niemiecki poci g pan-
cerny kieruj c go na lepy tor i wystrzeliwuj c rac  alarmo-
w . „Nie zamierzamy walczy  o pierwsze stwo – gdzie tak 
naprawd  rozpocz a si  II wojna wiatowa – czy w Tczewie, 
czy w Wieluniu, czy na Westerplatte. W ci gu kilku godzin 
i dni wojenny koszmar rozci gn  si  na ca y kraj, a wkrótce 
potem ogarn  Europ  i niemal, wszystkie kontynenty, za-
bijaj c miliony ludzi, niwecz c dorobek kulturowy i ekono-
miczny wielu krajów. Niewa ne, gdzie si  zacz o – wa ne,
aby nigdy ju  si  nie powtórzy o” – doda  prezydent Tczewa 
w przemówieniu powitalnym.

Nast pnie g os zabra  prezydent RP Bronis aw Komo-
rowski. „Ciesz  si , e dzisiaj jestem tutaj razem z pa stwem,
bo to miejsce szczególne, naznaczone nie tylko dramatycz-
nym, ale i umiej tnie przygotowanym oporem. To przecie  tu 
w Tczewie nie uda o si  zaskoczenie, nie uda a si  próba zdo-
bycia bardzo wa nego mostu – wa nego z punktu widzenia 
planów operacyjnych dowództwa niemieckiego. Patriotyzm 
i wola walki polskich, o nierzy, celników kolejarzy zaowo-
cowa y tym, e most nie zosta  zdobyty. (...) Dzisiaj przypo-
minaj c 1 wrze nia, to dramatyczne narodowe do wiadczenie
czynimy to i z potrzeby serca, przypomnienia ludzi odwa -
nych, m drych, którzy chcieli odpowiednio przygotowywa
si  do obrony Ojczyzny, ale czynimy to tak e dla g bszej
refleksji o dniu dzisiejszym i o przysz o ci ojczyzny. Taki jest 
sens pami ci o dramacie wojny, aby to si  nie powtórzy o,
ale równie  aby my byli przygotowani na najgorsz  nawet 

ewentualno , bo przysz o wiata nie jest zapisana raz na 
zawsze” – powiedzia  prezydent RP.

Prezydent wspomnia , by pami taj c o bohaterstwie 
o nierzy podczas II wojny wiatowej, nie zapomina

o wzmacnianiu si y obronnej pa stwa polskiego. „Pomni tych 
do wiadcze , doskonale rozumiemy to, e w sytuacjach naj-
trudniejszych jedyn  gwarancj  polskiego bezpiecze stwa
jest zawsze armia polska i polska wola obrony i oporu, a wi c
utrzymanie wspó odpowiedzialno ci za niepodleg o , za 
bezpiecze stwo ojczyzny wszystkich o nierzy i wszystkich 
obywateli. To jeste my winni i wszystkim o nierzom, którzy 
walczyli tu w Tczewie i tym kolejarzom i tym celnikom”.

Prezydent w swoim przemówieniu zwróci  uwag  na rol
patriotyzmu dawniej i dzi . „Nie ma sensu spór o to, w któ-
rym miejscu rozpocz a si  druga wojna wiatowa, ale jest 
par  takich miejsc w Polsce, które jako pierwsze do wiad-
czy y dramatu wojny. Dlatego pe ni c funkcj  prezydenta 
RP staram si , pami taj c o Westerplatte symbolizuj cym
opór ca ej Polski, 1 wrze nia by  w ró nych miejscach”.

Uroczysto ci odbywa y si  przy historycznym, obecnie 
popadaj cym w ruin  mo cie nad Wis , gdzie pad y pierw-
sze strza y i zrzucone zosta y bomby niemieckiej Luftwaffe. 
To w tym miejscu rozpoczyna a si  druga wojna wiatowa.

Odnosz c si  do historycznego mostu prezydent RP po-
wiedzia : „Ten most by  i jest wa ny. Dlatego gratuluj  w a-
dzom samorz dowym i dzi kuj  rz dowi za podj cie decyzji 
o uruchomieniu procesu modernizacji tego obiektu. Ten most 
w wymiarze symbolicznym jest po czeniem mi dzy Polsk
heroiczn  a Polsk  pracy, ten most jest symbolicznym po -
czeniem mi dzy z ym czasem wojny i czasem spokojnej pra-
cy i przygotowywania si  do budowania ojczyzny”.

Podczas uroczysto ci modlili si  przedstawiciele ko cio-
ów katolickiego, prawos awnego, ewangelickiego oraz mu-

zu ma skiego. By  te  Apel Pami ci, salwa honorowa, po 
czym przy obelisku z o ono wie ce. Po zako czeniu cz ci
oficjalnej, prezydent RP wraz z innymi go mi i mieszka ca-
mi Tczewa obejrza  inscenizacj  historyczn  przypominaj c
pierwsze godziny wojny w Tczewie. Ponad 50 rekonstrukto-
rów z Samodzielnej Grupy Odtworzeniowej „Pomorze” od-
tworzy o walki z 1 wrze nia 1939 roku pomi dzy wojskami 
polskimi a nazistowskimi. Akcja inscenizacji toczy a si  na 
Bulwarze Nadwi la skim, mo cie drogowym i na przeciw-
leg ym brzegu Wis y. W tej ywej lekcji historii u yty zosta
sprz t wojskowy z epoki – motory, wozy pancerne, bro
i umundurowanie. Na polu bitwy pojawili si  u ani.

W uroczysto ciach wzi o udzia  ok. 4,5 tysi cy tcze-
wian. Oprócz prezydenta RP w uroczysto ciach uczestniczyli 
m.in. parlamentarzy ci, przedstawiciele rz du, najwy szych
w adz wojskowych, celnicy, kolejarze. Byli w ród nich 
Tomasz Siemoniak, minister obrony narodowej, gen. Mie-
czys aw Cieniuch, szef Sztabu Generalnego, Jacek Kapica, 
szef S u by Celnej, Jan Ciechanowski, kierownik Urz du
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Ostatnim etapem wizyty prezydenta Bronis awa Komo-
rowskiego na Kociewiu by  Las Szp gawski, gdzie odda
ho d i z o y  kwiaty przy pomniku upami tniaj cym oko o
7 tysi cy pomordowanych mieszka ców ziemi kociewskiej.

MA GORZATA MYKOWSKA, KAZIMIERZ ICKIEWICZ

Z wizyt  na Kociewiu

c
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Prezydent Tczewa – Miros aw Pob ocki
wita Prezydenta RP Bronis awa Komorowskiego

fot. Józef M. Zió kowski

Prezydent Miros aw Pob ocki w swoim przemówieniu 
zaznaczy  wa n  rol  polskich o nierzy, kolejarzy 

i celników w wojnie obronnej
fot. Józef M. Zió kowski

Prezydent Tczewa – Miros aw Pob ocki
wr cza prezydentowi Bronis awowi

Komorowskiemu p askorze b
z panoram  Tczewa

fot. Józef M. Zió kowski

Z o enie kwiatów przed obeliskiem 
fot. Stanis aw Zaczy ski

Inscenizacj  obejrza o 4,5 tys. osób, 
w ród nich prezydent Bronis aw Komorowski

fot. Stanis aw Zaczy ski
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Po przyje dzie
Prezydenta RP Bronis awa Komorowskiego

fot. Józef M. Zió kowski
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Moment wysadzenia mostu
fot. Stanis aw Zaczy ski

Atak wojsk niemieckich wozem opancerzonym
fot. Stanis aw Zaczy ski

Prezydent Bronis aw Komorowski i dyrektor Fabryki Sztuk – Alicja Gajewska 
w otoczeniu rekonstruktorów Samodzielnej Grupy Odtworzeniowej „Pomorze”

fot. Józef M. Zió kowski

Prezydenta Komorowskiego witaj  Burmistrz Miasta 
i Gminy Gniew Maria Taraszy ska-Gurzy ska
oraz starosta tczewski dr Józef Puczy ski

fot. Kazimierz Szymanowski

Spotkanie Prezydenta Komorowskiego 
z przedstawicielami samorz dów i organizacji 

pozarz dowych na Zamku w Gniewie
fot. Henryk Dr ek

25KMR
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Wizyta Prezydenta RP Bronis awa Komorowskie-
go na Kociewiu by a okazj  do wr czenia orderów 
osobom zas u onym dla naszego regionu. Tczewianin 
Jerzy Kubicki, wieloletni kapelmistrz Harcerskiej Or-
kiestry D tej oraz starogardzianin Ryszard Szwoch, 
regionalista i popularyzator kultury kociewskiej zo-
stali odznaczeni Krzy em Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski za zas ugi dla kultury polskiej.

Odznaczenia wr czy  prezydent RP Bronis aw Ko-
morowski, podczas spotkania z samorz dowcami
w Gniewie. Krzy  dla Jerzego Kubickiego zosta

przyznany na wniosek prezydenta naszego miasta Miros a-
wa Pob ockiego. Odznaczenie otrzyma  równie  regiona-
lista Ryszard Szwoch. Nagrodzono go za wybitne zas ugi
w dzia alno ci na rzecz kultury polskiej i zachowania dzie-
dzictwa kulturowego, a tak e za szczególne osi gni cia
w pracy o wiatowej i spo ecznej.

JERZY KUBICKI urodzi  si  9 marca 1933 roku w Tcze-
wie. Tu uko czy  szko  podstawow  i redni , a Wydzia
Instruktorski w Pa stwowej Szkole Muzycznej II stopnia 
w Gda sku. Równolegle z prac  zawodow  przez ca y czas 
dzia a na niwie kultury. W 1949 roku zosta  cz onkiem Har-
cerskiej Orkiestry D tej, a od 1958 roku jej kapelmistrzem. 
Kontynuowa  tradycj  rodzinn  przez 45 lat: ojciec Jerzego 
Kubickiego, Jan, by  za o ycielem i pierwszym dyrygentem 
orkiestry. Z orkiestr  zwi zane s  równie ona Jerzego 
Czes awa i dzieci: Magdalena i Jakub. 

W 2002 roku, podczas koncertu jubileuszowego z okazji 
55-lecia Orkiestry, przekaza  j  swojej córce Magdalenie. Nie 
zako czy  jednak swej aktywno ci zawodowej. Wspiera wszyst-
kie dzia ania muzyczne i organizacyjne Orkiestry. Aktywnie 
uczestniczy w edukacji muzycznej najm odszych pokole , po-
maga w organizacji corocznych obozów muzycznych oraz za-
biega o rodki finansowe w ró nych rodowiskach. Do chwili 
obecnej pe ni funkcj  kapelmistrza wspieraj cego. Harcerska 
Orkiestra D ta pod batut  Jerzego Kubickiego na trwa e wpi-
sa a si  w kulturalny wizerunek Tczewa. Orkiestra prezentuj c
bardzo wysoki poziom artystyczny daje kilkadziesi t wyst pów
rocznie w kraju jak i poza jego granicami. Ma w swoim dorob-
ku tak e nagrania radiowe i telewizyjne. Odnotowa a znacz -
ce sukcesy w przegl dach, festiwalach oraz rewiach orkiestr 
d tych. Swoimi wyst pami u wietnia wa niejsze uroczysto ci
patriotyczne, rocznicowe i okoliczno ciowe odbywaj ce si
w naszym mie cie oraz regionie i kraju. Potwierdzeniem wyso-
kiego poziomu jest nadanie jej nazwy Reprezentacyjnej Orkie-
stry Zwi zku Harcerstwa Polskiego.

Za swoj  prac  Jerzy Kubicki otrzyma  wiele wyró nie ,
nagród i odznacze , m.in. Krzy  „Za Zas ugi dla ZHP”, 

nagrod  Ministra Kultury i Sztuki, odznaczenie „Zas u ony
Dzia acz Kultury”, regionalne odznaczenie „Zas u ony Ziemi 
Gda skiej”. W 1986 roku Dyplom Honorowy Ministra Kultu-
ry i Sztuki za osi gni cia w upowszechnianiu Kultury. Za rok 
1996 otrzyma  dwa licz ce si  wyró nienia lokalne: nagrod
„Z otego Gryfa” w dziedzinie kultury i presti owy Medal „Pro 
Domo Trsoviensi”. Jerzy Kubicki dzi kuj c 30 stycznia 1997 
roku za to ostatnie wyró nienie wyzna , e orkiestra jest jego 
„ma  ojczyzn ”, której po wi ci  ca e swoje ycie. Rok pó -
niej otrzyma  nagrod  Wojewody Pomorskiego za d ugoletnie
kierowanie Orkiestr  i dba o  o zachowanie jej wysokiego 
poziomu artystycznego oraz zaanga owan  dzia alno  na 
rzecz upowszechniania kultury muzycznej na terenie miasta 
Tczewa i regionu. W 2003 r. wyró niony nagrod  Prezydenta 
Miasta „Tczewianin Roku 2002 ; w listopadzie nast pnego
roku Rada Miejska w Tczewie nada a mu najwy sze samorz -
dowe wyró nienie „Honorowy Obywatel Miasta Tczewa”.

RYSZARD SZWOCH urodzony 1 maja 1949 roku. 
Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Gda skim;
wieloletni nauczyciel I Liceum Ogólnokszta c cego w Sta-
rogardzie Gda skim; sekretarz Starogardzkiego Oddzia u
Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza oraz 
sekretarz Towarzystwa Mi o ników Ziemi Kociewskiej; ka-
waler papieskiego orderu „Pro Ecclesia et Pontifice”; na-
grodzony medalem „Chwalba Grzymis awa”; propagator 
kultury kociewskiej. 

Jest autorem wielu publikacji o Kociewiu i Kociewia-
kach, za  ukoronowaniem jego twórczo ci jest „S ownik bio-
graficzny Kociewia”. 

HALINA RUDKO

Kawalerowie 
Orderu Odrodzenia Polski 

Nagrodzeni w towarzystwie senatora RP 
Andrzeja Grzyba

fot. Henryk Dr ek
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ledz c kult w. Huberta na ziemiach polskich od 
czasów dawnych zauwa amy ogromne bogactwo 
kultury materialnej dotycz cej tego wi tego. Ju

z XIV wieku pochodz  pierwsze wzmianki o kaplicach w. 
Huberta w Che m y, Che mnie czy Papowie Biskupim, 
a z XV wieku o Bractwie w. Huberta w Che m y. Bar-
dzo ywy by  kult w. Huberta w okresie przedwojennym. 
Sytuacja zmieni a si  nieco po wojnie. Wówczas tylko 
w niewielu o rodkach my liwi obchodzili wi to swojego 
patrona. Jeszcze mniej by o opracowa  czy publikacji. Do-
piero okres przemian dokonanych w latach 80. spowodowa
wyzwolenie si  inicjatyw cz onków Polskiego Zwi zku o-
wieckiego, co z kolei zaowocowa o fundowaniem kaplic, 
kapliczek, rze b, obrazów. Dzi ki tym dzia aniom dzisiaj 
konsekrowane s  nowe kaplice i ko cio y, spo eczno ci
lokalne powo uj  nowe stowarzyszenia takie jak Bractwa 
w. Huberta, a w diecezjach powo ywani s  kapelani my li-

wych i le ników. Nast puje rozwój liturgii Hubertowskiej, 
wzbogacony twórczo ci  na cze wi tego. Powszechne 
sta y si  msze w., litanie, modlitwy, muzyka i twórczo
gloryfikuj ce osob  oraz dokonania w. Huberta. Arty ci
w ró ny sposób ukazuj  scen  nawrócenia, jak i posta  sa-
mego w. Huberta Biskupa, co przek ada si  na ró norod-
no  ma ych form jego kultu w ko ach owieckich.

Ko o owieckie „Szarak” w Tczewie, obchodz ce swój 
jubileusz 65-lecia, ufundowa o kapliczk w. Huberta, po-
wi con  w dniu 23 czerwca 2012 roku w Bukowcu. Po-
o enie jest przepi kne, a samo usytuowanie kapliczki na 

rozstaju dróg le nych przypomina my liwym, aby zwrócili 
si  do wi tego z pro b  o opiek  w drodze na owy, za
w czasie powrotnej w drówki z o yli podzi kowanie w po-
staci skromnej modlitwy czy pok onu.

W powiecie tczewskim i starogardzkim, w Nadle nictwie
Starogard i na obszarze ca ego Kociewia usytuowanych jest 
wiele podobnych kapliczek. Wymieni  nale a oby kaplic
w. Huberta i Jerzego w Zamku w Gniewie, kapliczki ufun-

dowane przez inne ko a owieckie ku czci patrona w Opa-
leniu Pólko, Bielawkach, Borzechowie Pazda, Gorz dzieju
Ma ym czy w Szp gawsku. Dla ko cio ów diecezji pelpli -
skiej ko a ufundowa y tak e p askorze by, obrazy czy kilimy 
z wizerunkiem ich wi tego patrona. Nale a oby równie
wspomnie  jak dosz o do uroczystego momentu po wiecenia
kaplicy w. Huberta w Bukowcu. Otó  planuj c obchody 65-
lecia Ko a „Szarak”, owczy tego  Ko a – Jan Mazurowski, 
jako cz onek Bractwa w. Huberta w liwicach, uzna , e
nadszed  czas, aby na jubileusz Ko a ufundowa  kapliczk
ku czci Patrona braci my liwskiej i le nej. Wizja kapliczki 
nie by a jeszcze jednak skrystalizowana. 29 wrze nia 2010 
roku Zarz d Ko a skierowa  wniosek do Walnego Zebrania 
Cz onków Ko a o zaakceptowanie pomys u budowy i powo-
anie Komitetu Budowy Kapliczki. Ju  22 pa dziernika tego 

roku wniosek zosta  zatwierdzony. W sk ad Komitetu Budo-
wy weszli: Ryszard Mazurowski – przewodnicz cy, Jan Ma-

IGNACY STAWICKI

Kapliczka w. Huberta w Bukowcu

zurowski, Roman Spierewka, Zdzis aw Lubi ski, Kazimierz 
Bigus i M. Januszewski. Rozwa ano ró ne wersje kapliczek, 
jednak ostatecznie zdecydowano si  na pomys  Jerzego Kup-
czynasa, nawi zuj cy do lokalnego motywu kociewskiego. 
Generalnym wykonawc  zosta  Franciszek Drewek. Fundu-
sze na budow  pochodzi y z bud etu Ko a. Równie  cz on-
kowie „Szaraka” i innych Kó  oraz sympatycy owiectwa
i w. Huberta wnie li swoj  cegie k  w budow  tego miejsca 
kultu. Na uroczysto ci po wi cenia kapliczki w. Huberta 
w Tczewie zebrali si  cz onkowie Ko a owieckiego „Sza-
rak” w Tczewie. Przybyli tak e zaproszeni go cie, m.in. 
w adze Okr gowego Polskiego Zwi zku owieckiego
w Gda sku z Prezesem Markiem Gorskim, starosta powiatu 
tczewskiego – Józef Puczy ski, nadle niczy Nadle nictwa
Starogard – Roman Tomczak. W ród zgromadzonych znale -
li si  tak e byli wójtowie gmin, kierownictwo Fabryki Sztuk 
w Tczewie, przedstawiciele kociewskich Kó owieckich,
Bractwa w. Huberta w liwicach czy cz onkowie Komisji 
Kultury OR  w Gda sku. Uroczysto ciom przewodniczy
Ryszard Mazurowski, cz onek Ko a jak i Przewodnicz cy
Komisji Kultury OR  w Gda sku. Sygnali ci zagrali sygna
„Powitanie” i „Darz Bór”, wprowadzono sztandar Ko a. Ze-
branych przywita  Ryszard Mazurowski fragmentem „Kan-
taty do w. Huberta”. Nast pnie odczyta  akt erekcyjny, który 
uroczy cie podpisali: ks. Andrzej Koss, ks. Feliks Kamecki, 
ks. Marcin Woelke, Ryszard Mazurowski, Jan Mazurowski 
i Mariusz Nagórski. Przy d wi kach rogów my liwskich
i b ysków fleszy zapiecz towany pojemnik z aktem erekcyj-
nym, list  cz onków ko a i darczy ców, w cznie z pras , zo-
sta  wmurowany w podstaw  kapliczki. Uroczy cie kaplicz-
k  po wi ci  i msz w. Hubertowsk  celebrowa  ks. pra at
Andrzej Koss – Kapelan My liwych Diecezji Pelpli skiej
i ks. Marcin Woelke z parafii w. Stanis awa Biskupa M -
czennika w Subkowach. Zebranych, jak i tych którzy odeszli 
do wiecznej krainy owów, ks. Andrzej Koss za wstawiennic-
twem w. Huberta Patrona poleci  Panu Bogu. Opraw  mu-
zyczn  zapewni a Jadwiga Mielke z zespo em sygnalistów 
z Gniewa. Do wspania ej uroczysto ci znacznie przyczyni a
si  pogoda i samo usytuowanie kapliczki, gdzie promienie 
s o ca przebijaj ce si  przez korony drzew miesza y si
z brzmieniem rogów my liwskich daj c niesamowit  scene-
ri  i mo liwo  zawierzenia w. Hubertowi swoich cie ek
po kociewskich kniejach. 

Tak przebieg o po wi cenie. Nast pnie gospodarze 
zaprosili wszystkich zgromadzonych przed stanic  Ko a
na dalsze uroczysto ci. Prezes Ko a, Mariusz Nagórski, 
przedstawi  histori  Ko a – od jego utworzenia do chwi-
li obecnej. Przybyli go cie na r ce Prezesa Ko a wr czyli
upominki i listy gratulacyjne. Starosta Józef Puczy ski y-
czy  Jubilatowi dalszych osi gni  na miar  ostatnich 65 lat 
podkre laj c wzorow  wspó prac  w zakresie gospodarki 
owieckiej. Nadle niczy Nadle nictwa Starogard, Roman 

Tomczak, w bardzo ciep ych s owach okre li  wspó prac
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Kaplicza w. Huberta w Bukowcu

Ks. Andrzej Koss po wi ci
nowo wybudowan  kapliczk Msz w. przy wybudowanej na rozdro u kapliczce 

odprawi  ks. Andrzej Koss

Przedstawiciele
Zarz du, prezes 

Mariusz Nagórski 
i Jan Mazurowski, 

podpisali
akt erekcyjny kapliczki

Na uroczyst  msz w. przybyli nie tylko my liwi,
ale tak e wielu przedstawicieli samorzadu 

powiatowego, zacz du wojewódzkiego PZ
i Lasów Pa stwowych

Prezes Mariusz Nagórski 
i owczy Jan Mazurowski 
umie cili akt erekcyjny 
w fundamencie kapliczki

28 KMR



29KMR

z Ko em owieckim „Szarak” w Tczewie, podkre laj c
jednocze nie, e jest to szósta kapliczka na terenie Nad-
le nictwa.

Jak ka da donios a chwila, tak i ta by a okazj  do wr -
czenia wyró nie  cz onkom Ko a. Odznaczenia „Zas u ony
dla owiectwa Ziemi Gda skiej” z r k Prezesa Okr gowej
Rady owieckiej – Marka Gorskiego otrzymali: Krzysztof 
Górski, Stanis aw Mazurowski, Lucjan Soko owski i Józef 
Zió kowski, wielki przyjaciel Ko a, autor wielu publikacji 
ksi kowych, dziennikarz. 

Marek Gorski, prezes Okr gowego PZ  w Gda sku,
podzi kowa  Zbigniewowi Waruszewskiemu, 

obok jego syn – Jaros aw

Uroczysto  u wietni  zespó  sygnalistów 
pod kierunkiem Jadwigi Milke z Gniewa

Na zako czenie oficjalnej cz ci uroczysto ci sygnali-
ci zagrali „Darz Bór”. Tak rozpocz a si  biesiada, a wraz 

z ni  konkursy nalewek, potraw oraz quiz rodzin my liwych.
T  cz  uroczysto ci u wietni  efektownie przyrz dzony
dzik z kasz . Podczas posi ku wszyscy uczestnicy oddali si
wspomnieniom i wspominkom, którym nie by o ko ca. Wie-
lu wraca o ju witem – jak z owów.

wi temu Hubertowi Cze
Darz Bór

Hubert Wojtuszkiewicz na obchody 65-lecia 
istnienia Ko a owieckiego „Szarak”

 wykona  w asny prezent w postaci makiety

Od lewej Roman Spierewka, Jakub Nagórski 
i Przemys aw Morawski

Piotr Radomski, ceniony hodowca 
psów my liwskich, opowiada  o szkoleniu 

i zachowaniu psów. Psy prezentowa a jego ma onka
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WOKÓ  IV KONGRESU KOCIEWSKIEGO

Pocz tkowo eromski patrzy  z optymizmem 
w przysz o  odrodzonej „Rzeczypospolitej”, której 
powstanie zaktywizowa o go na gruncie spo ecz-

no-politycznym. Odzwierciedleniem tego by a jego liczna 
publicystyka, tj.: manifesty, odezwy, szkice, artyku y czy 
aktywny udzia  w akcji plebiscytowej na Warmii, Mazu-
rach i Powi lu w 1920 roku. Nie zgadza  si  z wizj  polityki 
Józefa Pi sudskiego, zaanga owanego w wojn  z Rosj  So-
wieck  na Kresach Wschodnich – kosztem utraty na rzecz 
Niemiec: Warmii, Mazur i szczególnie cennego Powi la. Da
temu wyraz np. w swych reporta ach z terenów plebiscy-
towych, pisz c w konkluzjach tak: Jaki miech pomy le ,
e nie zdobywszy jeszcze granic zachodu i pó nocy, takie 

ziemie maj c zajechane i wyszarpane przez Niemców w ich 
niebezpiecznym zaz bieniu, – my krwi  bohatersk  naszych 
rycerzy zalewamy teraz przyczó ki mostowe na Dnieprze 
i zdobywamy rzek  Sosz !3. Warto równie  doda , e utrata 
Prus Wschodnich w 1920 roku mia a fatalne w perspektywie 
przysz o ci skutki dla Polski. W kolejnych latach funkcjo-
nowania m odego pa stwa polskiego, eromski dostrzega 
w nim jednak (mimo swojej wysokiej pozycji literackiej 
i materialnej), swoisty „falstart” i wyra a swe rozczarowanie. 
Najwymowniej daje temu wyraz w swej ostatniej powie ci
pt.: „Przedwio nie”, wydanej w 1925 roku, której ukazanie 
si  wywo a o ówcze nie liczne g o ne kontrowersje poli-
tyczne oraz bezzasadn  prasow  nagonk  na pisarza… 

W ród olbrzymiego dorobku pisarskiego, jakie pozo-
stawi  nam eromski w postaci licznych powie ci, opo-
wiada , listów, dramatów scenicznych czy komedii – jego 
twórczo  z pi knym i niepowtarzalnym literackim stylem 
jest (a przede wszystkim powinna by  dla m odzie y ku 
np. przestrodze) aktualna do dzisiejszego dnia. 

Sam Tczew w tym i tereny Kociewia znajduj  w twór-
czo ci pisarza obszerne miejsce m.in. w jego powie ci hi-
storycznej pt.: „Popio y”. W rozdziale tej e ksi ki, zatytu-
owanym „Ku morzu!”, autor zawar  bowiem opisy walk, 

jakie stoczy y oddzia y dywizji wojska polskiego pod do-
wództwem gen. Jana H. D browskiego z armi  prusk  na 
Kociewiu w roku 18074. W ród opisywanych przez autora 
licznych potyczek, bitew czy przemieszczenia si  wojsk pol-
sko-francuskich oraz wojennych i niebezpiecznych zarazem 
przygód, g ównego bohatera tej powie ci Rafa a Olbrom-

skiego, eromski zawar  taki oto obszerny opis zdobywania 
silnie ufortyfikowanego Tczewa. […] Wypada o zdobywa
miasto [Tczew] wst pnym bojem. o nierze pruscy i uzbro-
jeni mieszka cy, zaczajeni w dymnikach, we drzwiach, sie-
niach, oknach za w g ami, strzelali bez przerwy. Szef sztabu, 
Maurycy Hauke, na czele grenadierów i wolty erów pozna -
skich uderzy  na te domy bagnetem. Id c na kule, w g sty
dym, zdobywano dom po domu, stodo  po stodole. Major 
Sierawski z batalionem pierwszego regimentu piechoty po-
spieszy  im na pomoc. Niemcy ust pili z lichych domostw 
przedmiejskich, ale uchodz c zapalili te wszystkie szopy 
i budy, eby uniemo liwi  dost p do bram5.

Szczególnie zaci te walki o Tczew wed ug opisu e-
romskiego mia y miejsce przy forsowaniu bramy gda skiej
tego  miasta. […] Cztery armaty i dwa granatniki pod ko-
mend  porucznika Charleot krok za krokiem zbli a y si  do 
tej bramy pó nocnej. Drugi batalion regimentu piechoty, dy-
bi cy ladem tych armat, wytrzymywa  z flegm  i sta o ci
wszystek ogie  obro ców. Nareszcie porucznik Charleot 
zbli y  si  o tyle, e móg  w ród gradu kul ustawi  dwie swo-
je haubice naprzeciwko bramy i zacz  w ni  pra  na wylot, 
raz za razem. Ale stara brama nie popuszcza a. Walka z ca
zaci to ci  ci gn a si  ju  sze  godzin. Trzydzie ci trupów 
zas a o drog  prowadz c  do gda skiej bramy, a sze dzie-
si ciu ci ko rannych wi o si  w rowach, pod przykopami 
w ród zgliszcz. Dwunastu oficerów ci ko rannych wynie-
siono z placu boju6.

Id c dalej w opis eromskiego, dowiadujemy si , e
o zdobyciu Tczewa przez oddzia y polsko-francuskie zde-
cydowa  przypadek!... Mianowicie, miasto oprócz trzech 
bram broni cych dost pu do miasta, tj. wspomnianej bramy 
gda skiej poza tym wi lanej i wysokiej, posiada o jeszcze 
jedn  ma  bram  do miasta, o której atakuj cy w ogóle nie 
wiedzieli… A dowiedzieli si  o niej w taki oto sposób. Mia-
nowicie, jak opisuje eromski […] od strony bramy wodnej 
mi dzy ogrodami, w ród parowów sta y tylko tu i ówdzie 
na wy szych miejscach pikiety i pods uchy polskie. ywego
cz owieka nie by o w tej okolicy. B ka  si  tylko ponad Wi-
s  jaki  niedorostek obdarty i pó nagi. Kiedy zbli y  si  do 
pods uchu i by  zapytany, co jest za jeden i czego tu azi,
odpowiedzia , e jest winiarkiem, e s u y u jakiego  Stelt-
nera i e ojcu jego na przezwisko wikli ski. Skar y  si

GRZEGORZ WOLI SKI

Tczew w utworach 
Stefana eromskiego

Stefan eromski (1864-1925) by  najwybitniejszym obok W adys awa Reymonta 
pisarzem epoki M odej Polski oraz pocz tkowego okresu Dwudziestolecia Mi dzy-
wojennego. Jego twórczo  literacka, podzielona by a na wiele yciowych okresów, 
których opisywanie zaj oby niew tpliwie du o stronic…1. W 1918 roku, kiedy Pol-
ska po 123 latach odzyska a sw  niepodleg o , eromski wszed  w t  now  po-
wstaj c  Polsk  ju  jako uznana wielko  literacka. Autor „Popio ów”, „Wiernej 
rzeki” czy „Dziejów grzechu” by  dla tego m odego, na nowo narodzonego pa stwa
– jak trafnie stwierdzi a Anna Bojarska – swoistym sumieniem narodu2.
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UWIECZNIONY NA KARTACH

z bekiem, e go pan zbi  i wygna  z domu. Ojcu, powiada , boi 
si  pokaza  na oczy, panu to samo. Nie ma ju  teraz dachu 
nad g ow . Idzie przed siebie i tyla. Poniewa  by  z miasta 
i zna  je wybornie, zacz to mu zadawa  pytania. Wtedy rzek :
– Oj, ludzie, ludzie!... Wy tam strzelacie z przodka, a tu od Wi-
s y miasto ca kiem go e. Rozpytywano go szczegó owo i wte-
dy wy o y e brama wodna nie ma adnej stra y7. Wojskowa 
pikieta postanowi a ch opca zaprowadzi  przed oblicze gen. 
D browskiego, który z pewnego pagórka obserwowa  przez 
lunet  niezdobyte miasto, g owi c si  jednocze nie nad ma-
pami… Genera  wys ucha  go uwa nie ze stoickim spokojem. 
Po chwili wyda  nowe rozkazy! – Podwoi  ogie  na bram
pó nocn  i zachodni ! Rannemu ksi ciu Su kowskiemu trzy-
maj cego si  dzielnie, na czele swego pieszego regimentu 
rozkaza  – Musicie uderzy  jeszcze raz, wraz z pu kiem pie-
choty bade skiej na bram  gda sk ! A sam zebrawszy dwa 
bataliony pod dowództwem majora Sierawskiego i p k. Fisze-
ra – ruszy  razem ze swymi wiernymi towarzyszami pami ta-
j cymi jeszcze krwaw  Trebbie, chy kiem wed ug wskazówek 

wikli skiego, ku bramie wodnej…8.
Rzeczywi cie wskazówki wikli skiego okaza y si  by

prawdziwe, brama ta by a prawie e nie bronion ! Wojsko 
j  wywarzy o i wtargn o do miasta, zalewaj c jego ulice 
i atakuj c zaskoczonych Niemców od ty u. W tym samym 
czasie sforsowano tak e i bram  pó nocn . Tak oto wed ug
barwnego opisu eromskiego zdobyto miasto Tczew – klucz 
do Gda ska(!).

Na zako czenie rozdzia u eromski dodaje jeszcze jedno 
dramatyczne wydarzenie. Mianowicie: […] Kiedy po dokona-
nej kapitulacji D browski wje d a  na g ówn  ulic  miasta, w 
pobli u ko cio a katolickiego w. Krzy a z okna kamienicy pa-
d o kilka strza ów. Jeden z tych zdradzieckich pocisków rani
genera a w nog 9. Tak w a nie jawi nam si  Tczew 1807 roku 
(wedle opisu eromskiego), w zaci tych walkach o miasto i 
zarazem krwawym chrzcie bojowym dywizji wojska polskie-
go pod dowództwem gen. Jana H. D browskiego.

Kolejny obraz Tczewa jest ju  zgo a inny, opisywany 
przez pisarza z jego w asnej autopsji lat „dwudziestych”. 
W 1920 roku eromski bowiem wybra  si  z rodzin  do ma-
le kiej wioski rybackiej Or owo, gdzie szuka  ukojenia dla 
zdrowia w szumie polskiego Ba tyku. W tym te  czasie na 
pro b  ówczesnego wiceministra spraw zagranicznych Rze-
czypospolitej Polskiej Stefana D browskiego uda  si  wspólnie 
z Janem Kasprowiczem – wybitnym poet  oraz W adys awem
Kozickim – profesorem Uniwersytetu Lwowskiego na tere-
ny obj te plebiscytem ludno ci tj.: Powi la, Warmii i Mazur 
w celu prowadzenia tam m.in. agitacji polskiej. Przebywali 
w Kwidzynie, Sztumie, I awie i innych tamtejszych miastach. 
Relacje, spostrze enia i opisy z terenów plebiscytowych za-
war  nast pnie eromski w swym zbiorze szkiców pt.: „Inter 
arma”, wydanych w 1920 roku. Pocz tek rozdzia u drugiego 
tych e szkiców („I awa – Kwidzyn – Malbork”), zawiera ob-
szerny opis dwóch pomorskich miast Tczewa i Grudzi dza.
Z charakteru opisu Tczewa wysnu  mo na przypuszczenie, e

eromski musia  by  w Tczewie przejazdem, opisuj c Wis
i miasto w taki oto sposób. 

[…] Poci g warszawski, przesuwany w Tczewie, na gra-
nicy Gda ska i Polski, z szyn na szyny kolejowe, cofaj c si
dla znalezienia swego miejsca, wje d a na most elazny, jedno 
z pot nych dzie  ludzkich, ujarzmiaj cych wspania e Wis y
o ysko. G boka noc zwisa nad urodzajn  ziemi , – nad ow

»Danziger Niederung«10, zamkni t  w delcie Wis y i Nogatu. 
Nie jasne kszta ty wie  miasta, zarysy wynios ych budowli, 
wiat a dalekie majacz ce w ród w t ej mg y nadrzecznej. 

Odblask pe ni ksi yca pada na powierzchni  rzeki i ukazu-
je j  ca  na dalekiej przestrzeni. Bujne strumienie rodko-

wego wartu pieni  si , uderzaj c o granitow  przeszko-
d , banie i k by wodne wykwitaj  nisko mi dzy s upami.
Przenikliwe wiat o si ga a  do samego dna ywej wody. 
Z tego to dna pomyka w gór  i wytryska na powierzch-
ni  kr g wodny za kr giem, fala pienista za fal , strumie
srebrny za strumieniem i mieje si  do oczu, mówi do serca 
niewiadom , tajemnicz  sw  mow : To ja tu jestem to ja 
w g bi wód p yn , twoja w asna woda, woda mi o ci twojej, 
twoja wierna rzeka. Z jod owej puszczy si  nios , ze wi -
tego gaju dzieci stwa twego… Tczew! Ju  raz przed laty 
zdobywa em by  to miasto, id c w marzeniu – »Na Gda sk!
Ku morzu!« – w lad za or nym czynem i wiekopomn
s aw  Jana Henryka D browskiego. Teraz mam mo no
wys awienia rekuparacyi tego miasta powtóre, zdobycia 
ju  trwa ego i na wieki, sprawiedliwej odnowy prawa na 
tych ziemiach polskich odwiecznie. Par  miesi cy liczy so-
bie era przyj cia Tczewa przez Polsk  – ale jak e zmieni-
o si  oblicze miasta! Na urz dach, rogach ulic, sklepach 

i instytucjach napisy polskie, a  do najodleglejszego przed-
mie cia. Ludzie wsz dzie mówi  po polsku w tem zawzi cie
niemieckim mie cie D i r s c h a u…11.

Jak e ujmuj cy jest powy szy fragment. Jak e pi kny
jest w nim opis Wis y – nieujarzmionej królowej polskich 
rzek, przyrównanej do wiernej rzeki, do wody mi o ci, do 
ród a p yn cego z wi tego gaju dzieci stwa… Zwie -

czeniem jej opisu jest Tczew – miasto po o one nieopodal 
rzeki. Przynosi ono bowiem pisarzowi wspomnienie, jego 
literackiej twórczo ci sprzed laty. Mianowicie prac  przy 
powie ci „Popio y”, w której to miasto Tczew „zdobywa ”
w lad bohaterskich czynów gen. D browskiego, i d  c 
w marzeniach, razem z jego legionistami – opisuj c ich 
trud i walk , niczym dobosz wybijaj cy g o ny polski takt 
– na Gda sk! Ku morzu!…

eromski pisz c powy szy fragment doznaje pewnej 
sprawiedliwo ci i satysfakcji(?) zarazem, poniewa  mia-
sto, które opisuje – Tczew, jest ju  w granicach odrodzonej 
Polski – jego upragnionej ojczyzny, której przez niemal 
ca  sw  twórczo  literack  nie mia . Wskazuj c poprzez 
swe utwory przeró ne drogi prowadz ce ku niepodleg o-
ci, a przede wszystkim sprawiedliwego ustroju spo ecz-

nego. eromski w opisie Tczewa, widzi w nim bowiem 
charakter czysto polskiego ju  miasta – polskie nazwy ulic, 
urz dów, szyldów sklepów, mo e i reklam... A co najwa -
niejsze – s yszy w tym mie cie polsk  mow ! Reasumuj c,
ile  w przytoczonym opisie Wis y i Tczewa zawar erom-
ski – patriotyzmu, ile  mi o ci do swojej ojczyzny – po-
przez ukazanie w a nie pomorskiego, odleg ego dla niego 
Tczewa, w którym bywa  chyba tylko przejazdem. Czy
bowiem nie w a nie w Tczewie, zaczyna a si  kiedy , tak 
naprawd  – prawdziwa Polska!... 

Przypisy:
1  A. Hutnikiewicz, M oda Polska, Warszawa 1997, s. 266 i n.
2  S. eromski, Pisma polityczne, oprac. A. Bojarska, London „Polo-

nia” 1988, tej e wst p, s. 11 i n. 
3  S. eromski, Inter arma, wyd. II, Warszawa 1981, op. cit., s. 42.
4  S. eromski, Popio y. Powie  z ko ca XVIII i pocz tku XIX wieku,

t. 2, oprac. J. Paszek, Warszawa 1988, s. 279 i n. 
5  S. eromski, Popio y, op. cit., s. 285.
6  S. eromski, op. cit., s. 286. Por. A. Nieuwa ny, Wielka wojna 

w ma ym mie cie. Boje o Tczew w lutym 1807 roku, Pelplin 2009, 
s. 9 i n.

7  S. eromski, op. cit., s. 286. 
8  Zob. S. eromski, Popio y, s. 286-287.
9  S. eromski, op. cit., s. 287. 

10 Danziger Niederung – Gda sk Niziny powiat utworzony w 1887 r. 
W 1920 r. w czony w granice Wolnego Miasta Gda sk.

11  S. eromski, Inter arma, op. cit., s. 11-12.  
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Ciekawym i nietypowym przyk adem tych dzia a
by o Sympozjum Kulinarne, które mia o na celu po-
kazanie bogactwa lokalnej kuchni i prezentacj  daw-

nych potraw, a poprzez w czenie dzieci i m odzie y w orga-
nizacj  imprezy, kszta towanie w a ciwych postaw m odego
pokolenia w odniesieniu do dawnych tradycji swojej ma ej
ojczyzny. 

Wszystkich go ci przyby ych na imprez  skocznymi 
przy piewkami wita  Kociewski Zespó  Regionalny „Burczy-
bas” pod kierownictwem Wojciecha Górskiego. Nast pnie
zosta  od piewany hymn kociewski, a prowadz ca Sympo-
zjum, Magdalena Olszewska, serdecznie powita a zebranych 
go ci. W uroczysto ci uczestniczy  starosta tczewski – Józef 
Puczy ski, wicestarosta – Mariusz Wiórek, przewodnicz cy
Rady Powiatu Tczewskiego – Piotr Odya, wójt Gminy Sub-
kowy – Miros aw Murzyd o, przewodnicz cy Rady Gmi-
ny Subkowy – Jacek Lisewski, wójt Gminy Morzeszczyn  
– Piotr Laniecki, zast pca burmistrza Miasta i Gminy Pelplin 
–  Tadeusz B dzki, Paulina Rai ska – Urz d Miasta i Gminy 
Gniew, prof. Maria Paj kowska-Kensik, Monika Kopiecka 
– Urz d Marsza kowski Województwa Pomorskiego, pre-
zes Wojewódzkiego Zwi zku Rolników Kó ek i Organizacji 
Rolniczych w Gda sku – Piotr Ha uszczak, kierownik biura 
Lokalnej Grupy Dzia ania „Wst ga Kociewia” – Marek Mo-
drzejewski, dyrektor biura Lokalnej Organizacji Turystycznej 

KRYSTYNA GIERSZEWSKA

Miód, legenda o Janie Pszczelarzu, 
koncert na tr bk  i...

W sobot  dnia 6 pa dziernika 2012 roku w Domu Kultury w Subkowach odby o si
III Sympozjum Kulinarne „O je ciu na Kociewiu”. Organizatorem wydarzenia by o Stowa-
rzyszenie Kociewskie Forum Kobiet, które od pocz tku swojej dzia alno ci w niebanalny 
sposób popularyzuje tradycje i walory kociewskiej kuchni. 

„Kociewie” – Piotr Ko czewski, lokalne media, redaktor na-
czelny czasopisma Krajowej Rady Izb Rolniczych „Polska 
Wie ” – Wojciech Petera, przedstawiciele zaprzyja nionych
Stowarzysze  oraz mieszka cy gminy Subkowy, powiatu 
tczewskiego i go cie z Gda ska, Elbl ga, Pszczó ek, Gdyni 
i Starogardu Gda skiego, a nawet z Lubska po o onego
w województwie lubuskim. 

Nast pnie g os zabra a Krystyna Gierszewska, prezes Ko-
ciewskiego Forum Kobiet, która przedstawi a idee powstania 
kulinarnego wi ta oraz wymieni a wspania ych i wiernych 
wspó organizatorów, a tak e przedstawi a nowe elementy, któ-
re towarzysz  dorocznej imprezie. W tym roku jednym z nich 
by  kalendarz kulinarny na 2013 rok i „miód” wspólny motyw 
wszystkich punktów programu. Miód by  tematem konkur-
su kulinarnego „Mi sa w miodzie”, konkursu plastycznego 
„Moja przygoda z miodem” oraz warsztatów kulinarnych 
„Miód w potrawach regionalnych”. Starosta Józef Puczy ski
w swoim wyst pieniu powiedzia  m.in.: Fakt, e uczestnicz
tu przedstawiciele wszystkich w adz samorz dowych naszego 
powiatu, wiadczy o wielkim szacunku do organizatorów i do 
tego co robi  kobiety. Nale y to kontynuowa .

Kolejnym elementem programu by y referaty popular-
nonaukowe. Uczestnicy uroczysto ci wys uchali informacji 
o apiterapii i zio olecznictwie, mogli pozna  lecznicze 
i zdrowotne warto ci miodu i jego produktów. Mówi a o tym 

mgr Zofia Laskowska-Kociorska – refleksolog 
z Gospodarstwa Agroturystycznego „Miodo-
we Rajskie Pólka”. Drug  prelekcj  na temat 
zastosowania miodu na kociewskim stole wy-
g osi  Mistrz Witold Cyranowicz z Wielkiej 
Konfraterni Zacnego Jad a, Napitku i R ko-
dzie a. Obecni go cie mogli tak e posmako-
wa  zarówno produktów przywiezionych 
przez pani  Zofi , jak i przez pana Witolda. 

Nast pnie na scen  poproszono laure-
atów konkursu plastycznego „Moja przygoda 
z miodem”, który skierowany by  do uczniów 
szkó  podstawowych z Kociewia. Spo ród 59 
prac jury: Maria Leszman, Laura Borys i Ju-
styna uraw wy oni o 10 prac w czterech ka-
tegoriach:

Kategoria 5-6 lat i „0”:
I miejsce – Jan Przybylski – Zespó  Szkó

Subkowy; II miejsce – Blanka Lewoczewicz 
– Zespó  Szkó  Subkowy; III miejsce – Kon-
rad Parteka – Zespó  Szkó  Subkowy. Wyst p zespo u regionalnego Burczybas
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Kategoria Klasy I-III:
I miejsce – Kinga Szczeblewska – ZKiW w Rudnie Fi-

lia Lignowy Szlacheckie; II miejsce – Julia Trochowska 
– Szko a Filialna Brzu ce; III miejsce – Natalia Klinkusz 
– ZKiW w Rudnie Filia Lignowy Szlacheckie 

Kategoria Klasy IV-VI:
I miejsce – Natalia Laszkiewicz Subkowy – Dom Kul-

tury; II miejsce – Weronika Arendt – Ma a S o ca – Dom 
Kultury; III miejsce – Karol Adamczyk Szko a Podstawowa 
Subkowy

Kategoria Gimnazjum:
Wyró nienie – Martyna Malinowska Gimnazjum 

w Subkowach. 
Smacznie, s odko i miodowo zrobi o si , gdy na sce-

n  poproszono zwyci zców konkursu kulinarnego „Mi sa
w miodzie”. Jury w sk adzie Kinga Gawro ska, Artur Mich-
na i Wojciech Petera spo ród 8 potraw wybrali smakowity 
kotlet w miodzie z glazurowan  na ma le marchewk  Danuty 
Miko ajczak z Kulic – I miejsce. Drugie miejsce zaj y udka 
z kurczaka z owocami i dyni  Justyny Decka z Morzeszczy-
na, a trzecia potrawa to pol dwiczki wieprzowe z grzybami 
le nymi i miodem pitnym Joanny Nawój z Subków. Nagrody 
w obu konkursach wr cza  z-ca starosty tczewskiego Ma-
riusz Wiórek. Pi kn  statuetk  – „Hit Sympozjum Kulinar-
nego” otrzyma a z r k fundatora Miros awa Murzyd o, wójta 
Gminy Subkowy – Danuta Miko ajczak z Kulic. 

Kolejnym punktem programu by o przedstawienie 
„Legenda o Janie Pszczelarzu”, któr  przygotowa y dzieci 
z Kó ka Teatralnego przy Szkle Podstawowej w Pszczó kach

pod opiek  Ma gorzaty Augustyniak. Uczestnicy uroczysto-
ci z zachwytem ogl dali dzieci-pszczó ki, które pl sa y po 

scenie i zbiera y miód dla chorego brata Alberta. Publiczno
mog a pozna  pi kn  legend  o powstaniu miejscowo ci
Pszczó ki oraz zobaczy  jak ci ka by a praca pszczelarza 
Jana, który zbiera  miód i leczy  nim nie tylko Cystersów, ale 
te  s awi  swoj  osad  i miododajn  okolic .

Potem swój program o pszczo ach i miodzie przedstawi-
y dzieci ze Szko y Filialnej w Brzu cach, które przygotowa-
a Adriana Lisewska. 

Nast pnie na scenie wyst pi  Zbigniew Wodecki. Koncert 
artysty sprawi , e atmosfera sta a si  jeszcze bardziej pod-
nios a, sympatyczna i rodzinna. Wokalista nie zawiód , zagra
na tr bce i za piewa  ca ym sercem nie tylko klasyk , ale na 
pro b  organizatorów tak e s ynn  „Pszczó k  Maj ”.

Na zako czenie imprezy mi o nicy kociewskiej kuchni 
mogli skosztowa  smakowitych potraw mi snych z miodem 
i nie tylko oraz miodowników i serników wykonanych pod-
czas warsztatów kulinarnych przez panie z Kociewskiego 
Forum Kobiet. 

Wspó organizatorzy III Sympozjum Kulinarnego: Se-
kretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
Województwa Pomorskiego, Starostwo Powiatowe w Tcze-
wie, Gmina Subkowy, Dom Kultury w Subkowach, Lokalna 
Organizacja Turystyczna „Kociewie”.

Nagrodzeni w konkursie plastycznym 
„Moja przygoda z miodem”

 Nagrodzone uczestniczki konkursu kulinarnego 
„Mi sa w miodzie”

Wyst p dzieci ze Szko y Filialnej w Brzu cach
w programie o miodzie i pszczo ach

Sympozjum u wietni  koncert Zbigniewa Wodeckiego
W
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Wdniu 15 maja 1934 roku mój ojciec zosta  orga-
nist  u ks. pra ata dra Gustawa Dzia owskiego
w pieni kowskiej parafii2. Pó niej pe ni  te  funk-

cj  so tysa. Ko cz cy si  sierpie  1939 roku by  upalny. W po-
wietrzu czu o si  – jak mawiali starzy – zbli aj c  si  wojn  i tak 
w krótkim czasie si  sta o. Mia em wtedy prawie dziesi  lat.

Wycofuj cy si  z Gniewu II batalion 65 pu ku piechoty 
pod dowództwem majora Artura Gudery wysadzi  w powie-
trze most nad Wierzyc  i wiadukt kolejowy w Ma ej Karcz-
mie3. Nasza rodzina, podobnie jak inni, ze skromnym dobyt-
kiem opu ci a Pieni kowo udaj c si  na „bezpieczny” teren 
do Cisowych. Powrócili my kiedy przez wie  przemieszcza-
o si  wojsko niemieckie. W miejscowej plebanii przebywa-

li ks. pra at Dzia owski, jego wikariusz ks. Stanis aw Ko-
tewicz. Dalej odprawiali msze, chrzcili… Ojciec dalej by
organist  i rolnikiem (7 ha organistówki). 

W poniedzia ek 11 wrze nia 1939 roku odby  si  pogrzeb 
zastrzelonego przez niemieckich o nierzy Bronis awa Eck-
mana (19 lat), robotnika le nego ze Starego M yna4. Moi starsi 
dwaj bracia: Henryk (1920) i Joachim (1922) musieli pracowa
u Niemców, starszy u Sonenberga w Pieni kowie, m odszy
jako pomocnik stolarza w stolarni Niemca Waldemara Do-
mbrowskiego w Nowem.

Zwiastunem zbli aj cych si  dni grozy sta o si  nag e
aresztowanie przez Niemców ks. pra ata Gustawa Dzia ow-
skiego i umieszczenie go w nowskim wi zieniu. Sta o si  to na 
pocz tku pa dziernika. Tam spotka  si  z kierownikiem pie-
ni kowskiej parafii – Kazimierzem Lietzem. Ks. pra at Gu-
staw Dzia owski wiele dobrego uczyni  dla pienia kowskiej
parafii, wi c w skrócie przedstawiam jego yciorys.

Urodzi  si  1 kwietnia 1872 roku w Uci u pow. W -
brze no. Pochodzi  z zas u onej dla kultury polskiej na Po-
morzu rodziny ziemia skiej. wi cenia kap a skie otrzyma
1 lipca 1900 roku w Pelplinie. Gdy by  proboszczem w Tu-
rowie na Mazurach aktywnie w czy  si  w akcj  plebiscyto-
w . To dzi ki niemu 65 procent parafian optowa o za Polsk .
15 sierpnia 1920 roku Niemcy kierowani zemst  napadli na 
plebani . Skatowali kap ana, a nast pnie si  deportowano 
go do Polski.

W 1921 roku ks. Dzia owski zosta  administratorem, a od 
28 listopada 1922 roku proboszczem w Pieni kowie. Za pa-
triotyczn  i samorz dow  dzia alno  zosta  w 1930 roku od-
znaczony Krzy em Kawalerskim Orderu Polonia Restituta5.

Zapewne za to co uczyni  w Turowie, Niemcy aresz-
towali go w pa dzierniku 1939 roku. Natomiast przed za-

mordowaniem uchronili ks. Dzia owskiego – jak niektórzy 
o wiadczaj  – Busch z W osiennicy, wzgl dnie stary Kriesa 
ze Smarzewa6.

To dzi ki ks. G. Dzia owskiemu Maria Lietz dowiedzia-
a si , e jej m  Kazimierz przebywa w nowskim wi zieniu.

Uda o si  jej wraz z 3-letni  córk  Basi  (obecnie mieszka 
w Tczewie) spotka  z m em i ojcem w nowskim wi zieniu7,
nie przypuszczaj c, e b dzie to ich ostatnie spotkanie.

Nigdy nie zapomn  tragicznej niedzieli 15 pa dziernika
1939 roku. We wsi mnóstwo umundurowanych Niemców (na 
czarno i brunatno). W ko ciele przeprowadzaj  szczegó ow
rewizj … w poszukiwaniu sztandaru Zwi zku Powsta ców
i Wojaków, który kto  schowa  w organach. Potem dla nas 
smutny moment ci gania z ko cielnej wie y polskiej flagi 
i darcie jej na kawa ki.

Po po udniu wraz z koleg  Kazimierzem Lietzem s u y-
em ks. wikariuszowi Stanis awowi Kotewiczowi podczas 

nieszporów. Byli my wiadkami nag ego aresztowania kap a-
na. By o to nasze ostatnie spotkanie z m odym ksi dzem8.

Potem nast pi o nag e aresztowanie niewinnych m odych
i starszych m czyzn z Pieni kowa, Kolonii Ostrowieckiej, 
Ma ej Karczmy, których Niemcy zamordowali w Górnej 
Grupie w lesie za Le n  Jani  i Lesie Szp gawskim9.

Nast pny etap niemieckiego terroru to niszczenie przy-
dro nych krzy y i kapliczek na terenie ca ej parafii.

Pami tam ten jesienny wieczór 1939 roku. Ca a nasza 
rodzina (8 osób) skupiona w kuchni przy „krystku” ( eliw-

JAN EJANKOWSKI

Pieni kowska parafia 
w latach drugiej wojny wiatowej

c z    p i e r w s z a

Szesna cie lat temu w „Zapiskach Kociewskich” ukaza  si  mój artyku
pt.: „Okupacyjne losy pieni kowskiej parafii”1. Po latach ponownie wracam do 
tego tematu, dysponuj c wi ksz  ilo ci  wiadomo ci.

Ko ció  w Piani kowie
Fot. ze zbiorów autora
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ny piec). Tu  po godzinie policyjnej, nag y huk wal cej si
kapliczki tu  przy plebanii i drugiej, usytuowanej pomi dzy
ko cio em a cmentarzem grzebalnym. Nie zniszczono figury 
Jezusa Chrystusa… bo Chrystus r k  pozdrawia Hitlera – bo 
tak orzekli Niemcy. Figur  przewieziono do Pieni kowa,
umieszczono w Bo ym Domku tu  przy wej ciu do wi -
tyni, gdzie sta a a  do 1946 roku. Wróci a na swoje miejsce 
w Kolonii Ostrowieckiej…

Pisarz Tadeusz Jasi ski rodem z Pó wsi, w ksi ce
pt.: „Bóg wezwany na rozstrzelanie” podaje, e z cegie  roz-
walonych kapliczek Niemiec Simon wybudowa  w Kolonii 
Ostrowieckiej stajni  i warsztat rymarski10.

Jesieni  1939 roku treuhanderem11 pieni kowskiej ple-
banii zosta  przyby y wraz z ma onk  Niemiec Sonenberg. 
Pozwolili oni ks. Dzia owskiemu zamieszka  w jednym poko-
iku, na poddaszu od strony pó nocnej. Rodzicom polecili, by 
zabrali ksi dza bibliotek  z plebanii i zniszczyli. Noc  ksi ki
te znalaz y si  we wn ce za g ównym o tarzem. Po wojnie 
matka przekaza a je pierwszemu proboszczowi ks. Karolowi 
Glamowskiemu, rodem z Kolonii Ostrowieckiej12.

W pierwszej po owie pa dziernika 1939 roku powsta
w Kolonii Ostrowieckiej Amtsbezirke Osterwitt (urz d obwo-
dowy), w sk ad którego wchodzi y: Pieni kowo (Pienonsko-
wo, a od 1943 roku Pfenngsdorf), Pó wie  (Halbdorf), D brów-
ka (Donebrau), Kulmaga (Kulmagen), Ostrowite (Osterwitt), 
Smarzewo (Kriesfelde), Czerwi sk (Schwerwind), Luchowo 
(Luch)13. Urz dem kierowa  berli czyk Arnold Pankin, któ-
remu w adze niemieckie nada y gospodarstwo rolne po Cia-
chorowskim w Pó wsi, jego ona Hilde kierowa a urz dem
pocztowym, który mie ci  si  w ich budynku14.

W Kolonii Ostrowieckiej oprócz Amtsbezirke mie ci
si  posterunek policji, szko a (Volksschule), sklepy, m yn.
Urz dy pocztowe i szko y dzia a y we wszystkich wi kszych
miejscowo ciach.

Obowi zywa  bezwzgl dny zakaz u ywania j zyka pol-
skiego wsz dzie, nawet w ko ciele, o czym pó niej napisz .

Ks. Gustaw Dzia owski, mieszkaj cy u Sonenbergów, 
dalej sprawowa  pos ug  kap a sk . Zmar  nagle 10 czerwca 
1940 roku. Otwart  trumn  przed pogrzebem umieszczo-
no na katafalku w wi tyni. 16 czerwca odby  si  pogrzeb 
pod przewodnictwem ks. Paw a Szynwelskiego, proboszcza 
w Czerwi sku. Uczestniczy em wraz z innymi ministrantami 
w tym a obnym nabo e stwie. Ko ció  wype niony wierny-
mi. Trumn  z o ono do wymurowanego ceg  grobu15.

Po pogrzebie przez d u szy czas ró nie mówiono o na-
g ej mierci w asnego proboszcza.

Wywózki, prace przymusowe, przesiedlenia

Wroku 1940 rozpocz y si  wysiedlenia (wywózki) 
ca ych rodzin do ró nych obozów przesiedle -
czych na Pomorzu. Odbywa y si  one przewa nie

noc . Nie przera a  Niemców p acz ma ych dzieci i lamentu-
j cych rodziców. W ci gu kilkunastu minut musieli si  spa-
kowa , a nast pnie z 15-30 kg baga em przewo ono ich do 
stacji kolejowej w Sm towie i Twardej Górze. Polacy musieli 
pozostawi  ca y swój dorobek, który przez kilkadziesi t lat 
w pocie czo a tworzyli. Niektórych wywieziono do obozu 
przesiedle czego w Pucku, który istnia  w latach 1940-1942, 
np. rodzin  Jadwigi i Franciszka Deryng wraz z dwójk  dzie-
ci. Bogumi  (8 lat) i W adys awem (9 lat) z Pieni kowa16.

Innych umieszczono w zamku w Jab onowie za Gru-
dzi dzem. Obóz ten istnia  w latach 1941-194317. Tam przez 
kilka miesi cy przebywa y m.in. dwie rodziny: Jana Karcza 
z trójk  dzieci i Stanis awa Liczma skiego z Ostrowitego, 
które w listopadzie 1941 roku zosta y przewiezione na prace 

przymusowe ko o Hannoveru, gdzie u bauerów pracowa y
do ko ca wojny18.

Niektórzy przebywali w tak zwanej „Szmalcówce” 
w Toruniu. Miejsce to od 1942 roku sta o si  podobozem 
Potulic ko o Nak a19. Obóz w Potylicach by  w latach 1940-
1945 najwi kszym i najci szym obozem na Pomorzu o du-
ej miertelno ci osadzonych, w tym dzieci20. Tam przeby-

wa o najwi cej rodzin z pieni kowskiej parafii.
A oto imiona i nazwiska niektórych rodzin:
Jadwiga i Franciszek Osi scy z dzie mi, Rozalia i Teofil 

Band mirowscy, Waleria i W adys aw Ma kowscy z pi t-
k  dzieci: Maksymilianem, Klemensem, Wac awem, Halin
i Tadeuszem Kowalskimi (dzieci z pierwszego ma e stwa).
Najm odszy, Tadeusz, w Potulicach zachorowa  na zapa-
lenie opon mózgowych, dlatego z obozu zosta  zwolniony 
i a  do ko ca wojny przebywa  w rodzinie Jadwigi i Józe-
fa Budkowskich w Pieni kowie21. Wymieni em tu rodziny 
rolników z Pieni kowa.

A oto wielka tragedia rolnika Jana Badzi ga i jego ony
W adys awy z Pó wsi, którzy z o miorgiem dzieci zostali 
wywiezieni do Potulic.

Tak po latach wspomina obóz w Potulicach córka, Ja-
dwiga Staniszewska z domu Badzi g, mieszkanka Kolonii 
Ostrowieckiej:

„Przed wojn  mieszka am w Pó wsi. Moi rodzice W a-
dys awa i Jan gospodarowali na 13 hektarach (…). Mia am
wtedy 7 lat. Pewnego dnia przyszli Niemcy. Nie pami tam
dok adnej daty, ale by  to chyba 1941 rok. Wywie li wszyst-
kich do Potulic. W ci gu tygodnia zmar o troje m odszego
rodze stwa (…). Tata bardzo si  stara , by nas z tego obo-
zu wypuszczono. Wykorzysta  fakt, e mia  siostrze ca

Ks. pra at
Gustaw Dzia owski

Obie fot. 
ze zbiorów autora

Pogrzeb ks. pra ata Gustawa Dzia owskiego
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w Niemczech. Poprzez jego poparcie wywieziono nas 
z obozu do pracy na gospodarstwo Niemca w Kamionce 
(…). Mieszkali my razem ze winiami. Ale tata wszystko 
adnie urz dzi  i po krótkim czasie by o ju  lepiej22.

Druga córka, Czes awa Orz dowska, te  zamieszka a
w Kolonii Ostrowieckiej m.in napisa a: „W obozie by o bar-
dzo le. Spali my na cemencie w bar ogu (…). Z obozu wró-
ci o nas sze cioro: mama, tata i czworo dzieci: siostra Irena, 
Jadwiga, Czes awa, i brat Henryk. Czworo m odszego rodze -
stwa zmar o w obozie (dwie siostry i dwóch braci). Po mierci
mieli sine usta i brzuszki. By  to dla mnie straszny widok23.

Strata czwórki dzieci w tak m odym wieku w dodatku w ta-
kich cierpieniach to dla rodziców wielka tragedia. Taki okrutny 
los zgotowali Niemcy, tym którzy byli wi zieni w Potulicach. 

Oprócz wysiedle  do obozów by y i wywózki ca ych ro-
dzin na prace przymusowe do niemieckich bauerów w g b
Niemiec, m.in. rodziny rolników wraz z dzie mi: Bernarda 
Gardzielewskiego, Juliana epki wraz z pi ciorgirm ma ych
dzieci. Na opuszczone przez Polaków gospodarstwa osiedlano 
rodziny niemieckie, tzw. Baltendeutsche i Bezarabendeutsche.

Niektórzy ratowali si  przed wywózk , sp dzaj c noce 
u znajomych. Nikt nie by  pewny, e jutro b dzie na swoim.

Nie wszyscy Niemcy byli naszymi wrogami. Ciekawa 
jest historia rodziny rolnika Franciszka i Heleny Kuziemskich 
z Ostrowitego. Ich najstarszy syn Konrad, urodzony w 1921 
roku musia  pracowa  jako stolarz w stolarni u Waldemara 
Dombrowskiego w Nowem. Jego syn by  ekshitlerowcem. 
By  esesowcem. Bezlito nie gn bi  Polaków24. Natomiast 
jego ojciec pomaga  Polakom jak móg . To on jesieni  1940 
roku powiedzia  Kuziemskiemu, e jego rodzina zostanie 
wywieziona do Potulic. Prosi , eby rodzice si  spakowali 
i uciekli. Tak te  uczynili. Najpierw przebywali u znajomych 
ko o Osieka, pó niej zamieszkali w Osiu pow. wiecie nad 
Wis . Ojciec Franciszek zosta  wywieziony na prace przy-
musowe do bauera w Grabinie Zameczku ko o Pruszcza, 
gdzie pracowa  jako robotnik rolny do ko ca wojny25.

Oprócz rolników do obozów przesiedlano kupców i rze-
mie lników. Niektóre rodziny zosta y przesiedlone z w a-
snego gospodarstwa w inne miejsce, np. rodzina Aleksego 
Jasi skiego z Pó wsi przeznaczona do Potulic, dzi ki inter-
wencji Arnolda Pankina zosta a przesiedlona do Smarzewa, 
gdzie do ko ca wojny pracowa a w maj tku Kriesy26.

Podczas okupacji wszyscy doro li musieli pracowa .
Wszyscy byli zarejestrowani w urz dzie pracy i posiada-
li Arbeitsbuch (ksi ka pracy). By y kartki ywno ciowe,
odzie owe. M czy ni po uko czeniu 18 lat otrzymywali 
kartki na papierosy. Rolnicy musieli odda  wirówki do mle-
ka, które w Pieni kowie sk adowano na strychu u Sonen-
berga. Ka dy rolnik musia  odstawi  mleko do mleczarni.

Pami tam jak matka z ko ci robi a myd o, z buraków 
cukrowych robiono syrop, hodowano króliki, które prze-
rabiano na pasztet. W lesie zbierano chrust, by mie  opa
na zim . Trzeba by o sobie radzi , aby przetrwa  te ci kie
czasy. yli my zawsze nadziej , e Polska spod okupacji 
wroga si  wyzwoli. I tak po prawie sze ciu latach si  sta o.
Najwa niejsze, e w latach 1939-1942 rodzina by a jeszcze 
razem podczas Bo ego Narodzenia i Wielkanocy, e w ko-
ciele odbywa y si  msze (nie w ka d  niedziel ). Wtedy 

sz o si  do innej parafii, np. do Lalków. Cz sto dociera y
smutne wiadomo ci, e ten zgin  w KZ Stutthof, Oranien-
burgu, Dachu, Auschwitz. Same nazwy obozów wywo y-
wa y strach. Polska rodzina by a szko  tajnego nauczania 
i ostoj  moralnych i religijnych warto ci.

Ci g dalszy w nast pnym numerze

Rodzina Badzi gów
Fot. ze zbiorów autora

Przypisy:
1 „Zapiski Kociewskie” nr 1(5) 1996 r., s. 28-29.
2 Kalendarz kieszonkowy dla muzyków ko cielnych spis parafii, Gru-

dzi dz 1938, s. 94. 
3   J. Milewski, Bataliony kociewskie w wojnie 1939, Starogard Gd. 

1994, s. 10-14.
4 Ksi ga zmar ych pieni kowskiej parafii. Wpisu po polsku dokona

ks. prob. Gustaw Dzia owski.
5   Ks. H. Mross, S ownik biograficzny kap anów diecezji che -

mi skiej wy wi conych w latach 1821-1920, Pelplin 1995, 
s. 60-61.

6   Tak nam dzieciom stale powtarza a matka, e to by  stary Kriesa. 
7   Ustna relacja kolegi Zygmunta Lietza, syna Kazimierza, zam. 

w Niemczech.
8 Krwawa Kociewska Jesie  1939 roku na ziemi gniewskiej. Pod red. 

Jana Ejankowskiego, Alicji Samulewskiej, Gniew 2011, s. 12-13.
9 W tym czasie zamordowano 12 m czyzn z pieni kowskiej pa-

rafii.
10   Ksi ka ukaza a si  na rynku ksi garskim w 1986 r., s. 84-85.
11   Treuhander – zarz dca.
12   Ks. K. Glamowski przeniós  si  z Pieni kowa do Brodnicy nad 

Drw c , gdzie zosta  proboszczem.
13   A. Przywuska, Kociewska gmina Sm towo Graniczne. Dzieje do 

roku 2005, Starogard Gd. 2005, s. 227-228.
14   Ustna relacja Zofii Rozenek (z domu Rybicka), zam. w Kolonii 

Ostrowieckiej.

15   15 stycznia 1988 roku umar  ks. prob. Gracjan Przeczewski, któ-
ry pragn  spocz  w grobie ks. Dzia owskiego. Kiedy grobowiec 
otwarto – wielka sensacja, grób pusty, adnych szcz tków po po-
przedniku. Nie jest prawd , e po wojnie trumn  ks. Dzia owskiego
zabra a rodzina. Do dnia dzisiejszego nie uda o si  ustali , co si
sta o ze zw okami ks. Gustawa.

16   Pisemna relacja ks. W. Derynga w ksi ce J. Ejankowskiego 
pt.: „Prawda ponad ycie”, Piaseczno – Jastrowie 2002, s. 25.

17 Wielka Encyklopedia PWN, tom 12, s. 339.
18   Relacja Kazimierza Karcza, syna Jana, obec. zamieszka ego „Le-

ne Osiedle” w Tymawie.
19 Wielka Encyklopedia Powszechna PWN 1987, t. IV, s. 510.
20   Dr. A. Paczuska, Obóz hitlerowski w Potulicach w latach 1940-

1945, s. 18 w zbiorach autora.
21   Relacja Bo eny Fredy, córki Wac awa Kowalskiego, zam. w Tyma-

wie.
22   Pisemna relacja Jadwigi Staniszewskiej (odpis) mps. w zbiorach 

autora.
23   Pisemna relacja Czes awy Orz dowskiej (odpis) mps. w zbiorach 

autora.
24   Potwierdza to mój brat Joachim, który w owym czasie pracowa

jako pomocnik stolarza u Dombrowskiego. Obecnie mieszka w Do-
ver. Uko czy  90 lat.

25   Relacja Franciszka Kuziemskiego, syna Franciszka, zamieszka ego
we Wdzie gmina Lubichowo.

26   T. Jasi ski, Bóg wezwany…, s. 90.
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Urodzi  si  5 czerwca 1892 roku w Pako ci w woj. po-
zna skim z rodziców Antoniego i Pelagii2. Po ma-
turze uzyskanej w rodzinnej miejscowo ci wybra

studia techniczne w Pa stwowym Instytucie Technicznym 
w Poznaniu. W roku 1913 uzyska  dyplom in yniera bu-
downictwa l dowego. Pracowa  zawodowo w Nowej Rudzie 
i Poznaniu. W 1916 roku przeniós  si  do Gda ska i podj
prac  w Stoczni Cesarskiej w dziale budowy portu. Natych-
miast te  ujawni  swój spo ecznikowski temperament, cze-
go owocem by o skupienie pracuj cych w stoczni Polaków 
w ramy organizacyjne Stowarzyszenia Polskich Pracowni-
ków Stoczniowych, za o onego w roku 1917. Zwróci  na 
siebie uwag  jako m odzieniec (mia  wtedy 25 lat) skuteczny 
w dzia aniu dla dobra wspólnoty polskiej jeszcze w ko co-
wej fazie epoki zaborczej. Z tego powodu zosta  w 1918 roku 
powo any przez delegata Rz du Polskiego w Gda sku na 
stanowisko Kierownika Komisji Rejestracyjnej mienia po-
niemieckiego. Wykorzystuj c pomoc cz onków SPPS zdo a
wywi za  si  z tej funkcji – tj. udowodni  prawo w adz nie-
podleg ej Polski do dyspono-
wania mieniem poniemieckim 
oraz spowodowa  skuteczne 
jego egzekwowanie wobec tego 
mienia znajduj cego si  w tym 
czasie na terenie Gda ska. Pod-
leg o ono nast pnie podzia owi
dokonanemu przez odpowied-
ni  Komisj  Mi dzyalianck  na 
rzecz Polski i Wolnego Miasta 
Gda ska. Czarnecki zosta  te
kierownikiem sekcji technicz-
nej przy Delegaturze Rz du
Polskiego w Gda sku, a od 
roku 1923 kierownikiem dzia u
technicznego Komisariatu Ge-
neralnego RP w Gda sku. Po 
dwóch latach, tj. w roku 1925 
Czarnecki przeszed  do pracy 
w Radzie Portu i Dróg Wodnych 
w Gda sku. W dzia alno ci za-
wodowej zdo a  wszechstronnie 
wykorzysta  swoje gruntowne 
przygotowanie fachowe (jako 

specjalista budownictwa l dowego) oraz zmys  organizacyj-
ny, co znalaz o odbicie w wymiernych efektach i osi gni -
ciach na tym polu.

Obok pracy zawodowej Erazm Czarnecki aktywnie dzia-
a  spo ecznie na forum obywatelskim i politycznym jeszcze 

w czasie zaborów tj. w 1917 roku. W okresie radykalizacji ru-
chów politycznych po I wojnie wiatowej, na fali rewolucyj-
nych zrywów jesieni 1918 roku, nawi za  kontakt – a nast p-
nie konkretn  wspó prac  – z jedyn  podówczas w Gda sku
polsk  organizacj  robotnicz , Zjednoczeniem Zawodowym 
Polskim, skutecznie przyczyniaj c si  do jego wzrostu. Ak-
tywny udzia  w yciu obywatelskim doprowadzi  Czarneckie-
go z czasem w sk ad Rady Miasta. Spo eczno  polska WM 
Gda ska potrzebowa a swojej reprezentacji i kierownictwa 
w obronie w asnych praw, tote  w 1922 roku zjednoczy a
si  w powsta ej wówczas organizacji politycznej pn. Gmi-
na Polska w WM Gda sku. Obj a ona Polaków zamiesz-
ka ych na tym obszarze. Czarnecki aktywnie w czy  si
w prac  organizacyjn  jako wspó za o yciel Gminy Polskiej, 

RYSZARD SZWOCH

Erazm Czarnecki 
(1892-1949)

dzia acz patriotyczny w WM Gda sku

Trójmiejski Klub Kociewiaków jedno ze swych oficjalnych spotka  w Ratuszu 
Staromiejskim w Gda sku po wi ci  wybitnej postaci okresu mi dzywojennego
– Erazmowi Czarneckiemu1.
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Dzia acze Polonii gda skiej (lata mi dzywojenne)
Fot. ze zbiorów autora
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a potem kierowa  jej dzia alno ci  jako generalny sekretarz, 
wypracowuj c metody konsolidacji Polaków zrzeszonych 
w ró nych polskich organizacjach spo ecznych, kulturalnych 
i politycznych, a wchodz cych w sk ad Gminy3. Od maja 1926 
do listopada 1931 roku zasiada  w Zarz dzie Gminy Polskiej. 
W tym czasie podzieli a si  ona na frakcje z powodu ró nic
stanowisk jej dzia aczy, sympatyzuj cych b d  to z opcj  en-
deck , b d  te  sanacyjn . W tym konflikcie uczestniczy a
ca a spo eczno  polska4, trac c przy tym poczucie jedno ci
i ryzykuj c wszelkie negatywne skutki tego rozbicia. Mimo 
utrzymuj cej si  w Gminie Polskiej swoistej dwuw adzy, 
9 listopada 1931 roku na posiedzeniu Rady Delegatów zosta
wybrany na prezesa Gminy Polskiej, niew tpliwie wskutek 
zdobytej w rodowisku silnej pozycji i uznania w kr gach
polskich, postrzegaj cych Czarneckiego jako skutecznego 
obro c  praw polskich i wspólnych interesów politycznych 
wspólnoty gda skiej. Wybór ten 22 listopada 1931 roku zo-
sta  oficjalnie zatwierdzony. Pod kierownictwem Czarneckie-
go stosunki w Gminie Polskiej uleg y wyra nej poprawie5.
Jako prezes nie rezygnowa  przy tym z w asnej linii progra-
mowej i nie podda  si  naciskom pos usze stwa i uleg o ci
wobec sfer rz dowych. Nie rezygnowa  jednak z wysi ków
zjednoczenia Polonii gda skiej, odnosz c w tym krótkotrwa-
y sukces. Otworzy o to Czarneckiemu drog  do dalszej ka-

riery politycznej. W wyborach do parlamentu WM Gda ska
– Volkstagu6 – wystawiony zosta  jako jeden z kandydatów 
na pos a7.

Wybory wyznaczone na 16 listopada 1930 roku odby-
wa y si  w atmosferze o tyle niekorzystnej, i  wspólnota 
obywateli polskich na terenie WM Gda ska przechodzi a
swoisty kryzys, spowodowany wzgl dami politycznymi 
i rozbiciem jedno ci organizacyjnej. Sk ócenie to w rezulta-
cie spowodowa o, i  wystawiono dwie odr bne polskie listy 
wyborcze (grupa Zygmunta Moczy skiego i grupa Fran-
ciszka Kubacza). Rezultat wyborów do Volkstagu okaza  si
sukcesem opcji narodowo-socjalistycznej8. Polacy zdobyli 
w nim tylko dwa mandaty9. Erazm Czarnecki uzyska  wy-
magan  ilo  g osów i wszed  do Sejmu Gda skiego. Pe ni
funkcje poselskie podczas IV kadencji Volkstagu (1930-
1933). W tym okresie sytuacja polityczna na terenie WM 
Gda ska zmieni a si  o tyle, i  zdoby a znaczne wp ywy
i tym samym kategoryczne dania manifestowa a ju
otwarcie spo eczno  ow adni ta narodowo-socjalistycznym 
p dem ku pe ni w adzy. Klimat polityczny podsyca y wp y-
wy nazistowskie i szeroka akcja antypolska rodem wprost 
z hitlerowskich Niemiec. Oczywistym zamiarem by o mak-
symalne ograniczenie polskiego ycia publicznego, ale 
i udzia u Polaków w organach w adzy10.

Wybory do Volkstagu na V kadencj , odbywaj ce si  28 
maja 1933 roku, przynios y – jak nale a o si  spodziewa
–  ogromne zwyci stwo partii hitlerowskiej, która w Volks-
tagu uzyska a a  38 mandatów, tj. 53% sk adu parlamentu11.
Pomimo ewidentnego rozbicia w rodowisku polskim12, zano-
towano wyra ny wzrost g osów polskich: z 6,8 tys. (w roku 
1933) do 8,3 tys. (w 1935 r.). I tym  razem z polskich list 
wesz o do Sejmu gda skiego dwóch przedstawicieli13, a tym 
samym Erazm Czarnecki rozpocz  drug  kadencj  poselskiej 
dzia alno ci (1933-1935). Jak wspomina wiadek tamtych lat 
dzia alno ci Polonii gda skiej, Czarnecki sprawowa  swoje 
funkcje poselskie w okresie nasilonej presji organizacji hitle-
rowskich i wzmo onego prze ladowania Polaków. Jako pose
Czarnecki „przeciwdzia a  propagandzie hitlerowskiej, bra
udzia  mo liwie w ka dym polskim zebraniu, zwracaj c swoj
szczególn  trosk  ku ludno ci wiejskiej, najbardziej nara o-
nej na nacisk i prze ladowanie. Stara  si  uodporni  Polaków 

na wp ywy germanizacyjne i hitlerowskie. By  najbardziej 
aktywnym spo ecznie i politycznie oraz najbardziej pracowi-
tym ze wszystkich pos ów polskich do gda skiego Volkstagu 
w ca ym okresie mi dzywojennym”14. Do ko ca kadencji jed-
nak nie dotrwa , o czym ni ej, a jego funkcj  prezesa Gminy 
Polskiej przej  zast pczo Roman Ogryczak, za  mandat po-
selski Volkstagu kontynuowa  ks. Bronis aw Komorowski15.
Dzia alno  poselska Czarneckiego na forum Volkstagu – 
w ramach Ko a Polskiego – skupia a si  zasadniczo na obronie 
praw ludno ci polskiej, a wyst powa  „zdecydowanie przeciw 
prze ladowaniu polskiej kultury, o wiaty i szkolnictwa”. Jego 
przemówienia „cechowa a du a odwaga, znajomo  zagadnie-
nia i bezkompromisowo ”16.

W kolejnych wyborach do Volkstagu na VI kadencj ,
7 kwietnia 1935 roku, Czarnecki ju  nie bra  udzia u. Wów-
czas tak e z listy polskiej uzyskano dwa mandaty – dla An-
toniego Lendziona i Bronis awa Budzy skiego.

Czarnecki jako przedstawiciel portów w Gda sku i Gdyni 
na pocz tku 1935 roku zosta  wys any na placówki zagranicz-
ne w Pradze i Bratys awie. Otrzyma  posad  wicedyrektora 
i radcy Przedstawicielstwa Portów Polskich i Ministerstwa 
Komunikacji. Jak sugeruje jeden z dawnych dzia aczy polo-
nijnych w Gda sku, wydelegowanie Czarneckiego „wed ug
mniemania ówczesnego spo ecze stwa polskiego w Gda sku
sta o si  za wol  w adz polskich, aby mu umo liwi  dzia al-
no  polityczn , albowiem ujawnia  on w asne pogl dy, nie 
godz ce si  z lansowan  przez ówczesne w adze faszyzacj
ycia polskiego w Gda sku”17. Powodem – zapewne g ów-

nym – przeniesienia Czarneckiego poza obszar WM Gda ska
by o zagro enie ycia, spowodowane nienawistn  i agresyw-
n  nagonk  hitlerowców, a nawet dokonywanymi na jego 
osob  napadami, które ostatecznie mog yby okaza  si  tra-
giczne w skutkach18. Nale a o wi c go chroni  przed zama-
chem na ycie.

Wybuch II wojny wiatowej zasta  wi c Czarneckiego 
poza Gda skiem i Polsk , na placówce w Czechos owacji.
Tam prze y  okres wojny i okupacji. W 1945 roku powróci
do Gda ska i obj  stanowisko urz dnika Biura Portowego. 
Jako pracownik gospodarki morskiej pozosta  wierny swej 

Autor w towarzystwie dr Danuty Czarneckiej-Rudnik, 
najbli szej krewnej Erazma Czarneckiego.

Fot. ze zbiorów autora
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Przypisy:
1    Szkic ten zaprezentowa  autor na tym spotkaniu 2011 r. z udzia em

najbli szej rodziny Erazma Czarneckiego.
2 Biogram opracowano g ównie na podstawie materia ów w asnych

autora.
3    Reprezentowa  Gmin  Polsk  na uroczysto ci po wiecenia sztanda-

ru Towarzystwa Powsta ców i Wojaków w Skórczu 14 VIII 1927 r. 
Zob. Goniec Pomorski 1927 nr 189, s. 4.

4    Gmina Polska liczy a w tym okresie ok. 5 tys. cz onków.
5 Zob. H. Polak, Szkolnictwo i o wiata polska w Wolnym Mie cie

Gda sku 1920-1939, Gda sk 1978, s. 32. Stan ten trwa  nied ugo,
gdy  w 1933 r. utworzono Zwi zek Polaków opozycyjny wobec 
Gminy Polskiej.

6    Volkstag – dos ownie Zgromadzenie Ludowe, parlament WM 
Gda ska powo any 6 XII 1920 r. Czynne prawo wyborcze posiadali 
obywatele z uko czonym 20, a bierne 25 rokiem ycia.

7 Jak wynika z zachowanej karty do g osowania Nr 9, list  kandyda-
tów otwierali: poz. 1) Antoni Lendzion, poz. 2) Erazm Czarnecki 
– architekt, a ko czy  poz. 31) Konrad Sojecki, asystent kolejowy.

8   Lista niemiecko-narodowa zdoby a 10 mandatów, socjaldemo-
kratyczna 19, Centrum 10, komuni ci 7, hitlerowcy 12, inne 11, 
polska 2.

9    Zdobyli je gda szczanie Antoni Lendzion i Erazm Czarnecki. Pierw-
sze posiedzenie Volkstagu odby o si  9 XII 1930 r. Na posiedzeniu 
9 I 1931 wybrano na przewodnicz cego socjaldemokrat  Juliusa 
Gehla.

10   Zaplanowano zmian  ordynacji wyborczej do Volkstagu, od IV ka-
dencji (1930) ograniczaj c jego sk ad z 120 do 72 pos ów.

11   Lista socjaldemokratów 13, Centrum 10, komuni ci 5, lista polska 2.
12   Przed wyborami w Gda sku, Goniec Pomorski 1933 nr 122. Obok 

Gminy Polskiej od 1933 r. dzia a  opozycyjny wobec niej Zwi zek
Polaków w WM Gda sku. Obie organizacje po czy y si  dopiero 
w roku 1937 jako Gmina Polska Zwi zek Polaków.

13    Drugim pos em zosta  Zygmunt Moczy ski.
14    Z r kopisu Szczepana Czai w zbiorach autora.
15    Beatyfikowany w 1999 r.
16   H. Polak, op. cit., s. 195.
17    ibid. (przyp. 7)
18  Wg informacji rodziny, Czarnecki kilkakrotnie by  przez tzw. niezna-

nych sprawców ostrzelany z broni palnej,  a tak e sta  si  obiektem 
otwartej przemocy fizycznej ze strony bojówek nazistowskich.

19    Ma e stwo Czarneckich by o bezdzietne.
20   W rozbudowuj cej si  aglomeracji metropolitalnej Gda ska znaj-

dzie si  niew tpliwie godna tego patrona ulica (plac lub skwer).

profesji i sympatii dla Gda ska. W okresie narastaj cej sta-
linizacji ycia w kraju, w adze komunistyczne PRL obj y
Czarneckiego swym nadzorem, a powodem jego areszto-
wania by  rzekomy ideologiczny i polityczny afront, jaki 
spowodowa  jako odpowiedzialny za wprowadzenie stat-
ków do portu – otó  jednostce zachodniego armatora da
pierwsze stwo wp yni cia z redy do portu – przed stat-
kiem pod bander  ZSRR. Decyzj  t  uznano za dzia anie
dywersyjne i wrogie. Czarnecki natychmiast wi c znalaz
si  w r kach UB i poddany zosta  w areszcie wi ziennym
bezwzgl dnemu ledztwu. Mieszkanie jego skrupulat-
nie przeszukano, rekwiruj c np. teksty jego przemówie
sejmowych i innych. Zastosowan  wobec niego przemoc 
fizyczn  i psychiczn  przyp aci  zawa em serca. Aby nie 
komplikowa  sobie sprawy, funkcjonariusze UB umie cili
Czarneckiego w Klinice Akademii Medycznej.

Zmar  4 wrze nia 1949 roku w Gda sku – maj c zale-
dwie 57 lat – i zosta  pochowany na cmentarzu katolickim 
w Sopocie. Pozostawi  wdow , Jadwig  z Landowskich19.

Jest rzecz  g boko zasmucaj c , e ten wybitnie zas u-
ony dzia acz polski w WM Gda sku do tej pory nie docze-

ka  si  nale nego uhonorowania przez powojenne w adze
miejskie Gda ska lub Sopotu. Czas najwy szy to niewyt u-
maczalne zaniedbanie naprawi  nadaj c (np. w 120. roczni-
c  urodzin) której  z gda skich lub sopockich ulic20 nazw :
ul. Erazma Czarneckiego.
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Z dzia alno ci
Parlamentarnego

Zespo u Kociewskiego

Zespó  zosta  utworzony 7 lutego 2008 roku, w celu 
inicjowania dzia a  Sejmu i Senatu na rzecz poprawy 
jako ci aktów normatywnych dotycz cych problema-

tyki regionalnej Pomorza, w szczególno ci Kociewia, a tak e
wszechstronnego rozwoju gospodarczego, kulturowego i spo-
ecznego Kociewia i regionów o ciennych.

Zespó  obejmowa  patronatem wszystkie godne uwagi 
i wa ne dla regionu projekty i konkursy, takie jak Konkurs im. 
Romana Landowskiego oraz Zaduszki Kociewskie. Rozpocz -
to prace nad Encyklopedi  Kociewsk , wydano przy wsparciu 
zespo u elementarz Gadómy po naszamó. Ufundowano marmu-
row  tablic  pami tkow  po wi con  postaci Senatora Ksi dza
Feliksa Bolta. Tablica zosta a ods oni ta w dwunast  roczni-
c  nadania imienia ksi dza Senatora Feliksa Bolta Publicznej 
Szkole Podstawowej w Bar o nie. W 2009 roku Parlamentarny 
Zespó  Kociewski i Parlamentarny Zespó  ds. Dróg Wodnych 
i Turystyki Wodnej zorganizowa y konferencj  na temat samo-
rz dów lokalnych na u awach Wi lanych w III RP. Jednym 
z jej tematów by  strategiczny program „Kompleksowe zabez-
pieczenie przeciwpowodziowe u aw do roku 2030”.

Zespó  wspiera  lokalne inicjatywy kulturalne i artystyczne, 
takie jak wyjazd grupy folklorystycznej Kociewia na konkurs 
folkowy w Helsinkach, wydanie albumu poetycko-fotograficz-
nego „Pejza  serdeczny Kociewia”, 50 obchody istnienia zespo-
u artystycznego „Piaseckie Kociewiaki” i 10 rocznic  wizyty 

Ojca wi tego Jana Paw a II na Kociewiu.
Cz onkowie Zespo u uczestniczyli w IV Kongresie Kociew-

skim. Przyst piono do organizacji wystawy upami tniaj cej
utworzenie na ziemiach polskich pierwszego obozu koncentra-
cyjnego – KL Stutthof. Zespó  sprawowa  patronat nad Ko-
ciewskimi Warsztatami Regionalnymi w Osieku, przeprowadzi
konkurs pod has em „M odzi dla Kociewia” i obj  patronatem 
III Konkurs Marynistyczny w tczewskim LO oraz konkurs „Po-
szukiwanie zaginionych s ów gwary kociewskiej”.

W ród wielu inicjatyw Zespo u znajduje si  organizacja 
zbiórek i przekazywanie ksi ek do miejskich bibliotek publicz-
nych z terenu Kociewia. Ksi ki trafi y do zbiorów bibliotek 
z Pruszcza Gd., Tczewa, wiecia, Starogardu Gd. 

We wrze niu tego roku z inicjatywy Zespo u odby o si
w Pelplinie I Spotkanie Kociewiaków, podczas którego wr -
czono wyró nienia „Chwalby Grzmis awa” osobom najbardziej 
zas u onym dla Kociewia. 

Kolejn  bardzo wa n  rzecz , jak  Zespó  zainicjowa
i obj  patronatem jest powo anie komisji badawczej w osobach 
znanych profesorów kilku uczelni w Polsce, którzy podj li si
opracowania Kroniki wi tego Zakonu Cystersów. Podczas 
konferencji wyg oszono siedem referatów omawiaj cych dzieje 
i zawarto  kroniki pelpli skich cystersów. Mo emy je przeczy-
ta  w najnowszym wydaniu rocznika RYDWAN.

W pa dzierniku 2012 roku w budynku wystawienniczym Gro-
dziska w Owidzu odby a si  sesja popularnonaukowa „Pradzieje 
Pojezierza Starogardzkiego”, której g ównym celem by o przybli-
enie ycia ludzi z poszczególnych epok w oparciu o przeprowa-

dzone badania archeologiczne na Pojezierzu Starogardzkim. Sesji
patronowa  m.in. Andrzej Grzyb – senator i przewodnicz cy
Parlamentarnego Zespo u Kociewskiego. 

To tylko namiastka dzia a  Zespo u na rzecz Kociewia.



40 KMR

ANALIZA ZA-

Zarys biografii

Czatkowy, Tczew, Warszawa, Pozna , Gda sk – to 
wie  i miasta, z którymi zwi zane by o ycie i twór-
czo  naukowa Edwina Rozenkranza. Mo na po-

wiedzie , e by  synem Ziemi Pomorskiej. Jako Pomorzanin 
mia  chwalebny udzia  w powstaniu warszawskim. Praktycz-
nie cudem unikn mierci. Niestety, nie uda o si  to innemu 
naszemu znakomitemu rodakowi, wybitnemu harcerzowi 
z Tczewa, Hubertowi Stangenbergowi. Ale po kolei.

Edwin Rozenkranz urodzi  si  ju  w wolnej Polsce, do-
k adnie 2 czerwca 1925 roku we wsi Czatkowy pod Tcze-
wem. Wychowywa  si  w rodzinie ceni cej wykszta cenie
i umi owanie Ojczyzny. Ojciec Edwina, Leonard Rozen-
kranz, jeszcze w czasach zaboru pruskiego uzyska  dyplom 
Akademii Handlowej w Berlinie. W latach II Rzeczypospo-
litej pracowa  jako inspektor Izby Kontroli Skarbowej na 
granicy polsko-gda skiej (Wolne Miasto Gda sk). W wy-
chowaniu Edwina istotna by a rola matki Anny z domu W s.
Patriotyczna tradycja rodziny Rozenkranzów zwi zana by a
tak e z dramatycznym, heroicznym plebiscytem na Powi lu
i Warmii z dnia 11 lipca 1920 roku.

Miasto Tczew, szczególnie po przegranym plebiscy-
cie na Warmii, Mazurach i Powi lu, sta o si  schronieniem 
i ostoj  polsko ci na lewym brzegu Wis y. Sze cioletni
Edwin uczy  si  w szkole podstawowej w Tczewie. Pobiera
te  lekcje gry na skrzypcach, a w szkole wyst powa  w sek-
stecie, w zespole orkiestrowym.

W 1937 roku rozpocz  nauk  w I Pa stwowym Gim-
nazjum i Liceum M skim przy dzisiejszej ul. Westerplatte 
(wtedy gen. J. Hallera). Szko a ta zosta a uruchomiona ju
w 1920 roku i z czasem uzyska a wysok  mark . W szkole 
obowi zywa a dyscyplina, jednakowe umundurowanie. M o-
dzie y stawiano wysokie wymagania. W tczewskiej szkole 
redniej Rozenkranz zetkn  si  z wielonarodowo ci  sk adu

jej uczniów, z tym e ludno  polska si ga a wówczas 90% 
ogó u spo eczno ci. Tczew by  wtedy miastem nadgranicz-
nym i wielokulturowym. Niew tpliwie w tym bogactwie 
kulturowym rodzi a si  du a indywidualno  i kszta towa a
si  postawa etosu pracy, wra liwo ci artystycznej i toleran-

cji. Niestety, do dnia 1 wrze nia 1939 roku kilkunastoletni 
Edwin zd y  uko czy  dwie klasy gimnazjalne.

Z nastaniem okupacji hitlerowskiej rodzina Rozenkran-
zów nara ona by a na ogromne zagro enie. Jak wiadomo 
eksterminacji podlega y tysi ce pomorskich rodzin inteli-
genckich. Po konfiskacie maj tku zaradni rodzice zdo ali
jeszcze przed Bo ym Narodzeniem 1939 roku opu ci  Po-
morze i przenie  si  na d u szy czas do Generalnej Guber-
ni, do Lublina. Dzi ki pracy w prywatnej firmie budowlanej 
ojciec zdo a  utrzyma  swoj  pi cioosobow  rodzin .

W 1943 roku Edwin Rozenkranz przedosta  si  do War-
szawy i zamieszka  tutaj prawie na sta e. W okupowanej sto-
licy 18-latek spotka  rówie ników, przedstawicieli pokolenia 
Kolumbów. Dzieli  ich los i bohaterstwo. Tak jak wi kszo
z nich uko czy  konspiracyjne szkolenie bojowe. W konspi-
racji pos ugiwa  si  pseudonimem „Kamie ”. W powstaniu 
warszawskim walczy  w Batalionie „Gozdawa” im. Stefa-
na Czarnieckiego. Bra  udzia  w szczególnie ci kich wal-
kach na Starówce. Za m stwo i bohaterstwo w tych walkach 
otrzyma  w 1982 roku Warszawski Krzy  Powsta czy. Na 
warszawskiej Starówce poleg o wielu powsta ców, w tym 
niema o naszych rodaków z Tczewa i szerzej z Pomorza. 19-
letni Edwin w nocy z 30 na 31 sierpnia 1944 roku zosta  ran-
ny i niezw ocznie ewakuowany do szpitala powsta czego,
który wkrótce zosta  zaj ty przez wojska niemieckie. Mia
jednak du o yciowego szcz cia i prze y  ten trudny czas.

Po upadku powstania warszawskiego przebywa  nadal 
w niewoli niemieckiej. Znalaz  si  wkrótce w transporcie 
je ców powsta czych. Zaryzykowa  ucieczk , pomimo nie 
zaleczonej rany. Szcz liwie ucieczka powiod a si . W krót-
kim czasie odnalaz  swoj  rodzin  w powiecie warszawskim. 
Z dniem 17 stycznia 1945 roku doczeka  si  wyzwolenia 
spod okupacji hitlerowskiej. Po zako czeniu wojny rodzina 
Rozenkranzów powróci a na Pomorze. 20-letni Edwin prze-
bywa  jednak d u szy czas na rekonwalescencji. Po doj ciu
do pe ni si  umiej tnie czy  prac  z nauk . Przez pewien 
czas pracowa  w Tczewie w administracji pa stwowej. Ci -
gn o go jednak do Gda ska. W a nie w Gda sku uzyska
wiadectwo dojrza o ci. Jako kierunek swoich studiów wy-

bra  prawo, ale w Gda sku nie by o wtedy uniwersytetu.

JAN KULAS

Edwin Rozenkranz 
wybitny rodak i historyk prawa

Ziemia Tczewska wyda a wielu wybitnych obywateli i profesjonalistów. Do takich niezwyk ych
indywidualno ci zaliczy  nale y znakomitego historyka pa stwa i prawa profesora Edwina 

Rozenkranza (1925-1992). Mijaj ca 20. rocznica jego mierci jest dobr  okazj  do przybli enia
sylwetki i dorobku m.in. autora „Dziejów Tczewa”. Warto doda , e prof. Edwin Rozenkranz 

jest od blisko 30. lat Honorowym Cz onkiem Towarzystwa Mi o ników Ziemi Tczewskiej.

KONTER
F E K T Y
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Edwin Rozenkranz w latach 1948-1952 studiowa  na 
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (UAM) w Pozna-
niu. Na marginesie warto zauwa y , e w skali naszego 
kraju by y to lata bolesnej, pe nej stalinizacji Polski. Edwin 
studiowa  histori  pa stwa i prawa. I w a nie te dziedziny 
stan  si  jego koronn  specjalizacj  ca ej pi knej kariery 
naukowej. Mistrzem m odego studenta by  prof. Zdzis aw
Kaczmarczyk. W 1952 roku Edwin Rozenkranz zosta  ma-
gistrem prawa. Niezw ocznie równie  zapisa  si  na semina-
rium doktoranckie, tak e u prof. Zdzis awa Kaczmarczyka. 

W 1952 roku mgr Edwin Rozenkranz zosta  skierowany, 
bo takie to by y czasy (nakazów pracy), do pracy w Wo-
jewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego w Gda -
sku. Jak si  pó niej okaza o ca e dalsze 40 lat ycia sp dzi
w a nie w Gda sku. Po 1956 roku, ju  w w asnego wybo-
ru, zwi za  swoje ycie z Gda skiem. W pracy zawodowej 
awansowa  od radcy do generalnego projektanta. Równo-
legle przygotowywa  si  do kolejnych egzaminów. Jego 
planów nie zak óci a niespodziewana s u ba wojskowa na 
prze omie lat 1956/1957.

Po odwil y 1956 roku Edwin Rozenkranz móg  swo-
bodnie kontynuowa  swoj  karier  naukow . W 1960 roku 
uzyska  na Wydziale Prawa UAM doktorat na podstawie 
pracy pt. „Pocz tki i ustrój miast Pomorza Gda skiego do 
schy ku XIV stulecia”. Praca licz ca 322 strony zosta a opu-
blikowana przez Gda skie Towarzystwo Naukowe (GTN) 
w 1962 roku w Gda sku. Pomimo up ywu pó  wieku od jej 
wydania ma wci  podstawowe znaczenie dla genezy miast 
pomorskich. O powstaniu i rozwoju Tczewa pisze Edwin 
Rozenkranz w podrozdziale „miasta nadwi la skie”. Obok 
„Grodu Sambora” autor analizuje lokacj  takich miast jak: 
Gorz dziej, Gniew, Nowe, wiecie.

Dr Edwin Rozenkranz z dniem 1 pa dziernika 1960 
roku podj  prac  w Wy szej Szkole Pedagogicznej (WSP) 
w Gda sku, a od 1970 ju  w Uniwersytecie Gda skim (UG), 
przy którego za o eniu mia  swoje zas ugi. Na WSP po kilku-
letniej pracy dydaktyczno-badawczej obj  Katedr  Historii 
Staro ytnej i redniowiecza. W 1968 roku, równie  w Po-
znaniu na UAM, obroni  prac  habilitacyjn  zatytu owan
„Recepcja prawa lubeckiego w miastach nadba tyckich”.
Na macierzystej WSP obj  funkcj  prodziekana Wydzia u
Humanistycznego. Z dniem 1 pa dziernika 1971 roku dr 
hab. Edwin Rozenkranz przeniós  si  na Wydzia  Prawa UG. 
W 1973 roku zosta  powo any na stanowisko kierownika Za-
k adu Powszechnej Historii Pa stwa i Prawa i jednocze nie
powierzono mu funkcj  prodziekana Wydzia u Prawa i Ad-
ministracji. Po kolejnej reorganizacji w 1980 roku zosta  kie-
rownikiem Katedry Powszechnej Historii Pa stwa i Prawa, 
której przewodzi  a  do mierci (1992). Równolegle mia y
miejsce awanse na kolejne stopnie naukowe. W 1984 roku 
uzyska  tytu  profesora nadzwyczajnego, a w 1992 roku – tu
przed mierci  – otrzyma  tytu  profesora zwyczajnego UG.

Na zako czenie kariery naukowej prof. Edwina Rozen-
kranza nale y przywo a  kilka dodatkowych i bardzo wa -
nych informacji. Po pierwsze, jego dorobek naukowy obej-
muje oko o 150 pozycji, w tym kilkana cie pozycji w j zyku
niemieckim i francuskim. Do klasyki historiografii polskiej 
zalicza si  monografia pt. „Napoleo skie Wolne Miasto 
Gda sk. Ustrój, prawa, administracja” (1980). W 1991 roku 
prof. Edwin Rozenkranz zdo a  opublikowa  studia i teksty 
ród owe pracy pt. „Konstytucja Narodowa z dnia 3 maja 

1791 roku”. Osobi cie g boko zaanga owa  si  w obchody 
200. rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja. Ju  po mierci

profesora wydano „Gda sk  archeologi  prawn ”. Nie mniej 
imponuj ce s  dokonania profesora w sferze dydaktycznej. 
Ma na swoim koncie ponad 50. magistrów historii i a  150 
magistrów prawa oraz 4 prace doktorskie i kilka dodatkowo 
rozpocz tych. Dodajmy te , e wyk ady prof. Edwina Ro-
zenkranza cieszy y si  du ym zainteresowaniem. Studenci 
doceniali równie  patriotyczny wymiar postawy swojego 
profesora, co w czasach PRL by o szczególnie istotne.

Prof. Edwin Rozenkranz znajdowa  te  czas na dzia al-
no  spo eczn  i polityczn . W okresie PRL realizowa  si
g ównie w towarzystwach i stowarzyszeniach naukowych. 
By  m.in. prezesem Oddzia u Gda skiego Polskiego Towa-
rzystwa Historycznego (PTH), wiceprezesem Polskiego To-
warzystwa Nautologicznego. Odpowiedzialne funkcje pe ni
tak e w GTN i w Towarzystwie Rozwoju Ziem Zachodnich 
(TRZZ). W 1989 roku prof. Edwin Rozenkranz zaanga owa
si  w budow  III Rzeczypospolitej. Jako by y powstaniec 
warszawski i arliwy patriota doczeka  si  nade wszystko 
niepodleg o ci! W sferze politycznej bra  udzia  w organi-
zacji Zjednoczenia Chrze cija sko-Narodowego (ZCHN) 
na Pomorzu. W 1991 roku zgodzi  si  wystawi  swoj  kan-
dydatur  w wyborach do Senatu. Mandatu nie zdoby , ale 
uzyska  stosunkowo wysoki stopie  poparcia spo ecznego
(70 047 g osów).

Twórczo  i wizyty zwi zane z Tczewem

Profesor Edwin Rozenkranz emocjonalnie i prac  na-
ukow  czu  si  zwi zany z miastem swojej m odo ci.
W latach 70. i 80. ch tnie powraca  do „Grodu Sam-

bora”. W swojej pracy doktorskiej wyra nie wyeksponowa
Tczew jako jedno z najstarszych i najwa niejszych miast na 
Pomorzu Gda skim. O mennicy ksi cej w Tczewie w XIII 
wieku pisa  w „Zapiskach Historycznych”. Artyku  o roli 
i znaczeniu, statusie prawnym portu morskiego w Tczewie 
zamie ci  w czasopi mie „Nautologia”. W monumentalnej 
pracy zbiorowej „Miasta polskie w Tysi cleciu”, to w a nie
prof. Edwin Rozenkranz nakre li  wizerunek miasta Tczewa. 
Z kolei w monografii (PWN) naszego województwa (wtedy 

Edwin Rozenkranz
Fot. ze zbiorów Sekcji Historii Miasta

przy MBP w Tczewie
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w 1971 woj. gda skie) pt. „Gda skie. Rozwój województwa 
w Polsce Ludowej” napisa  „Zarys dziejów ziem wojewódz-
twa”. Podkre li  tutaj m.in., e Gda sk i Tczew najwcze niej
uzyska y przywileje lokacyjne w ród pó nocnych ziem pol-
skich. W ród uczonych zwi zanych z Tczewem przywo uje
indywidualno  Aleksandra Skulteta, kartografa i historyka 
w jednej osobie, a jednocze nie zaprzyja nionego z Miko a-
jem Kopernikiem. W zwi zku z kampaniami napoleo skimi
zwraca uwag  na zdobycie Tczewa w 1807 roku przez le-
giony polskie. Wreszcie kapitalne znaczenie przywi zuje do 
awansu i rozwoju dziejowego Tczewa w zwi zku z liniami 
kolejowymi z lat 1852-1857 i oddaniem najwi kszego mo-
stu stalowego w Europie (1857). U schy ku XIX wieku od-
notowuje prof. Edwin Rozenkranz „do najbardziej uprzemy-
s owionych miast (na Pomorzu) nale a y: Gda sk, Elbl g,
Grudzi dz, Tczew, Malbork i Starogard”. 

Profesor kilkakrotnie postulowa  opracowanie monogra-
fii historycznej Tczewa, ale nie ukrywa  barier i trudno ci.
Pierwotnie zach ca  do wznowienia pracy Edmunda Radu -
skiego z 1927 roku pt. „Zarys dziejów miasta Tczewa”. Nie-
jako równolegle i w pewnej dyskrecji profesor pisa  etapami 
poszczególne rozdzia y dziejów Tczewa, ci gle je uzupe nia-
j c. W tzw. mi dzyczasie z inicjatywy autora niniejszego tek-
stu  (wówczas przewodnicz cego Rady Miejskiej w Tczewie) 
dosz o do „zamówienia” monografii naukowej z o onego
profesorom historii UG. W roku 1998 „Historia Tczewa” pod 
redakcj  Wies awa D ugok ckiego zosta a opublikowana 
przez Kociewski Kantor Edytorski (KKE) w Tczewie.

W roku 1999, w Koszalinie, w 7 lat po mierci prof. 
Edwina Rozenkranza, opublikowano jego „Dzieje Tczewa”. 
Pierwotnie mia y to by  „Tczewskie szkice historyczne”. 
W sumie doczekali my si , cho  trudno dost pnego, cennego, 
popularnonaukowego dzie a pt. „Dzieje Tczewa”, pocz w-
szy od genezy osady i miasta, ko cz c na zamkni ciu okre-
su mi dzywojennego (1939). „Dzieje Tczewa” sk adaj  si
z 5. nast puj cych rozdzia ów: 1. Tczew redniowieczny (do 
1466 r.), 2. Pod w adztwem polskim (1467-1772), 3. ycie
codzienne w dawnym Tczewie, 4. W ramach monarchii pru-
skiej (1773-1918), 5. W Polsce niepodleg ej (1919-1939). 
W zako czeniu „Dziejów Tczewa” prof. Tadeusz Maciejewski 
prezentuje dorobek i zarys biografii swojego mistrza. W su-
mie ksi ki: Romana Landowskiego „Tczew w czasie i prze-
strzeni” (KKE 2008) i Edwina Rozenkranza „Dzieje Tczewa”, 
daj  nam przyst pne, warto ciowe i popularne spojrzenie na 
histori  Tczewa. Mog  by  znakomitym wprowadzeniem do 
lektury monografii naukowej pt. „Historia Tczewa”.

Prof. Edwin Rozenkranz by  cz onkiem Towarzystwa 
Mi o ników Ziemi Tczewskiej (TMZT). W pierwszych 
kilkunastu latach ta wspó praca by a stosunkowo bliska. 
W 1977 roku profesor sprawowa  przewodnictwo nauko-
we podczas dwudniowej sesji pt. „Dzieje Tczewa”. Z kolei 
w 1980 roku równie  osobi cie przewodniczy  sesji popular-
no-naukowej po wieconej u wietnieniu 10. leciu TMZT. Ju
w 1983 roku prof. Edwin Rozenkranz zosta  Honorowym 
Cz onkiem Towarzystwa Mi o ników Ziemi Tczewskiej. 
Trzeba podkre li , i  znajduje si  on w ród pierwszych pi -
ciu laureatów tego honorowego wyró nienia Towarzystwa. 

Wa ne by y zwi zki profesora Edwina Rozenkranza 
z dzia aczami lokalnymi i twórcami kultury Tczewa. Jego 
wizyty w Tczewie dobrze pami taj  by y prezydent Tcze-
wa Czes aw Glinkowski i kronikarz-foto Tczewa Stanis aw
Zaczy ski. Najcz ciej profesor udawa  si  na spotkania 
i rozmowy z Romanem Landowskim. Z kolei Prezes Towa-

rzystwa Mi o ników Ziemi Tczewskiej w kadencji 1987-
1990, Romuald Wentowski, podkre la fakt, i  jak by o trze-
ba profesor ch tnie u ycza  swojego nazwiska, a po rednio
autorytetu. Tak te  by o, gdy zacz to wydawa , pocz wszy
od 1986 roku, „Kociewski Magazyn Regionalny” (KMR). 
W latach 1985-1989 prof. Edwin Rozenkranz wchodzi
w sk ad Kolegium redakcyjnego KMR.

11 pa dziernika 2012 roku w Tczewie zorganizowano se-
sj  historyczn  pt.: „Edwin Rozenkranz (1925-1992) – w 20. 
rocznic mierci autora „Dziejów Tczewa, znakomitego hi-
storyka prawa i wybitnego Pomorzanina”. Organizatorami se-
sji byli Oddzia  Tczewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie-
go i TMZT, przy wspó pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Tczewie. Niew tpliwie referaty tej po ytecznej sesji i inte-
resuj cej dyskusji, warto utrwali  w formie publikacji.

 Jakim by  cz owiekiem?

Rzadko, zbyt rzadko w publikacjach zwraca si  uwa-
g  na wymiar personalny prezentowanego bohate-
ra. Bowiem jednym z najwa niejszych pyta  jest to, 

jakim by  cz owiekiem? Aby lepiej i miarodajnie odpowie-
dzie  na to kluczowe pytanie, warto pos u y  si  cytatami 
uczniów i badaczy spu cizny prof. Edwina Rozenkranza. 

Prof. Roman Skeczkowski podkre la szerokie zaintere-
sowania humanistyczne prof. Edwina Rozenkranza, w tym 
zainteresowania dawn  i wspó czesn  sztuk . W kontek cie
przyja ni konstatuje: „Cech  osobow  jest trwa o  przyja ni
jak  darzy swoich kolegów, poczynaj c od tych, z którymi 
zetkn  si  od szko y powszechnej poprzez redni , studia 
i prac ”. Z kolei w „ yciu prywatnym” jest prof. Edwin Ro-
zenkranz „cz owiekiem skromnym, otwartym i dost pnym
– wra liwym na ludzkie dole i niedole i potrafi cym cieszy
si  dorobkiem i sukcesami swojego otoczenia”. O skromnej 
i przyst pnej postawie yciowej Profesora pisze równie  jego 
nast pca w UG prof. Tadeusz Maciejewski. Prof. Witold Ma-
isel, jeden z autorów biogramu prof. Edwina Rozenkranza, 
eksponuje jego opieku czo  wzgl dem Ko a Naukowego 
Historyków, a potem Studenckiego Kr gu Prawno-Historycz-
nego. Po rednio kszta towa  patriotyczne postawy studentów. 
Romuald Sta czyk stwierdza, e prof. Edwin Rozenkranz, 
by  nie tylko znakomitym nauczycielem akademickim, ale 
równie  wychowawc  i przyjacielem swoich uczniów.

 Znaczenie 

Prof. Edwin Rozenkranz zmar  13 wrze nia 1992 
roku. Uroczysto ci pogrzebowe odby y si  w Bazy-
lice Mariackiej w Gda sku. Prze y  67 lat. Odszed

przedwcze nie i w pe ni si  twórczych. „Odej cie Profeso-
ra Edwina Rozenkranza z grona yj cych stanowi” – oce-
ni  prof. Witold Maisel – „wielk  strat  dla nauki polskiej, 
a w szczególno ci historii prawa Gda ska i ca ego regionu 
pomorskiego”.

Prof. Edwin Rozenkranz odniós  du e sukcesy w yciu,
nauce i na niwie spo ecznej. Prezentowa  najwy sze stan-
dardy zachowa  ludzkich. By  powszechnie szanowany 
i lubiany. Do ko ca ycia kultywowa  tradycje powstania 
warszawskiego.

By  jednym z najwybitniejszych profesorów Uniwer-
sytetu Gda skiego. Pozostawi  po sobie wielu zdolnych 
uczniów. Szczególne zas ugi po o y  dla dwóch miast Po-
morza, dla Gda ska i Tczewa.
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WOKÓ  IV KONGRESU KOCIEWSKIEGO

Pod koniec sierpnia 1987 roku dobieg y ko ca prace 
modernizacyjne O rodka Tradycji Kó ek Rolniczych 
w Piasecznie. Wykonawc  by a Spó dzielnia Kó ek

Rolniczych w Nicponi1. 1 wrze nia w godzinach po udnio-
wych nast pi o uroczyste otwarcie obiektu, którego dokona
przewodnicz cy Rady G ównej Krajowej Zwi zku Rolników 
Kó ek i Organizacji Kó ek Rolniczych w Warszawie – Nor-
bert Aleksiewicz w asy cie prezesa Zarz du Zambrzyckiego 
i wiceprezesów, Ryszarda Goryckiego i Kazimierza Surma.

Po okoliczno ciowych przemówieniach i przeci ciu
wst gi wyst pi  ze specjalnym programem zespó  „Piasec-
kie Kociewiaki’’. Nast pnie go cie zwiedzili ca y zmoder-
nizowany obiekt. Przewodnicz cy Rady G ównej w ksi dze
pami tkowej Muzeum m.in. napisa : „To co dzi  w Piasecz-
nie si  sta o – to pi kna lekcja historii dla wszystkich (…) to 
co tu zgromadzono i co powiedziano, to godny przyk ad dla 
nas ludowców, ostoja polsko ci (…)”. 

Co piasecka muzealna placówka poprzez rozbudow  zy-
ska a? Z przodu obiektu dobudowano przybudówk , a pod 
ni  w cz ci podziemnej powsta a spora sala wraz z zaple-
czem dla biblioteki wiejskiej. Nad ni  spore pomieszczenie 
z holem, jako miejsce, gdzie szkolna m odzie  b dzie spo-
ywa a niadania. Na pi trze znajduj  si  dwie du e izby 

muzealne, a na drugim pi trze sala konferencyjna i cztery 
pokoje go cinne. Obiekt poprzez modernizacj , a szczegól-
nie poprzez wykonanie dwuspadowego dachu wkompono-
wa  si  w krajobraz wsi. Projekt techniczny wykona  dr in .
arch. Henryk Pracz z Politechniki Gda skiej2.

W tym samym miesi cu anno 1987 dzia aj cy od 1984 
roku przy OTKR w Piasecznie zespó  „Piaseckie Kociewia-

ki” na drugim przegl dzie Amatorskich Zespo ów Artystycz-
nych KGW i KR – „Kielce 87” zdoby  w kategorii zespo ów
pie ni i ta ca pierwsze miejsce w kraju. Nasz zespó  w tej 
wielkiej imprezie reprezentowa  województwo gda skie.
Takiego sukcesu nikt si  nie spodziewa 3.

Kompletnie zmieniono wewn trzny wygl d dwóch sal 
muzealnych na pi trze, które wzbogacono w nowe gabloty 
stoj ce i wisz ce. Sta o si  to mo liwe dzi ki szkolnej m o-
dzie y, która stale gromadzi a nowe, cenne muzealne eks-
ponaty.

Nast pnym wa nym wydarzeniem w yciu piaseckiego 
muzeum by a II Konferencja Kociewska, która odby a si  18 
marca 1988 roku. Uczestniczy o w niej 36 osób ze wiecia,
Nowego, Gniewu, Pelplina, Tczewa, Starogardu, Piaseczna, 
m.in. dr Maria Paj kowska, Roman Landowski, Romuald 
Wentowski (nasz ziomek), Andrzej Grzyb, którzy po zwie-
dzeniu muzealnej wystawy i obejrzeniu wyst pu „Piaseckich 
Kociewiaków” – tak ocenili prac  na rzecz Kociewia, pisz c
w ksi dze pami tkowej „Z przyjemno ci  obejrzeli my zgro-
madzone w muzeum w Piasecznie eksponaty – pami tki na-
szej kultury i trwania. Wierzymy, e dojdzie do kolejnej kon-
ferencji4”. I tak w Piasecznie w kolejnych miesi cach, latach 
si  dzia o, czego dowodem by y nast pne wydarzenia.

W sobot  15 stycznia 1991 roku dosz o do spotkania 
w naszej placówce trzech grup m odzie owych:

• Ko o Wiedzy w Regionie i PTTK przy Technikum Ko-
lejowym w Tczewie (Kazimierz Ickiewicz).

• Zespó  Folklorystyczny „Bukowiacy” z Bukowca 
k. wiecia (Lucyna Grzonkowska).

• „Piaseckie Kociewiaki” (Jan Ejankowski).
Po zwiedzeniu muzeum, wys uchaniu prelekcji kustosza, 

po zwiedzeniu miejscowej wi tyni, odby y si  wspólne wy-
st py zespo ów, dysputy przy herbatce i ciastku o Kociewiu, 
folklorze, jego zabytkach, zwyczajach i obyczajach. Zebra-
ni w ksi dze pami tkowej m.in. napisali: „…dzi kujemy za 
yw  lekcj  historii o Piasecznie, dzia aj cym we wsi Kó ku

Rolniczym i ludziach…”5.
Bardzo podnios  uroczysto ci  by o oficjalne otwarcie 

naszej muzealnej placówki jako filii Muzeum Historii Pol-
skiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Sta o si  to w sobot
2 lutego 1991 roku. Z Warszawy przyby  Józef Czajkow-
ski – dyrektor MHPRL wraz z osobami towarzysz cymi,
przedstawiciele w adz centralnych wojewódzkich kó ek
rolniczych, wybitni znawcy Kociewia, duchowie stwo,
nauczyciele i rolnicy. Msz w. w intencji nowej placówki 
muzealnej odprawi  ks. pra at dr Kazimierz Myszkowski, 
który w homilii podkre li  wielk  rol  muzealnictwa, jako 
ci g o ci narodowego bytu, oznajmiaj c wiernym, e wie
Piaseczno, dzi ki podniesieniu muzeum do rangi placówki 
pa stwowej6, staje si  miejscowo ci  bardziej znan , na co 
w pe ni zas u y a.

JAN EJANKOWSKI

46 lat Muzeum w Piasecznie
c z    t r z e c i a

Muzeum w Piasecznie po modernizacji
Fot. ze zbiorów autora
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Po cz ci oficjalnej i wyst pie „Piaseckich Kociewia-
ków” go cie zwiedzili zbiory muzealne (nowa kompozycja 
wystroju wn trz), a ks. pra at K. Myszkowski o wiadczy ,
e przekazuje bezp atnie sztandar Zwi zku Powsta ców

i Wojaków ko a w Piasecznie z 1928 roku i sztandar Towa-
rzystwa Ludowego w Piasecznie z 1912 roku7.

W „Pielgrzymie” m.in. napisano: „W Piasecznie po-
wsta o Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (…). 
Ekspozycja w muzeum obrazuje przede wszystkim histori
kó ek rolniczych i Towarzystw Ludowych oraz dzia alno
Juliusza Kraziewicza w Piasecznie”8. Te prasowe krótkie 
wzmianki podkre laj  rang  historycznego faktu jaki si
dokona  w Piasecznie. Co przez to zyskali my? Wiele. Po 
pierwsze – stali my si  placówk  z fachow  opiek  meryto-
ryczn . Po drugie – mieli my zabezpieczon  pomoc finanso-
w  na dalszy rozwój placówki.

Cztery lata pó niej, w 1995 roku, piaseck  fili  prze-
kszta cono w oddzia  warszawskiego muzeum. Kierowni-
kiem oddzia u zosta  mgr in . Marek Lidzbarski (mój zi )
zamieszka y w Nicponi, który zaocznie na studiach podyplo-

mowych uko czy  muzealnictwo. Dzi ki zabiegom kierow-
nika oddzia u poddasze zosta o adoptowane. W jednej cz ci
umieszczono bibliotek , a w pozosta ej urz dzono trzeci  sal
muzealn , w której eksponuje si  wykopaliska archeologicz-
ne, warsztat ko odziejski z heblami i innymi narz dziami, e-
lazka do prasowania na w giel i „dusz ”9, centryfugi, stary 
z 1804 roku talerz ceramiczny, wagi, obuwie, pi y itp. Nie spo-
sób w tej krótkiej pracy te wszystkie eksponaty wymieni 10.
Oprócz oprowadzania cz sto przybywaj cych do Piaseczna 
wycieczek, przygotowuje si  równie  sesje popularnonauko-
we. W sobot  30 listopada 1996 roku uroczy cie obchodzono 
90-lecie wybuchu strajku szkolnego w Piasecznie11.

W uroczystej sesji m.in. uczestniczyli: Kurator O wiaty
i Wychowania – Jerzy Ochotny wraz z wizytatorami rejono-
wymi, dyrektor gabinetu wicewojewody gda skiego, przed-
stawiciele samorz du Tczewa, Starogardu, Czarnej Wody, 
Pelplina, Gniewu, duchowie stwo, nauczyciele, Radio „G os”
z Pelplina, Józef Zió kowski – redaktor „Dziennika Ba tyc-
kiego”, w sumie 60 osób z TMZK12. Referaty wyg osili:

– Edmund Falkowski, prezes MZK w Starogardzie 
– Strajk szkolny na Kociewiu;

– Ks. kanonik Henryk Mross z Pelplina – Udzia  ksi y
jako organizatorów strajku szkolnego na Pomorzu;

– Jan Ejankowski – Strajk szkolny w Piasecznie.
Nast pnie odby  si  wyst p „Piaseckich Kociewiaków”. 

Przedstawili oni inscenizacj  historyczn  pt.: „Strajk Szkól-
ny wew Piasecznie w latach 1906-1907”, wed ug scenariu-
sza opracowanego przeze mnie i opracowaniu muzycznym 
nauczycielki Hanny Cio ek-Niklewskiej z Opalenia.

Obecni nagrodzili m odych artystów brawami. Po wy-
st pie uczestnicy zwiedzili wystaw  pt.: „Strajk szkolny 
w Piasecznie”.

Piasecka sesja na temat strajku szkolnego odbi a si  g o-
nym echem nie tylko na ziemi gniewskiej, o czym wiadczy

list Edmunda Falkowskiego – prezesa Towarzystwa Mi o-
ników Ziemi Kociewskiej w Starogardzie, skierowany do 

mnie, w którym m.in. napisano: „Jestem pod wra eniem au-
dycji – a w a ciwie reporta u, jaki w rod  15 I 1997 roku 
pó nym wieczorem nada o Radio „G os”. Mo e dlatego, e
odtworzono to, co mia o miejsce prawie dwa miesi ce temu 
w Piasecznie (…). A w pami ci odtworzy em sobie po audy-
cji przygotowan  przez m odzie  inscenizacj . To wszystko 
– to znaczy ca e spotkanie by o wyj tkowe. Starannie przy-

Chata kociewska z charakterystycznymi dla regionu ozdobnymi o cie nicami, okiennicami i wia ownic
Fot. ze zbiorów autora

„Dekarz” Stefan Górski wykonuje dach z trzciny
Fot. ze zbiorów autora
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Przypisy:
1  Kronika Domu Kultury w Piasecznie, s. 98.
2  Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oddzia  w Piasecznie. 

Narodowa Instytucja Kultury  (kolorowy folder sk adanka).
3  Ejankowski J., 25-lecie „Piaseckich Kociewiaków” (1984-2009), 

Piaseczno 2009, s. 28-32.
4  Ksi ga pami tkowa muzeum w Piasecznie, tom II.
5  Ejankowski J., O rodek Tradycji Kó ek Rolniczych w Piasecznie 

woj. Gda skie, Zeszyty Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowe-
go nr 3, Warszawa 1997, s. 197.

6  Piaseckie muzeum by o w owym czasie placówk  pa stwow .
7  „Gazeta Tczewska” nr 7  z dn. 15.02.1991 r.
8  „Pielgrzym” nr 5 (3 i 10 III 1991).
9 ela na sztabka wk adana do rodka, poprzednio nagrzana.

10  Z drugiego pi tra na poddasze (sala muzealna i biblioteka), stolarz 
Jan Kamie ski wykona  wspania e kr te schody.

11  Zaproszenie (druk) na w.w. uroczysto .

gotowano i z wielk arliwo ci  przedstawiono wydarzenia 
sprzed 90 lat, o których nie mówi o si  ani przed wojn ,
a tym bardziej po wojnie. St d te  wi kszo  mieszka ców
Kociewia i Pomorza nie wie, e nie tylko we Wrze ni, ale 
i u nas dzieci strajkowa y”13.

Zgodnie z zaproszeniem Edmunda Falkowskiego ze-
spó : „Piaseckie Kociewiaki” zaprezentowa  inscenizacj
o strajku szkolnym na spotkaniu cz onków i sympatyków 
Tow. Mi o ników Ziemi Kociewskiej w Starogardzkim Cen-
trum Kultury w dniu 21 lutego 1997 roku, gdzie naszych 
artystów nagrodzono brawami i kwiatami. A potem te wspa-
nia e pisemne podzi kowania: „W imieniu Zarz du Tow. 
Mi o ników Ziemi Kociewskiej sk adamy najserdeczniejsze 
podzi kowania za u wietnienie wyst pem m odzie y z Pia-
seczna pi knej i patriotycznej inscenizacji starogardzkich 
obchodów 90 rocznicy strajku szkolnego na Kociewiu.

Przygotowany wed ug Pa skiego scenariusza, opracowany 
scenicznie jubileuszowy wyst p, tak yczliwie i gor co przyj -
ty na scenie starogardzkiego Centrum Kultury umocni  w s u-
chaczach i widzach serdeczn  wdzi czno  za opór i trwanie 
przy wiernej mi o ci do wiary i mowy naszych ojców”14.

W sobot  28 listopada 1998 roku odby a si  w piaseckim 
muzeum kolejna sesja popularnonaukowa na temat 150-le-
cia Wiosny Ludów na Pomorzu i 80-lecia Gniewskiej Rady 
Ludowej Powiatowej. W cz ci wprowadzaj cej „Piaseckie 
Kociewiaki” pokaza y poprzez s owo i pie  udzia  naszych 
lulków w walce z Prusakami…

Nast pnie referaty wyg osili: prof. dr hab. Józef Bo-
rzyszkowski, który mówi  o Wio nie Ludów na Pomorzu 
i Jan Ejankowski o gniewskiej radzie, stra y ludowej, która 
mia a w asn  orkiestr  d t  pod batut  W adys awa Sikor-
skiego, a prokurator Janusz Struczy ski o pocz tkach admi-
nistracji polskiej w powstaj cym gniewskim powiecie. Po 
wyst pieniach prelegentów i dyskusji uczestnicz cy zwie-
dzili w piaseckim muzeum wystaw  pokazuj c  dokumenty 
Powiatowej Rady Ludowej w Gniewie oraz przypominaj c
wspó twórców rady: ks. dr Antoniego Wolszlegiera, ks. Le-
ona Kurowskiego, Franciszka Czarnowskiego, por. Józefa 
G owackiego i wielu innych.

Nast pnie wszyscy udali si  do Pieni kowa, gdzie po 
mszy w., któr  sprawowali ksi a: Henryk Mross, W adys aw
Deryng, miejscowy proboszcz Roman Ossowski i nowski 
dziekan. A po niej ks. Deryng (ziomek) po wi ci  pami tko-
w  tablic  po wi con  ks. dr A. Wolszlegierowi, proboszczo-
wi tej parafii, wybitnemu dzia aczowi narodowemu15.

Tablic  ufundowa  dr Janusz Gmitruk – dyrektor Mu-
zeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. 
Spe ni y si  moje marzenia o tej tablicy…

Nast pne wa ne wydarzenie to otwarcie zrekonstruowa-
nej chaty kociewskiej. Sk ada si  ona z trzech pomieszcze :
korytarza (siani), kuchni i pokoju (sypialki). Ca o  wykona
miejscowy stolarz Jan Kami ski, który redaktorowi m.in. po-
wiedzia : „Przez lata mieszka em w takiej chacie”16.  Dach 
z trzciny wykona  Stefan Górski z Nowego (rodem z Pó wsi),
który powiedzia : „Ja te strzechy szyj  ju  ponad 20 lat. Ten 
fach nie ma oficjalnej nazwy. Nazywam sam siebie dekarzem 
od strzech”17. Dzi ki yczliwo ci mieszka ców Piaseczna cha-
t  kompletnie wyposa ono w meble (izba), naczynia kuchenne 
itp. (...). Osobi cie chata przypomnia a mi dzieci ce lata, kie-
dy od maja 1934 roku mieszka em w takiej, w Pieni kowie.

Uroczystego otwarcia kociewskiej chaty dokonali: pre-
zes ZKP – prof. Synak, starosta tczewski – M. Modrzejewski 
i burmistrz Gniewu Jan Urba ski. Uczestniczy o ponad sto 
osób18. Po tej uroczysto ci i wyst pie „Piaseckiech Kocie-
wiaków” referaty wyg osili: Roman Landowski – Kociewie
w pi miennictwie dzia alno ci spo ecznej XIX i XX wieku.

• Irena Bruka – „Na kociewskiej niwie”, czyli o twór-
cy Muzeum Polskiego Ruchu Ludowego i Izby Kociewskiej 
w Piasecznie Janie Ejankowskim.

• Jan Ejankowski – Historia zespo u „Piaseckie Kocie-
wiaki”19.

By a i kociewska grochówka, kuch ze zbo owu kawu 
ji dyskusyja wew sali i wew siani – tak bardzo Kociewiaki 
pragn  by  razem.

Ci g dalszy w nast pnym numerze            

Podczas szkolnej inscenizacji za polskie odpowiedzi 
na niemieckie pytania pruski nauczyciel (w rol  wcieli
si  Jacek Weidemann) bi  po r kach uczniów (Leszek

Kami ski i Piotr Ejankowski)
Fot. Józef M. Zió kowski

12  Lista obecno ci (w zbiorach autora).
13  List z dnia 26 I 1997 rkp. (w zbiorach autora). Autor dalej pisze, e

s uchaj c g osów s uchaczy Radia G os dowiedzia  si , e oni po raz 
pierwszy s yszeli o strajku szkolnym na Kociewiu.

14  Podzi kowanie dla „Piaseckich Kociewiaków” podpisane przez 
prezesa Edmunda Falkowskiego i sekretarza Ryszarda Szwocha 
(w zbiorach autora).

15  Zió kowski J. Piaseczno, gmina Gniew. Wystawa i pami tkowa ta-
blica. Pami taj  o Wio nie Ludów. „Dziennik Ba tycki” nr 281, 
1.XII.1998 r.

16  Zió kowski J., Piaseczno, Chaty na Kociewiu. Z drewna i trzciny  
„Dziennik Tczewski” nr 101 z dn. 12.03.1999, s. 13.

17  Sierko St., Ostatni s omiany krawiec, „Gazeta Tczewska” nr 10 
z dnia 13.03.1999.

18  Ejankowski J., Chata kociewska, „Zapiski Kociewskie”, nr 3-4, 1999, 
s. 40.

19  Zaproszenie (czysty druk) na w.w uroczysto  (w zbiorach autora).
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Jesie
Wczoraj by em nad morzem, ch odno mnie przyj o
Wiatr szala  nad brzegiem z deszczem tworz c dzie o.
Z chmur, co na b kitnym niebie, zas on  z o y y,
Zion  grad b yskawic, co spokój burzy y.
W tej scenerii, jak mira , obraz si  wy ania,
Sylwetka niewiasty, pi kna, niczym ania.
Ona za  w szalonym b d c ta ca kroku,
Wirowa a po brzegu, dzika, pe na uroku, 
Po grzbietach fal,  z wiatrem id c w tany…
Sukni  mia a zwiewn  i w os potargany.
Suknia z li ci i trawy, w biodrach przylega a,
Tali , jej figur , wiernie podkre la a.
I z wody i z piasku kszta t lica stworzony,
Wyobra ni  wiatru w os jej rozpleciony.
To znów w ta cu jak motyl, co przez wiatr porwany
Delikatny i zwinny, a jednak poddany.
Tu Si a i Gracja obie naraz by y,
I w szalonym pl sie, spór uczu  toczy y
Wiatr j  trzyma  w obj ciach, póki on ma w adz
„W ta cu moja si a – teraz ja prowadz ,
Na brzegu i w lesie, w rytm burzy, krokami,
Teraz ja prowadz , mia o moja Pani!”.
…Tak z moc  piekieln  i bra mi gromami
Tworzy  miejsce do ta ca pomi dzy drzewami.
Wtem,  nagle, znienacka, nie wiem co to by o,
Wszystko prys o jak ba ka, wszystko si  zmieni o
Jasno wsz dzie woko o, jak za dnia poranka
Nasta  ciep y spokój i b oga sielanka.
Ju  na niebie s o ce chmury rozgoni o,
Ciep em wszystko owia o, jakby lato by o,
A na morzu spokój, nie ma ladu piany,
Któ  o burzy pami ta – czy las po amany?
O ywio ów ta cu, o twórczej naturze,
I o walce uczu  i li ci purpurze,
O tym jak przed chwil , z wiatrem flirtowa a,
Jak w szale stwie swoim wiat wokó  zmienia a.
Tak z zapa em wielkim, zawsze o tej porze
B dzie zmienia  i tworzy , a  zamarznie morze
I nastanie Zima, co wszystko zas ania,
Nie bacz c na skutki rocznego rozstania.

Spacer 
nad morzem 

– To szum fal i wiatru zew, 
opot agli i krzyk mew, 

muszli i bursztynów wór, 
zapach wody i kszta t chmur. 
Zawsze inne w ka dej porze, 
takie jest kochane morze. 
Powolutku id  brzegiem, 
wodnym ladem, z fali biegiem. 
Z jednej strony las wysoki, 
z drugiej morza brzeg g boki.
Wiatr zaostrza l du skraje, 
morze zbiera co odstaje. 
Klif poros y g stym lasem, 
wyszarpni ty wod , z czasem. 
Niew tpliwie, Ono yje.
Czujesz oddech, serce bije. 
Oddech – wiatr, a bicie fal. 
Wzrokiem si gam w morza dal. 
Ale ywio  ukochany, 
dla nas ludzi niepoznany. 
Niezmierzony, niezbadany, 
niczym narowisty ko ,
dziko szarpie, niesie w to .
No, a teraz z ptaka lotu, 
na tych grzywach piana potu. 
O, a w zimie, cud natury, 
z lodu utworzone góry. 
Gdzie si gaj , gdzie ta dal? 
Oj, i znowu b dzie al...
jak rozp yn  si  na wiosn .
I znów lato me radosne. 
Czy to czujesz? 
Szepn  skrycie – to jest ca e moje ycie

ANDRZEJ GÓRSKI

Nasze promocje

Pr dzej by mi przesz y najci sze zadania,
jak spisa  o sobie, chocia by dwa zdania.
Kiedy  w r kach p dzle chwile uwiecznia y
Po trosze fantazj  z natur  miesza y.
Dzisiaj inny rodzaj zabawy próbuj ,

To co widz , co czuj , s owami ujmuj .
Charakteru mego pewnie to przyczyna,
Co w sobie skrajno ci przeró niste spina.
Spokój i ryzyko, trudy i wygod ,
Ekstremalne sporty i super przygod .

ANDRZEJ GÓRSKI – prezes zarz du Banku Spó dzielczego w Sm towie Granicznym 

Przedstawi  siebie …
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Drogi Czytelniku! Trzymasz w r kach ksi k  wy-
j tkow , napisan  przez Cz owieka Niezwyk ego.
Wyj tkowo  ksi ki polega na tym, e zawiera 

ona cz ci ksi ek Autora, które przez ca e dziesi ciolecia
towarzyszy y tym, dla których wychowanie cz owieka jest 
spraw  najwa niejsz , a ponadto tak e tym, którzy w kra-
joznawczej turystyce upatrywali sensu wychowania i samo-
wychowania.

Niezwyk o  Autora natomiast polega na tym, e
w bardzo z o onych, zmieniaj cych si  czasach zawsze po-
zostawa  sob , pisa  i dzia a  zgodnie z wyznaczonymi przez 
siebie prawdami. Ukszta towany w Nim system warto ci
fascynuje i zdumiewa. Owa fascynacja wynika z pozornej 
prostoty i rzeczywistego pi kna uznanych przez Niego war-
to ci. Zdumienie za  budzi si a budowanych z nich intelek-
tualnych konstrukcji.

Zaszczyceni jeste my – jako d ugoletni prezesi Polskie-
go Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego stowarzy-
szenia, w którym prof. Kazimierz Denek dzia a i tworzy od 
ponad sze dziesi ciu lat – mo liwo ci  napisania wst pu
do tej ksi ki. Przyst puj c do pracy, stawiali my sobie py-
tania: dlaczego Profesor Kazimierz Denek jest dla tak wielu 
ludzi ogromnie wa ny i co nas w Nim, zwyczajnie, po ludz-
ku urzeka. Nie uzurpujemy sobie prawa do wy czno ci na 
takie refleksje.

Ka dy, kto mia  szcz cie zetkn  si  z Profesorem, 
napisa by zapewne troch  inaczej, mo e bardziej bogato, 
z wi ksz  fraz  emocjonaln . Cz owiek jest bowiem tak wa -
ny, jak odczuwana jest jego obecno  w yciu innych ludzi. 
Profesor Kazimierz Denek ow  obecno  urzeczywistnia
w wielu sferach swej naukowej i spo ecznej aktywno ci.

Kluczem do rozumienia Jego zdumiewaj cego wp ywu
na innych jest wymiar Jego Cz owiecze stwa. Profesor ema-
nuje wprost si  w asnej to samo ci. Nie tylko zapami ta
s owa Cypriana Kamila Norwida: „lecz aby drog  mierzy
przysz , trzeba nam pomnie , sk d si  wysz o”, ale by  za-
wartej w nich prawdzie przez ca y czas wierny. Podkre la
w rozmowach, na spotkaniach, na wyk adach i w swoich 
licznych publikacjach liryzm rodzinnego Krzemie ca. Uro-
dzi  si  tam, gdzie Juliusz S owacki, gdzie jeszcze przed 
wiekami dzia a o znakomite Liceum.

Mo e wi c st d w prezentacji w asnej to samo ci doko-
nanej przez Profesora jak we wspania ym warkoczu urzeka 
przeplataj ca si  poetyka i konsekwencja wspó czesnego po-
zytywisty. Nie osi gn by Profesor Kazimierz Denek tak wie-
le, gdyby nie wiadomo  w asnej to samo ci i wyp ywaj ca
z tego si a do realizacji powinno ci. To samo ci Cz owieka,
Polaka, Wychowawcy i Uczonego towarzyszy a niezwyk a
serdeczno  wobec innych. Profesor wprost ni  emanuje.

Odczuwane przez innych duchowe ciep o Cz owieka
pozwala lepiej i g biej rozumie  jego wspania e przes ania.
Profesor Kazimierz Denek jest jakby inny, ale jednak ten sam 
wówczas, gdy przepi kn  polszczyzn  prowadzi wyk ady na 

uniwersyteckiej katedrze, i wówczas, gdy zgarniaj c teraz 
ju  srebrn  grzyw  w osów ze swego czo a, przybli a praw-
dy gór gdzie  na tatrza skich lub bieszczadzkich cie kach.
Serdeczno ci nie mo na si  nauczy , wynosi si  j  z rodzin-
nego domu i z osobistych do wiadcze . Pozostaje tajemnic
Profesora, jak przy tak skomplikowanym yciorysie uda o
Mu si  zachowa  tak s oneczny charakter. To jednak poci ga.
S dzimy, e ci, którzy spotkali si  z Profesorem, zrozumieli, 
jak ogromna jest jego niek amana yczliwo  dla innych. Pro-
fesor mosty yczliwo ci ci gle buduje ku innym i, co wi cej,
u atwia im z kolei budowanie nast pnych. W obecnym czasie 
atomizacji ycia, kiedy ujawnia si  zdumiewaj ca agresja, ta 
cecha Profesora nabiera dodatkowego znaczenia.

(...).
Wielki wymiar Cz owiecze stwa Profesora u atwia

mu wype nianie roli wychowawcy. Tak by o w Technikum 
Ekonomicznym w Tczewie, w Liceum Ekonomicznym 
w Poznaniu, a potem na jego ukochanym Uniwersytecie 
im. A. Mickiewicza.

Profesor Kazimierz Denek w czasach du ej awitaminozy 
warto ci serwuje swoim wychowankom i osobom, z którymi 
wspó pracuje, ca y zestaw witamin. Wszystkie one s  na liter
„W”: wierno , wra liwo , wyobra nia i wielkoduszno .

Musisz, wed ug Profesora, wiedzie , czemu chcesz by
wierny i jak chcesz t  wierno  udowadnia .

Sam podpowiada, aby w tej wierno ci takie kategorie, 
jak Cz owiek, Ojczyzna, Praca, wierno  idea om, zajmo-
wa y poczesne miejsce.

Wra liwo  w wydaniu Profesora to nie tylko empa-
tia, poczucie konieczno ci udzielania pomocy tym, którzy 
tego potrzebuj , czy odczuwanie pi kna. Profesor stara si
z wra liwo ci indywidualnej uczyni  spo eczn .

Wyobra nia z kolei to nie tylko przywo anie pod powie-
kami historycznych zdarze  na Ostrowie Lednickim, ale te
widzenie przysz ych skutków ludzkiej aktywno ci, a wi c
szans i zagro e . St d imperatywy moralne przeciwdzia a-
nia z u i promowania dobra.

(...).
Koncepcja wychowawcza Profesora Kazimierza Denka 

mie ci w sobie jeszcze jedn  znacz c  kategori . Zawiera si
ona w s owie bezpo rednio . Bezpo rednio  w kontaktach 
z m odzie  nie tylko w szkole, ale i poza ni , na w drów-
ce. Bezpo rednio  w pojmowaniu przestrzeni i rozumieniu 
zamieszkuj cych je ludzi. Tak rozumiana bezpo rednio
pozwala na inne jako ciowo spojrzenie na wzajemne relacje 
pomi dzy wychowawcami a wychowankami.

Do wiadczenia pedagogiczne Profesora Kazimierza 
Denka stanowi y baz  jego refleksji naukowej. Na pewno 
pozwala y Profesorowi, który jest Uczonym w pe ni tego 
s owa znaczeniu, wieloaspektowo patrze  na proces edukacji 
i wychowania. W dzisiejszym spo ecze stwie wiedzy Jego 
analizy, spostrze enia i refleksje s  wprost bezcenne. Profe-
sor przypomina te  ci gle o tym, e przedmiot wychowania 

Prezentujemy Czytelnikom fragmenty wst pu do ostatniej ksi ki prof. Kazimierza Denka 
pt. „Filozofia ycia”, w której autor zawar  najwy sze yciowe m dro ci.

ANDRZEJ GORDON, LECH DRO D Y SKI

Obecno  w yciu innych

REGA  REGIONALNY
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KAZIMIERZ ICKIEWICZ, LESZEK MUSZCZY SKI

Wst p

Przypadaj ca w 2012 roku 160. rocznica pojawienia si  w Tcze-
wie kolei elaznej sta a si  przyczynkiem, jaki zrodzi  si  w po-
my le autorów ksi ki, by utrwali  w pami ci odchodz cy wiat

techniki kolejowej oraz zarazem przypomnie wietno  tczewskiego 
w z a kolejowego. Zadanie to jest tym bardziej pilne, gdy  technika 
ulega sta ej transformacji post pu, zmieniaj c go z czasem tak mocno 
do niepoznania, e trudno nam sobie dzisiaj to wyobrazi . Tej ewolucji 
ulega nie tylko sama technika kolejowa, lecz równie  i ludzie, którzy j
tworz . Ta popularnonaukowa publikacja jest prób  usystematyzowa-
nia, poszerzenia oraz w niektórych wypadkach po raz pierwszy spisania 
historii tego miejsca.

Monografia tczewskiego w z a kolejowego sk ada si  z rozdzia ów
opisuj cych dzieje stacji tczewskiej wraz z jej zaj czkowsk  cz ci ,
która nale y historycznie od pocz tku XX wieku do stacji Tczew. Po-
dró  t  zaczynamy w II po . XIX wieku, kiedy to datuj  si  pocz tki ko-
lejnictwa na Pomorzu. Wówczas to, w ramach projektu tzw. „Ostbahn”, 
wraz z otwarciem dnia 21 lipca 1851 roku linii Bydgoszcz-Tczew, kolej 
pojawia si  w Tczewie. Dalszym etapem jest przedstawienie roli kole-
jarskiego Tczewa w okresie mi dzywojennym (1918-1939), jako miasta 
przygranicznego. Dalej przedstawiony zosta  kolejarski Tczew w okre-
sie PRL-u (1945-1989), kiedy to w ze  tczewski otrzyma  nieformalne 
miano „miasta kolejarzy”. Po czym ko czymy nasz  wypraw  w histo-
ri , na czasach wspó czesnych wraz z jego ambitnymi planami rozwoju 
kolejnictwa na Pomorzu w aspekcie zmian cywilizacyjnych, jakie stoj
przed nami w zjednoczonej Europie.

Na osobn  uwag  zas uguje cz  po wi cona stacji rozrz dowej
w Zaj czkowie Tczewskim. Do tej pory nie by o bowiem ca o ciowej
monografii po wi conej zespo owi stacji kolejowych Tczew-Zaj czko-
wo Tczewskie. Istnieje natomiast kilka artyku ów popularnonaukowych 
w czasopismach i gazetach regionalnych lub periodykach kolekcjoner-
sko-historycznych. Ciekawym ród em do ich poznania jest kronika 
Lokomotywowni PKP oraz Kolejowych Zwi zków Zawodowych PKP 
Zaj czkowo Tczewskie, a tak e artyku y lokalnej prasy, g ównie „G o-
su Wybrze a”, „Dziennika Ba tyckiego” oraz „Gazety Tczewskiej”.

Oprócz uk adu chronologicznego warto doda , e stacja kolejowa 
to nie tylko sama instytucja kolei, lecz tak e konkretne zabytki, ludzie 
i instytucje, organizacje jej towarzysz ce. Dlatego te  pewn  ilo  miej-
sca po wi cono zagadnieniom przedstawiaj cym tczewskie mosty oraz 
budynki dworca kolejowego. Wreszcie na koniec znalaz y si  krótkie 
mini-monografie Kolejowej S u by Zdrowia, Kolejowej Stra y Po ar-
nej, Kolejowego Klubu Sportowego KKS „Unia Tczew” oraz Kolejo-
wych Zwi zków Zawodowych. Swój rozdzia  ma szkolnictwo kolejo-
we w Tczewie.

Ca o  zilustrowana jest zdj ciami, ilustracjami i schematami maj -
cymi pokaza  zmieniaj cy si  obraz polskiej kolei na terenie Pomorza. 
Obraz, który obecnie jest mocno krytykowany. Polska kolej bowiem jest 
dzisiaj w kryzysie. Walczy z opó nieniami, zaniedbaniami lat minionych 
oraz chyba nie do ko ca udanymi reformami minionej doby. Wa ny jest 
wi c dobry klimat wokó  samej instytucji PKP, tak by ludzie ponownie 
odzyskali do niej zaufanie. Ostatnie wydarzenia, wypadki kolejowe, k o-
poty z u o eniem rozk adu jazdy oraz ba agan administracyjno-prawny 
podzielonej struktury PKP na mniejsze podmioty gospodarcze wci
rzutuj  na jej negatywny odbiór. Przezwyci eniem takiego stanu rzeczy 
mo e by  pozytywny trend w inwestycjach infrastrukturalnych oraz zmia-
na wizerunku samej firmy. Trwa w najlepsze budowa dróg i autostrad, ale 
wyra nie daje si  zaobserwowa  zmiana akcentów w kierunku na rozwój 
kolejnictwa, g ównie transportu towarowego, ale i pasa erskiego. Mamy 

jest podmiotem. Owa podmiotowo  uj  skupia-
a zawsze przy Nim liczne grono magistrantów 

i doktorantów, a tak e wspó pracuj cych z Nim 
innych pracowników nauki i nauczycieli. Prze-
konany o zasadno ci ogromnej czujno ci w tym 
zakresie, pe en obaw o uproszczenia w sferze 
efektywno ci kszta cenia i wychowania – tak te
stymulowa  ich procesy badawcze.

(...).
Fascynuje nas, podobnie zreszt  jak wielu 

innych, stworzona przez Profesora koncepcja 
seminariów naukowych po wi conych edukacji 
jutra. Realizowana w Tatrach dzi ki Profeso-
rowi, otwiera a uczestników na problematyk
wychowania patriotycznego, obywatelskiego 
i ekologicznego w perspektywie edukacji jutra. 
Dzi kujemy Profesorowi, e pozwoli  nam, jako 
dzia aczom Polskiego Towarzystwa Turystycz-
no-Krajoznawczego, przedstawia  nasze do-
wiadczenia i dokonania, refleksje i propozycje. 

Czynienie tego w gronie osób b d cych katali-
zatorami wspó czesnych przemian edukacyjnych 
by o i jest dla nas spraw  ogromnej wagi.

(...).
Triad  Cz owiek – Wychowawca – Uczony 

nale y uzupe ni  w przypadku Profesora Kazi-
mierza Denka podkre leniem Jego niebywa ej
aktywno ci spo ecznej. Profesor jest dzi ki temu 
cz onkiem honorowym Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego i Polskiego Towa-
rzystwa Schronisk M odzie owych. Od 1978 r. 
przewodniczy Radzie Programowej miesi cznika
„Poznaj Swój Kraj” z którym PTTK prowadzi 
wa ne przedsi wzi cie programowe Ogólnopol-
ski M odzie owy Konkurs Krajoznawczy „Po-
znajemy Ojcowizn ”. Za ogrom swoich dokona
naukowych i spo ecznych na wniosek Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Pro-
fesor zosta  odznaczony przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Krzy em Oficerskim Or-
deru Odrodzenia Polski.

(...).
W yciu PTTK Profesor Kazimierz Denek 

zaznaczy  swoj  obecno  jeszcze jedn  spraw .
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 
zrealizowa o ide  Profesora ustanowienia tytu u
i odznaki „Nauczyciel Kraju Ojczystego” W roku 
2011 po raz pierwszy otrzymali je ci nauczyciele, 
którzy z wychowania i kszta cenia na turystycz-
nych szlakach uczynili sposób na ycie dla siebie 
i swoich podopiecznych. Pierwszym, który ode-
bra  to wyró nienie z r k Prezesa Zarz du G ów-
nego PTTK i Pani Minister Edukacji Narodowej, 
by  Profesor Kazimierz Denek. Pozostali uho-
norowani odznak  i inni obecni na uroczysto ci
zgotowali Panu Profesorowi serdeczn  owacj .
W podzi kowaniu Profesor zaproponowa , aby 
wszyscy zastanowili si  nad tym, jak jeszcze bar-
dziej upowszechni  pragnienie bycia dla swoich 
wychowanków w a nie „Nauczycielem Kraju 
Ojczystego”.

Profesor ci gle bowiem jest w drodze, ci gle
co  nowego dodaje do dorobku swego szlachet-
nego ycia.

(...)
Ad multos annos, Professor!
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Prezydent Bronis aw Komorowski, odwiedzaj c nie-
dawno (w 2011 r.) rodzinne strony swoich kociew-
skich przodków w Ro entalu ko o Pelplina, tym sa-

mym w obliczu mediów bezwiednie rozs awi  t  wie . Jednak 
na trwa e uczyni  to Andrzej Wolski dzi ki swej pracowitej 
pasji kronikarskiej. Z niej narodzi a si  niewielka, ale wa na
pozycja ksi kowa1. Na 150 stronach zamie ci  autor bardzo 
zwi z  opowie  o dziejach jego wsi, w której przed laty 
zamieszka . A zatem „ cie kami i polami Ro entala” to w -
drówka w czasie zaczynaj ca si  od prehistorii, zapoznawanie 
z losami ludzi i dziejów wsi. To zarys historii niepozornej i 
niczym si  nie wyró niaj cej wsi kociewskiej le cej na te-
renie pierwotnie uwa anym za w a ciwe Kociewie. Wycho-
dz c za op otki Ro entala, „ cie ki” prowadz  do okolicz-
nych miejscowo ci, g ównie w celu porównania wielko ci i 
warunków ycia. Inne cie ki prowadz  do ukazania dziejów 
wsi w odniesieniu do historii Polski. Pojawiaj  si  tu te  in-
formacje przybli aj ce status dawnej wsi i warunki ycia w 
przesz o ci. Mimo peryferyjnego po o enia mo na tu znale
ciekawe widoki oraz ciekawostki i fakty zwi zane z histori
tej ziemi.” Tyle podano dla zaciekawienia ksi k .

Autor dalej ju  prowadzi czytelnika tonem spokojnej 
narracji, rzeczowej i mocno osadzonej na ród owych pod-
stawach. Nie nu y wi c wcale, bo stara si  by  precyzyjny, 
konkretny, nawet wtedy, gdy u ywa gaw dy. Szanuje wag
s ów i cenn  warto  dokumentów, zw aszcza je li s  to 
wspomnienia i relacje yj cych wiadków ycia ro ental-
skiej wspólnoty.

Ksi ka – bogato ilustrowana kolorowymi i czarno-bia-
ymi zdj ciami, na doskona ym papierze kredowym (dzie o

pelpli skiego „Bernardinum”) – to niepowtarzalny dar dla 

ponad 635.letniego Ro entala, dla jego mieszka ców i po-
tomnych. To tak e cenny wk ad do historiografii Kociewia.

I za to autorowi nale y si  zas u ona wdzi czno .

1  Andrzej Wolski, cie kami i polami Ro entala, Pelplin 2011

RYSZARD SZWOCH

cie kami Ro entala

Tczew miastem kolejarzy. 160 lat kolei w Tczewie (1852-2012), pod 
red. K. Ickiewicza, L. Muszczy skiego, Wydawnictwo „Bernardinum” 
Pelplin 2012, form. 14,7 x 21 cm, s. 208, opr. mi kka.

nadziej , e ten kurs zostanie utrzymany. W zamy le autorów 
niech ta monografia przypomni, jak powsta , rozwija  si  oraz 
funkcjonuje obecnie kolejowy w ze  tczewski. A wszystkim 
decydentom niech u atwi podejmowanie odpowiednich decy-
zji dla dobra tczewskiej stacji, nie zapominaj c o jej wcze-
niejszej bogatej historii.

W zako czeniu tego wst pu sk adamy serdeczne podzi -
kowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczy-
ni y si  lub pomog y autorom w stworzeniu tej publikacji 
napisanej na podstawie bibliografii, której wykaz znajduje 
si  na ko cu tej ksi ki.

Za inspiracj  wydania ksi ki dzi kujemy Panu Jackowi 
Pr tkiemu. Za zrozumienie potrzeby upowszechnienia i sfi-
nansowanie jej wydania dzi kujemy Urz dowi Miejskiemu 
w Tczewie, a przede wszystkim Zast pcy Prezydenta Miasta 
– Panu Zenonowi Drewie, Zak adowi Wodoci gów i Kana-
lizacji w Tczewie oraz jego Prezesowi Panu Marcjuszowi 
Fornalikowi, a tak e Zwi zkowi Zawodowemu Maszyni-
stów Kolejowych w Polsce – Sekcji w Tczewie. Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Tczewie dzi kujemy za udost pnie-
nie swoich materia ów pisanych i zbiorów fotograficznych 
dotycz cych tematyki kolejowej wykorzystanych w ksi ce.

S owa podzi kowania za wspó prac  na etapie technicz-
nego powstawania tej ksi ki kierujemy do Pani Danuty 
Michna.

W imieniu za  wszystkich, którym le y na sercu historia 
kolejnictwa w Tczewie dzi kujemy Wydawnictwu „Bernar-
dinum” za trud wydania tej ksi ki.



W nastêpnym numerze
 miêdzy innymi:

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

• Pieni kowska parafia w latach 
 drugiej wojny wiatowej (cz. II) Jana Ejankowskiego

• Jadwiga Ko  zapomniana sekretarz (cz. II) Marcina K odzi skiego

• Relacja z przebiegu V Kociewskiego Konkursu
 im. Romana Landowskiego

• Jacek Kli ski (1950-1982) – wizerunek wybitnego 
 tczewskiego artysty     Jana Kulasa

Fot. Andrzej Grzyb
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