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Od redakcji

Rozpocz to przygotowania do V Kongresu Ko-
ciewskiego. Termin Kongresu wypadnie jesieni
roku 2015, ale je li V Kongres ma przynie  dobre 
owoce, to najwy sza pora zacz  prac  nad pro-
gramem jednego przynajmniej kongresowego dnia 
i pomys ami na dzia ania oko okongresowe. Na 
pierwsze spotkanie stawi a si  ca kiem spora repre-
zentacja kociewskich towarzystw. Dowodzi  Micha
Kargul w imieniu Tczewskiego (Kociewskiego) Od-
dzia u Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Niedawno, bo w ko cu roku 2013 ukaza a si
opracowana przez Miros awa Kalkowskiego „Ksi -
ga pami tkowa IV Kongresu Kociewskiego”. Opa-
s a, 547 stron, dokumentacja z przebiegu trzech 
kongresowych dni wraz z relacjami z przygotowa
i spotka  oko okongresowych. Solidnie ta ksi ka
przeczy tym, którzy narzekali, e IV Kongres ma o
by  udany. yczy  nale y sobie, by V Kongres przy-
niós  lepszy i obfitszy plon, a nast pna ksi ga pa-
mi tkowa mie ci a si  ledwo na tysi cu stronach.  

Wiosna w tym roku zacz a si  w po owie lutego. 
Na kach zabieli y si  stokrotki, w lesie wystawi y do 
s o ca fioletowe oblicza przylaszczki. Nad miedzami 
roz piewa y si  skowronki. W roku 1379, jak odno-
towano w „Kronice Klasztoru wi tego Zakonu Cy-
stersów w Pelplinie”, „ niwa by y bardzo wczesne, 
tak e na w. Jana ju  by y uko czone. Czere nie
przed Zielonymi wi tami ju  by y dojrza e”. Nale y
w tpi , eby w tym roku taka wyj tkowa, lecz natu-
ralna kolej rzeczy powtórzy a si . Ale… 

Uroda Kociewia, jej atrakcyjne bogactwo przy-
rody i ró norodno  krajobrazu warto opisywa  na 
wiele sposobów. Robimy to, a wci  warto próbowa
na nowo.

Prócz inwazyjnych jenotów (z Rosji) i szopów 
(z Niemiec, a w a ciwie z ameryka skich baz, gdzie 
by y maskotkami), niedawno do naszych lasów 
wróci  wilk. W okolicach Skórcza czy Kalisk mo -
na zobaczy  spore chmary jeleni. S  te  liczne sarny 
i daniele. Teraz, wczesn  wiosn , wróci y ju  gniaz-
duj ce u nas urawie i g si. Nie tylko pod Osiekiem 
mo na zobaczy  pary bielików, które co roku wycho-
wuj  m ode.

Tak, wida  to u nas, e Polska ma jeden z naj-
wy szych wska ników bioró norodno ci w Europie. 
Ciesz c si  tym faktem, dla w asnego dobra winni-
my na co dzie  to nasze wodne, ródpolne i le ne

bogactwo szanowa  i chroni .

Andrzej Grzyb

KRYSTYNA BRODNICKA

Ludowe wi to

Gdy bursztynowe zorze roz wietli y niebo na wscho-
dzie i uderzy y swym blaskiem w cian  tu  przy 
moim ó ku – sen prysn . – Jaki dzi  dzie ? No 

tak, 1 Maja, trzeba wsta , pobiec do pobliskiego zagajni-
ka, uci  kilka ga zi brzozy, aby ustroi  wóz na dzisiejszy 
pochód, poci  krep  bia  i czerwon  w paski, znie  ze 
strychu chor gwie, nasze i sojuszników, aby zawiesi  je na 
cianie domu, wyczy ci  na glanc konie, i ustroi  ich uprz

– tyle roboty!
Pogodny poranek – zanosi si  na upalny dzie . Wresz-

cie wszystko gotowe. Wóz ustrojony, konie poczyszczone, 
nakarmione i napojone, na cianie domu chor gwie weso o
opoc  na wietrze. Teraz tylko k piel, niadanie, wcisn  si

w galowy strój – i mo na wyruszy  w drog . Siostry ju  stoj
gotowe. Ubrane w bia e bluzki, granatowe spódniczki, bia e
skarpetki, na szyjach maj  zawi zane czerwone chusty. Mój 
strój b dzie podobny, tylko zamiast spódniczki – spodnie.

Wreszcie wyruszamy. Jedziemy drog  z Nowej Cerkwi 
do Morzeszczyna, gdzie w morzeszczy skim parku ju  stoj
przystrojone trybuny, a ca a uroczysto  zaczyna si  o godz. 
10.00. Na drodze przed nami i za nami jad  ustrojone wozy, 
na domach opoc  chor gwie, konie r  weso o – jest pi k-
nie i nastrojowo. Ludowe wi to...

By oby jeszcze pi kniej, gdyby nie by o w tym wszyst-
kim przymusu. Ka dy chcia  czy nie, musia  i  w pochodzie 
wystrojony, z u miechem na ustach. wi to – dzie  wolny 
od pracy – nie wolno by o pracowa  pod gro b  grzywny 
lub wi zienia. Na czas pochodu zamiera  ruch w obej ciach,
a na dró kach polnych i polach nie by o nikogo.

Doje d amy do parku – orkiestra gra, s u by porz dkowe
ustawiaj  nas na wyznaczonych miejscach. Wreszcie w adze
gminy zajmuj  swoje miejsca przy trybunach, a z g o ników
zaczyna p yn  przemówienie Wies awa Gomó ki.

Stoimy w szeregach – dzieci szkolne, m odzie , doro li,
stra acy, wozy konne itd.

Po przemówieniach p yn cych z g o ników g os zabie-
ra y w adze gminy, nast pnie zaczyna  si  pochód z Mo-
rzeszczyna a  do Dzier na do rzeki Jonki. Ludzie szli ze 
piewem, z chor gwiami, transparentami, z muzyk . Gra a

miejscowa orkiestra.
Pierwsza sz a orkiestra, za ni  m odzie  szkolna, stra a-

cy, milicjanci i doro li. Za nimi jecha y wozy konne z lud -
mi, potem maszyny rolnicze, kombajny, traktory itd.

By o kolorowo, weso o, z rozmachem – 1 Maja, Ludowe 
wi to.

Po doj ciu do rzeczki pochód zawraca  z powrotem do 
Morzeszczyna, gdzie w parku sta y stragany z ywno ci ,
napojami, loteriami itd. W tym dniu by  zakaz picia wódki, 
aby wszystko odby o si  bez adnych burd i zamieszek.

Teraz zaczyna a si  zabawa dla wszystkich, która trwa a
do pó nej nocy.

Wymuszone wi to – a jednak al tego gwaru, muzyki, 
pochodu, koloru, zabawy, chor gwi opocz cych na wietrze. 
Uby a nam jeszcze jedna atrakcyjna rozrywka, po ród zwy-
k ych szarych dni ka dego roku.
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W Archiwum Diecezjalnym we W oc awku
do najwi kszych skarbów zalicza si  r kopi-
mienne dokumenty, które zosta y wytworzone 

w okresie od pierwszej po owy XIII  po po ow
XVI wieku. W ród nich znajduje si  dokument 
skatalogowany pod numerem 87, zredagowa-
ny w Gda sku w kancelarii ksi cia M ciwoja
w dniu 13 lipca 1293 roku.

Akt szeroko ci 247 milimetrów, wysoko ci 162 mili-
metrów i zak adzie 33 milimetrów powsta  na per-
gaminie. Pismo zaopatrzone jest w okr g  piecz

woskow  ksi cia M ciwoja. Ksi dz Stanis aw Librowski 
– wybitny historyk, archiwista, który w latach dziewi -
dziesi tych XX wieku przegl da  omawiany akt, stwierdzi
mi dzy innymi: …piecz  w dokumencie jest zniszczona na 
awersie, ledwo wisi na uszkodzonym pasku. Stan zachowa-
nia samego dokumentu – tylko redni.

Ze wzgl du na nie najlepszy jego stan, dokumentu nie 
udost pnia si  historykom. Na szcz cie dla mediewistów 
wspania ym osi gni ciem sta  si  internet i szeroko poj ta
cyfryzacja. Na pocz tku XXI wieku w Archiwum Diecezjal-
nym we W oc awku rozpocz to digitalizacj  r kopi mien-
nych i drukowanych materia ów archiwalnych, w tym tak e
najstarszych r kopisów. Dzi ki temu, przy wsparciu ksi dza
kanonika Franciszka Behrendta – proboszcza parafii je ew-
skiej i Mieczys awa Piku y – wójta gminy Je ewo, uda o si
drog  elektroniczn  uzyska  ten cenny dla Je ewa dokument 
w wersji cyfrowej.

W a nie w lipcu bie cego roku minie 721. rocznica 
powstania omawianego dokumentu, w zwi zku z tym war-
to przybli y  go naszym czytelnikom, a przede wszystkim 
mieszka com Je ewa.

Jak ju  wspomniano, akt powsta  na dworze ksi cia
M ciwoja1 w Gda sku 13 lipca 1293 roku. M ciwoj – ksi
Pomorza zezwala biskupowi w oc awskiemu – Wis awowi2

zbudowa  m yn na strumieniu przep ywaj cym pomi dzy
ksi c  wsi  Taszewo, a biskupi  wsi  Je ewo. Ksi  go-
dzi si  na zamkni cie wody po swojej stronie.

Dokument rozpoczyna si  uroczystym odwo aniem do 
Trójcy wi tej i Maryi Panny, nast pnie opisuje istot  po-
rozumienia zawartego pomi dzy stronami. Ostatnie zdania 
informuj  o miejscu i czasie jego wytworzenia oraz wy-
mieniaj  osoby, które go po wiadczy y swoj  obecno ci
w trakcie redagowania (gda szczanie: kasztelan – Andrzej, 
podkomorzy – Wac aw, podstoli – Potyry, podczaszy ze 

wiecia – Przec aw, proboszcz z Pucka – Lambert, skarbnik 
biskupi – Jan i wielu innych – nie wymienionych). Doku-
ment wie czy piecz  ksi cia Mestwina3. Tre  dokumentu 
brzmi nast puj co:

W Gda sku roku 1293 dnia 13 lipca.
M ciwoj (Mestwin, Mszczuj) ksi  Pomorza zezwala

biskupowi w oc awskiemu Wis awowi zbudowa  m yn na 
strumieniu przep ywaj cym mi dzy wsiami Tesev i Gesov 
(Taszewo i Je ewo)4.

W imi wi tej i niepodzielnej Trójcy amen. Chcemy 
aby dosz o do wiadomo ci wszystkich, e my Mestwin, 
z Bo ej aski ksi  Pomorza, maj c na wzgl dzie cze
Naj wi tszej Maryi Panny i nadziej  wiecznej nagrody, na-
dajemy wielebnemu w Chrystusie Ojcu, panu Wis awowi,
biskupowi ko cio a w oc awskiego i jego nast pcom, prawo 
i w asno  na strumieniu p yn cym mi dzy nasz  wsi  Ta-
szewem i Je ewem wsi  nale c  do wy ej wymienionego 
biskupa, na naszym brzegu zamkni cia wody i na niej zbu-
dowania m yna i sta ego posiadania, nam i naszym nast p-
com, s dziom wzgl dnie dzier awcom nic nie zastrzegaj c
w tym, co dotyczy naszego w adztwa odno nie powy szego
m yna, lecz z wszelkim w adztwem i po ytkiem, który teraz 
si  ujawnia i w przysz o ci mo e si  ujawni , przenosimy 
z pe nym prawem na w asno  wy ej wymienionego bisku-
pa w oc awskiego i jego nast pców.

Na wiadectwo tego niniejszy dokument umocnili my
opatrzeniem go nasz  piecz ci .

W Gda sku, w dniu wi tej Ma gorzaty w Roku Pa -
skim 1293, w obecno ci kasztelana Andrzeja, podkomorze-
go Weneslawa (Wenceslao – Wac awa), podstolego Potyry 
– gda szczan, podczaszego wieckiego Przec awa, probosz-
cza puckiego Lamberta skarbnika biskupiego Jana i wielu 
innych godnych wiary”5.

Dla dziejów Je ewa omawiany akt ma ogromne znacze-
nie, gdy  jest pierwszym historycznym dowodem na istnienie 
wsi. Trzynastowieczny skryba zapisa  GESOV – co w XIX 
stuleciu historycy odnie li do Je ewa – wsi le cej w powie-
cie wieckim. Na marginesie nale y przypomnie , i  nazwa 
drugiej miejscowo ci wymienionej w dokumencie, a mia-
nowicie TESEV to dzisiejsza osada Taszewo le ca oko o
3 km od Je ewa (wie  szczyc ca si  ponad 800-letni  histo-
ri  – pierwsza wzmianka historyczna z 1198 r.).

G ówn  kwesti  omawianego dokumentu jest zezwole-
nie ksi ce na za o enie pomi dzy Je ewem a Taszewem 
m yna wodnego. W omawianym okresie urz dnicy biskupi 
doszli do wniosku, e w rejonie Je ewa powinien istnie

ZBIGNIEW D BROWSKI

W 721. rocznic  pierwszej wzmianki 
historycznej o Je ewie



4 KMR

m yn wodny. Pocz wszy od prze omu XII/XIII wieku m y-
ny wodne zacz y na Pomorzu Gda skim spe nia  wa n
rol  w yciu gospodarczym. Ich znaczenie wynika o przede 
wszystkim z zast pienia pracy r k ludzkich prac  urz dze
wodnych. M yny wodne nie tylko przerabia y zbo e na m k
i s ód ale prowadzi y równie  produkcj  uboczn . Cz sto
dzia a y przy nich: kaszarnie, folusze, olejarnie, tartaki, pa-
piernie, hamernie itp.

Usytuowanie biskupiego m yna budzi do dzi  du o kon-
trowersji. Najprawdopodobniej za o ono go na strudze p y-
n cej dzisiaj wzd u  ulicy kowej. Mo na przypuszcza ,
i  g ówne zasilanie wody stanowi o jezioro Trzemi s owo
(obecnie jezioro Erdma skiego). Na strudze wyp ywaj cej
z tego jeziora dokonano podpi trzenia zbiornika wodnego 
i zamontowano ko o m y skie. Woda po wykonaniu pracy 
(obracanie ko a) sp ywa a istniej cym strumieniem w kie-
runku pó nocno-wschodnim. Ró nica wysoko ci pomi dzy
spi trzonymi wodami jeziora, a p yn cym strumieniem mo-
g a si ga  oko o 1-3 m.

Z chwil  przej cia dóbr biskupich przez pa stwo pruskie 
(1772 r.) oraz w wyniku wojny francusko-pruskiej w latach 
1806-1807 m yn je ewski straci  swoje znaczenie. W XIX 
wieku pod Je ewem powsta y nowoczesne m yny, miedzy 
innymi w: Pile-M ynie, Hucie i Nowym M ynie wykorzy-
stuj c si  M tawy i jej dop ywów.

Z tre ci dokumentu dowiadujemy si  równie  o prze-
biegu granicy dóbr taszewskich, tj. ksi cych i je ewskich
tj. biskupich. Pod koniec XIII wieku ta granica w rejonie wsi 
Je ewo przebiega a wzd u  strugi, której cz ci  jest jezio-
ro Trzemi s owo – wiadcz  o tym, mi dzy innymi: podzia
katastralny i granice wyrysowane mi dzy obiema wsiami 
na niemieckich mapach z XIX wieku, czy te  nazwy zak a-

danych po prawej stronie strugi miejscowo ci nale cych do 
dóbr taszewskich, takich jak: Taszewko (XVII w.) i Taszew-
skie Pole (XIX w.).

Reasumuj c nale y stwierdzi , i  dzieje Je ewa licz
ponad siedemset lat. Akt z 13 lipca 1293 roku jest swoistym 
aktem narodzin wsi. Godna podkre lenia jest zapobiegli-
wo  biskupów, którzy ch tnie wprowadzali nowe sposoby 
gospodarowania w swoich dobrach, dzi ki którym pomna-
ali swoje dochody, a przy tym dynamizowali rozwój gospo-

darczy Pomorza Gda skiego.

Przypisy:
1 M ciwoj II (Mszczuj, Mestwin) – ur. ok. 1220, zm. 1294, ksi

wiecki od ok. 1250 i gda ski od 1270, syn wi tope ka II.
2 Wis aw – biskup w oc awski w latach 1283-1300.
3 Z pergaminowego orygina u Archiwum Kapitulnego W oc aw-

skiego. Piecz  zawieszona na pergaminowym pasku, ca kowicie
zniszczona.

4 „Niew tpliwie chodzi o dwie, po o one obok siebie wsie pod 
wieciem, mianowicie Je ewo i Taszewo w rejencji kwidzy skiej,

w powiecie wieckim”.
5 T umaczenie tekstu – ksi dz profesor Anastazy Nadolny na podsta-

wie tekstu dokumentu z 13 lipca 1293 roku, który zosta  zapisany 
drukiem i opublikowany w: „Codex diplomaticus Poloniae”, wyd. 
L. Rzyszczewski, A. Muczkowski, t. 2, Varsaviae 1848. 

W artykule wykorzystano, m.in. prace:
„Codex Diplomaticus Poloniae”, wyd. L. Rzyszczewski, A. Mucz-

kowski, t. 2, Varsaviae 1848.
J. Brózdowski, „ rodowisko geograficzno-przyrodnicze gminy Je-

ewo”, w: „Gmina Je ewo”, praca zbiorowa, Je ewo 2005.
Ks. S. Librowski, „Inwentarz Realny Dokumentów Archiwum Die-

cezjalnego we W oc awku”, t. 1, W oc awek 1994. 
Z. Podgórski, „Wp yw budowy i funkcjonowania m ynów wod-

nych na rze b  terenu i wody powierzchniowe Pojezierza Che mi skie-
go i przyleg ych cz ci dolin Wis y i Drw cy”, Toru  2004.

Autor dzi kuje ksi dzu profesorowi Anastazemu Nadol-
nemu za przet umaczenie aci skiego tekstu.

Dokument z 13 lipca 1293 roku 
– wzmiankuj cy wie  Je ewo

Z PRZESZ O CI REGIONU
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Zanim zacz a si  historia

Historia niepisana Wolentala odkopywana na okolicz-
nych polach ujawnia okresy osadnicze datowane na neolit. 
Odkryte w okolicy obiekty archeologiczne kultury trypol-
skiej, posiadaj ce cechy ceramiki grzybkowej, dowodz  za-
siedlenia terenów przynajmniej w trzecim tysi cleciu p.n.e. 
Mimo braku dowodów archeologicznych na ci g o  osad-
nicz  w pozosta ych okresach, mo na snu  przypuszczenia, 
e takowa istnia a, gdy lady bytno ci cz owieka znajdowa-

ne s  w okolicy bli szej i dalszej. 
Z ca  pewno ci  mo na jednak stwierdzi , e istnia o

tu osadnictwo w epoce elaza, co potwierdzaj  wykopali-
ska cmentarzyska grobów skrzynkowych kultury wschod-
niopomorskiej. Specyficzn  cech  tej kultury stanowi
cia opalny obrz dek pogrzebowy. Spopielone szcz tki
umieszczano nast pnie w popielnicach, na których w gór-
nej cz ci naczynia umieszczano schematyczne wyobra-
enie twarzy ludzkiej, st d te  nazwa – kultura urn twa-

rzowych. Popielnice przykryte by y pokrywkami niekiedy 
stylizowanymi na nakrycie g owy. Dodatkowo czasami 
nak adano na nie naszyjniki lub napier niki, a plastycz-
ne przedstawienia uszu zdobiono kolczykami. Popielnice 
z popio em cia  zmar ych ustawiano w prostok tnych
skrzyniach z kamiennych p yt. Odkryte cmentarzysko po-
chówków zbiorowych w popielnicach dowodzi zasiedle-
nia terenu w latach 550-400 p.n.e. 

S ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych 
krajów s owia skich odnotowa , e w pobli u wsi mi dzy
drogami rozchodz cymi si  do Czarnegolasu i Bukowca 
znaleziono cmentarzysko skrzynkowe1.

Najstarsze dzieje pisane Wolentala, przez bliskie s siedz-
two ze Skórczem, si ga  mog  staro ytno ci. Wskazuje na 
to, istniej ca w jego pobli u, przy bursztynowym szlaku, 

cz cym Imperium Rzymskie z Ba tykiem, faktoria kupiec-
ka. Wed ug tradycji przyjmuje si , e w miejscu tej dawnej 
rzymskiej stacji handlowej, we wczesnym redniowieczu
powsta  gród. Na kolejne lady wczesno redniowiecznego
grodziska natrafiono tak e w w wozie.

Wieki rednie

Nieco wi cej wiat a rzucaj  na miejscowo  czasy 
krzy ackie. By  mo e, e ju  w 1303 r. moc  nadania króla 
Wac awa II, potwierdzonego przez Wac awa III w dniu 28 VI 
1305 r., w zamian za pomoc udzielon  podczas najazdu ksi -
cia rugijskiego Wis awa na Gda sk, Zakon Krzy acki otrzy-
ma  „bona nostra Tymow, Borchow, Stubelow, Globen et Zu-
bessow sita in terra Pomeranie…”2. Pod owym ogólnikowym 
sformu owaniem „bona nostra” – nasze towary – tu – nasze 
dobra, a najwy szym dobrem wówczas by a ziemia, st d roz-
wi zanie znajdujemy w pó niejszych ksi gach czynszowych 
i innych ród ach z XV w. na co wskazuje M. Grzegorz. 

 Nadanie nie dotyczy tylko jednostkowych wsi, ale dóbr 
w ich ziemiach. Granica ziemi tymawskiej bieg a wzd u
dolnej Wierzycy, poczynaj c od jej uj cia do Wis y, w gór
do uj cia W giermucy do Wierzycy, wzd u  rzeki odchodz c
od niej poni ej Smol ga w kierunku zachodnim do Jab owa,
dalej agodnie do wsi Wda i st d w kierunku po udniowym.
W po udniowej cz ci obejmowa a Ja wiska i bieg a na po-
udniowy-zachód w kierunku Osieka3. Zatem w granicach 

nadania znale  si  musia y wsie: Tymawa, Jele , Ja wiska,
Rakowiec, Piaseczno, po owa lasu bielskiego (druga – do 
klasztoru pelpli skiego) – w komturstwie gniewskim oraz 
Osiek, Kierwa d, Grabowo, Wielbrandowo, Lipia Góra, 
Mirotki, Bar o no, Skórcz, G siorki – komturstwo pokrzy-
wi skie, prokuratorstwo osieckie, ponadto przypuszczalnie 
Wda, Zelgoszcz, Czarnylas, Wolental, P czewo, Bobowo, 
D brówka – komturstwo gniewskie. Nale y pami ta , e
wspomniane powy ej osady cz sto powsta y dopiero w po-
owie XIV w. lub pó niej, st d niektóre ród a sugeruj , e

wie  ju  w XIII w. zosta a za o ona przez Krzy aków.
Mo liwe, e st d niemiecka etymologia nazwy miej-

scowo ci. Bawi c si  s owem mo na wysnu  kilka hipotez. 
Dotychczas zwykle uznaje si , e jest ona dwucz onowa
i wygl da na pierwotnie niemieck , od s owa „Wolle” – we -
na i „Tal” – dolina. Brzmi zatem adnie, jakoby „we niana
dolina”, „dolina we ny”, czy mo e „owcza dolina”. Nie 
mniej, nie wi cej niezaprzeczalnie pierwsze skojarzenia bie-

REGINA KOT OWSKA

Rozkoszna Dolina,
czyli Wolentala historia prawdziwa

c z    p i e r w s z a

Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich „ an” wyst pi o do mieszka ców Wolentala, jednej z wielu 
ma ych wsi na Kociewiu, z propozycj  realizacji projektu pod nazw  „Wolental moje miejsce”, którego g ów-
nym celem by a realizacja filmu pod tytu em „Lubi  Wolental”. Pomys odawc  ca ego przedsi wzi cia by  pre-
zes Stowarzyszenia Stefan Gali ski. Filmowa  to przedsi wzi cie Ryszard Brzycki, natomiast oprawa muzyczna 
jest dzie em Piotra Chrapkowskiego. W jego realizacj  aktywnie w czy a si  te   lokalna spo eczno  na czele 
z pani  so tys Anit  Bakalarz. Odkrywanie historii rodzinnej wsi pokaza o, jak wiele informacji jest ukryte 
w zapomnianych dokumentach na strychach, w szufladach czy w ludzkiej pami ci. Jako osoba zwi zana z tym 
miejscem przez ca y okres dorastania Regina Kot owska zosta a zaproszona do wspó tworzenia filmowego ob-
razu. Na potrzeby projektu zaj a si  opracowaniem historii wsi. Tak powsta a ksi ka „Rozkoszna Dolina, czyli 
Wolentala historia prawdziwa”. Obecnie czynione s  starania dla wydania tej publikacji. 
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gn  w tym kierunku. Nazwa krzy acka brzmia a – Wonnenthal 
(Wonne = rozkosz, s odycz) – mo e zatem „rozkoszna dolina”,
zwa ywszy na poblisk  osad  handlow , gdzie na owe czasy 
naby  mo na wszelkie dobra i Wollenthal (XIV w.).

Rycerze zakonni pojawiaj c si  na Pomorzu w XIII w. 
uznali okolice pomi dzy Skórczem a Wolentalem miejscem 
dawnej rzymskiej faktorii handlowej, osadzonej w wid ach
Szorycy i W giermucy z nazw  Vollwerk, Bollwerk, Bul-
werk. Ziemie te nawiedzili do  wcze nie, gdy  w Starogar-
dzie wzniesiony zosta  1232 r. ich drugi w kolejno ci zamek 
(po drewnianej warowni w Ma ej Nieszawce). A skoro byli 
tu pionierami ich etymologia by aby do przyj cia. Mo na by 
je rozumie  z j zyka niemieckiego jako „pe ne dzie o” czy 
„zat oczone” tudzie  „bastion, obwarowanie”, co w osadzie 
handlowej mia oby uzasadnienie. Dos ownie oznacza mur, 
który zbudowano dla ochrony. Wid y rzek dawa y dodatko-
we zabezpieczenie.

Wracaj c jednak do Wolentala, s  te  tacy, którzy na-
zw  wywodz  z polsko-niemieckiej mieszaniny s owa, gdy
pierwszy cz on wygl da na s owia ski, bo pochodz cy od 
s owa „wola”. W staropolszczy nie mia  to samo znaczenie 
co wolno . St d ziemi  pust , oddan  osadnikom z uwol-
nieniem ich na pewn  liczb  lat od wszelkich s u b, powin-
no ci i czynszów dla dziedzica, nazywano wol . Takie wole 
i wólki powstaj  ju  od w. XIII, po raz pierwszy w 1254 r. 
W wolnym t umaczeniu mo na by przyj , e jest to wie ,
która ma wol , czyli prawo czynszowe. Tu opieraj c si  na 
„Encyklopedii staropolskiej” 1900-1903 Zygmunta Glogera.

Czy jeszcze w zwi zku ze redniowieczn  hegemoni  Ko-
cio a i wszechobecn  w nim acin , nie mia aby te  uzasad-

nienia aci ska hipoteza etymologii nazwy miejscowo ci od 
s owa: „volens”, co oznacza tyle co pragn cy (czego ), dzia-
aj cy z w asnej woli, nieprzymuszony, ch tny, ochoczy „vo-

lenter” z w asnej woli, „Valentia” wiadomy zamiar – wola? 
Ma to jednocze nie odniesienie do s owia skiej „woli”.

Tradycja ustana podaje, e lud kiedy  (ale kiedy?) nazy-
wa  wie  Pionki (od ludowego s owa: pionek, tj. ci ty pie
drzewa). Nazwa mo e mie  zwi zek z wykarczowanym tere-
nem, na którym pozosta y pniaki, a który z kolei zosta  zasie-
dlony. Znowu wi c wracamy do tradycji lokacji i wolnizny. 

Jednym ze róde , w któ-
rym wyst puje wie  Wolental 
s  dziesi ciny biskupie. Po-
równuj c wsie komturstwa 
gniewskiego ze spisem dzie-
si cin biskupa w oc awskiego
Jana Kropid y z 1402-1409 
dochodzimy do wniosku, e o 
p atno ci dziesi ciny w kom-
turstwie gniewskim decydo-
wa a cenzura chronologicz-
na, uzale niona od momentu 
w czenia wsi do komturstwa. 
Ca y pas ziemi od Wierzycy 
ko o Starogardu Gda skiego,
obejmuj cy Owidz, Lipinki, 
Jab owo, D brówk , Bobo-
wo, Smol g, Wysok , P cze-
wo, Czarnylas, Zelgoszcz, 
Wolental, Wd  nie p aci
dziesi cin4. To daje podstaw ,
eby s dzi , i  komturstwo 

gniewskie ukszta towa o si

terytorialnie przynajmniej w dwóch fazach. Podstawowy 
cz on w 1282 r., w którym s  wsie zwolnione od dziesi -
cin. Pó niejszy z 1305 r. z uzupe nieniami stanowi  wsie 
obci one dziesi cin . Tak przynajmniej uwa a prof. Grze-
gorz5. Co znów sugeruje na wczesne za o enie miejscowo ci
i znów wskazuje na Krzy aków.

Niezbyt pochlebnie o mieszka cach redniowiecznej wsi 
polskiej wypowiada  si  kronikarz Jan D ugosz Lud wiejski 
za  jest sk onny do pija stwa, k ótni, wyzwisk i zabójstw 
i nie atwo znajdziesz inny naród tak skalany rodzinnymi za-
bójstwami i okaleczeniami. Nie wzdryga si  on przed adn
prac  czy ci arem, na mróz i g ód wytrzyma y, post puj cy
w my l zabobonów i przes dów, na zdobycze równie  chci-
wy, kieruj cy si  z o liwo ci , chciwy nowinek, gwa towny
i cudzego akomy. Ma o starannie buduj  domy, zadowala-
j  si  lichymi chatami, odwagi i zuchwa o ci im nie brak, 
umys  maj  przebieg y i niedowierzaj cy, ruchy i postawy 
maj  pi kne, góruj  nad innymi si  fizyczn , wzrostu s  ro-
s ego i wynios ego, cia a zdrowego o cz onkach zr cznych,
o barwie mieszanej, jasnej i ciemnej6.

Ch opi uprawiali rol , która stanowi a w asno  feuda a.
Powszechnie stosowanymi narz dziami by a socha i coraz 
cz ciej pojawiaj cy si  p ug odwracaj cy skib . to u y-
waj c sierpa i kosy. W pracach polowych wykorzystywano 
tak e byd o jako si  poci gow . Kobiety poza pracami ty-
powo domowymi zajmowa y si  zbieractwem w pobliskich 
lasach. Podbierano miód z le nych barci i polowano na drob-
n  zwierzyn . Odbywa o si  to zgodnie z przyj tym prawem 
zwyczajowym. Zajmowa y si  równie  prac  w obej ciu,
dogl daniem inwentarza ptasiego i zwierz cego. Dzieci 
g ównie wypasa y je na kach i rowach. Wszyscy we wsi 
wykonywali te  swoje obowi zki wobec w a ciciela ziem 
i wobec Ko cio a.

Niespokojne czasy

W 1433 roku Wolental, jak zreszt  wiele wiosek 
Kociewia znalaz  si  w orbicie dzia a  polsko-czesko-po-
morskiej wyprawy przeciwko Krzy akom. U podstaw jej 
stan o zaanga owanie si  Zakonu w próby rozbicia przez 
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króla czeskiego Zygmunta Luksemburskiego unii pol-
sko-litewskiej. Wojska czeskich taborytów7 dowodzone 
przez Jana Capka, wspomagane przez polsk  szlacht  po 
wodz  Jana Ostroroga, przetacza y si  kilkakrotnie przez 
Kociewie, rabuj c i niszcz c wsie. Po nieudanym obl e-
niu Chojnic ruszy y w kierunku wiecia, nie omijaj c po 
drodze Pelplina, gdzie spalili klasztor cystersów, Tczewa, 
który zdobyli i spl drowali oraz Starogardu i Tucholi. Ich 
przemarsz przez Pomorze trwa  od 6 lipca do 13 wrze nia.
W ci gu tych ponad dwóch miesi cy skrzy owa y si  dro-
gi oddzia u czeskich husytów8 z Krzy akami dowodzony-
mi przez marsza ka zakonnego9 w okolicach Czarnegolasu 
– P czewa w s siedztwie Wolentala. Poza epizodycznymi 
dzia aniami zaczepnymi do powa nej potyczki nie do-
sz o. Nie przeszkodzi o to jednak tak jednym, jak i drugim 
w grabie ach, gwa tach czynionych w obej ciach okolicz-
nej ludno ci, co ród a i spisane pó niej ustne relacje, skar-
gi niechlubnie potwierdzaj 10. Po opuszczeniu zakonnych 
dóbr przez husyckich naje d ców Krzy acy okre lali, e
spustoszenie by o tak ogromne, i  tylko 14 wsi nie zosta o
zniszczonych.

Cztery lata po tych wydarzeniach Wolental dalej nale a
do komturstwa gniewskiego stanowi c w asno  Zakonu. 
Wie  mia a 45 anów. Wype nia a obowi zek p acenia co-
rocznego czynszu z ka dego anu po 1 grzywnie11, z tego 
4 any osiad e i 2, które dopiero zaczn  p aci  za rok. We 
wsi by  karczmarz, na którym ci y a op ata 1 grzywny i 8 
szkojców12, 13.

Przydro na karczma by a jednym z elementów krajobra-
zu dawnej polskiej wsi. Cz sto nazywano je te  zajazdami. 
Tu podró ny móg  znale  odpoczynek i miejsce dla koni. 
Móg  zaspokoi  g ód i pragnienie. Zreszt  staropolskie s o-
wo karczma pochodzi od s owa „krczag”, oznaczaj cego
„dzban”14. Mia y one jeszcze i takie znaczenie, e gromadzi-
y miejscow  ludno  na naradach i dysputach, a tej przyby-

waj cej w wi teczne dni z daleka pod go cinnym dachem, 
gorza ki, czy innych trunków nie a owa y. Bliskie s siedz-
two z wsiami ko cielnymi dawa o gwarancj , e karczem-
na izba nie wieci a pustkami. A stare powiedzenie mówi o
w karczmie nie masz pana, tak, e przy jednym stole zasiada-
li rycerze, szlachcice i ch opi. We wsiach ko cielnych bywa-
y dwie karczmy – zwykle pa ska i pleba ska. W Wolentalu 

by a tylko karczma w a ciciela ziem. 
Prawo karczemne kodyfikowane by o od wczesnopia-

stowskich czasów. Kazimierz Wielki w statutach z roku 
1347 zapowiada , aby karczmarzom nikt gwa tów czyni  nie 
mia 15. W 1433 r. prawo za  stanowi o, i  karczmarze, któ-

rzy nie maj , ani orz anów ca ych, ani po owice, wolni s
od podymnego, a je eli any maj , p aci  winni16. Natomiast
w 1447 r. postanowiono, i  karczmarze pó -grzywn  kara-
ni by  maj , którzyby drobnych pieni dzy bra  nie chcieli17.
Z kolei w 1505 r. Ustawa orzek a, i  w karczm  nikt intromi-
syi da  nie ma, wyj wszy gdyby inszej maj tno ci nie by o18.
W wietle tylu ustaw uzna  nale y, e by a karczma w sta-
ropolskich czasach miejscem wa nym we wsi, a karczmarz 
osob  szanowan .

W 1444 r. – wie  w dalszym ci gu by a w asno ci  Za-
konu ulokowan  na 45 anach, z których obowi zkowa dzie-
si cina wynosi a 1 grz. i 2 kury. We wsi nadal funkcjonowa a
karczma. Wysoko  czynszu p aconego przez karczmarza 
nie zmieni a si  w stosunku do lat poprzednich. Ponadto p a-
cono tytu em podatku 3 grz. od bagna. Dawa o to ogóln
sum  czynszu 49 grz. i 8 szk.19.

Tymczasem, w 1454 r. wybuch a wojna 13-letnia z Za-
konem. W takiej sytuacji za bro  chwytali wszyscy wolni 
i zdatni do boju ludzie, a w ród nich piesze i ró norodne
oddzia y kmieci. Mia y one obowi zek broni  swojej naj-
bli szej okolicy. W orbicie dzia a  politycznych Wolentala 
i okolicznych miejscowo ci pojawi a si  wówczas posta
wielkiego feuda a i rycerza Jana z Jani, który w a nie feto-
wa  zwyci stwo nad za ogami krzy ackimi w Osieku, No-
wem, Skarszewach, Ko cierzynie, Starej Kiszewie i Gniewie 
oraz Starogardzie i Tczewie. Tajna Rada Zwi zku Pruskiego, 
mianowa a go starost  Kaszub, ziemi gniewskiej i tczew-
skiej z podleg ymi zamkami i okr gami ca ego rodkowego
Pomorza. Na tym tle dosz o do konfliktu Jana z Gda skiem,
uzurpuj cym równie  sobie prawo do tego zarz du. Ten bra
w opiek  ch opów buntuj c ich przeciw szlachcie. W tej sy-
tuacji Jan odda  w adz  nad Kaszubami Gda skowi.

Król Kazimierz Jagiello czyk umocni  wybór Tajnej 
Rady moc  królewskiego majestatu, nadaj c Janowi tytu
wojewody gda skiego (pomorskiego), który b dzie mu to-
warzyszy  do ko ca ycia w 1461 r.

We wrze niu tego  roku stan  Jan kolejny raz na cze-
le rycerstwa w bitwie pod Chojnicami. Tutaj powsta ców
przeros o przede wszystkim zdyscyplinowanie rycerstwa 
zakonnego. 18. wrze nia polskie pospolite ruszenie ponio-
s o kl sk , a Jan, i bardzo wielu innych rycerzy, dostali si
do niewoli krzy ackiej. Tych najbardziej znanych przewie-
ziono do malborskiego kasztelu. W niewoli sp dzi  oko o
2 i pó  lat, w czasie których Krzy acy skonfiskowali mu 
dobra ja skie. Uwolniony, przede wszystkim dzi ki wsta-
wiennictwu krewnych i Eulenburgów z ziemi wieckiej,
prawdopodobnie za stosowny do postaci okup, wróci  w te 
okolice na pocz tku 1457 r. Na pewno walnie ku tej decyzji 
przyczyni a si  sprawa odsprzedania malborskiego zamku 
królowi polskiemu przez Urlyka Czerwonk  – czeskiego 
dowódc  najemników, którym Zakon zalega  z wyp ace-
niem o du.

5 wrze nia 1457 r. Jan otrzyma  od króla okr g Staro-
gardu z miastem i o mioma wsiami w o cia skimi: Now
Wsi  lub D brówk , Jab owem, Czarnymlasem, Bobowem, 
P czewem, Wolentalem, Wysok  i Zelgoszcz  oraz dworem 
szlacheckim Bietowo. By o to nie tylko uznanie jego zas ug,
ale i rekompensata królewska za utracone na rzecz Zakonu 
w o ci. ród a podaj , e król Kazimierz Jagiello czyk za-
stawi  Janowi z Jani m.in. wie  Wolental w dystrykcie staro-
gardzkim za 3000 florenów20, 21.

Jednocze nie z t  nominacj  przyj  na swe barki obron
miasta Starogardu z r k gda szczan. Znów prowadzi  o y-
wion  dzia alno  dyplomatyczn : pertraktowa , rokowa ,
prowadzi  korespondencj , walczy . A okazji ku temu by o
wiele.

Ma o prawdopodobne jest jednak, by Jan by  dowódc
polskiego rycerstwa w bitwie na przedpolach Wolentala we 
wspomnianym wcze niej Bulwarku. Sekretarz rady miej-
skiej w Gda sku i autor kroniki gda skiej Jan Lindau poda-
je, e do takowej dosz o w sobot  przed Obrzezaniem Pa -
skim 1458 r., a wi c w dniu 31 grudnia. Dosz o do niej raczej 
w przypadkowych okoliczno ciach, gdy 300 Krzy aków (za-
pewne zaci nych na s u bie Zakonu wraz z obs ug  taboru, 
s u b  i piechot  oraz ewentualnie kilkunastu braci) masze-
rowa o z Malborka do wiecia22. Najprawdopodobniej ryce-
rze pieszyli na zamek do Osieka, by sp dzi  tam noc, gdy
przebywanie po zmierzchu, poza wyj tkowymi sytuacjami 
i tylko za zgod  Wielkiego Mistrza, poza konwentem by o
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surowo zabronione regu  zakonn  i obwarowane wysokimi 
karami, których dopilnowywano nawet w czasie wojen. Ze 
strony polskiej stan o podobno 100 rycerzy. Tak wygl da
to we wspomnianej kronice: ...w sobot  przed Obrzezaniem 
Pa skim, oko o 300 Krzy aków maszerowa o z Malborka 
do wiecia. Id c od strony Stargardu, przechodzili ko o wsi 
Skórcz. O tym zameldowano naszym z Gniewa. Ci (Polacy) 
wyruszyli ze 100 je d cami, drabantami i zebranymi z okoli-
cy do pomocy ch opami i zagrodzili drog  Krzy akom. Nasi 
uformowali si  w trzy grupy i rozbili nadchodz cych Krzy a-
ków, zabijaj c 50 osób, które pozosta y na pobojowisku i po 
drodze do Gniewa, k dy uciekali. Za  oko o 30 osób wzi li
do niewoli, w tym 4 braci zakonnych. Onych to zabrali ze 
sob  do wiecia. Równie  w ród wy ej wspomnianych, po-
leg o z r k stra y przedniej kilku mieszka ców Gniewa. Byli 
to ci, którzy na pocz tku wojny Gniew w r ce Krzy aków wy-
dali. Mówi , e nie wróci o te  10 pacho ków, obs uguj cych
100 je d ców i e Polacy podeszli do mostu i bram Gniewa 
i gdyby nie noc – zdobyliby miasto ...23.

 Na temat wyj tkowego znaczenia bitwy w Bulwarku 
mo na jedynie snu  legendy, bo w wojnie, która toczy a si
ju  od czterech lat, przewin y si  w niej tysi ce rycerstwa, 
trabantów24, konnych, s u by i ch opstwa, a ko ca wci  nie 
by o wida , mia a jedynie epizodyczne znaczenie i to tylko 
w najbli szej okolicy. Potykali si  rycerze w polu z or em
i oblegali w zamkach. Dopuszczali najwi kszych okru-
cie stw, wr cz barbarzy stwa wobec przeciwnika, a szale 
walki ani drgn y. Starcie przypada zreszt  na okres zdrad, 
wykupów i kl tw, w którym raczej unikano konfrontacji 
w otwartym polu. Konflikt ci y  ju  wszystkim. Nie mo na
zaprzeczy , e okoliczni ch opi przybyli „w sukurs zwyci z-
com” cho  bardziej prawdopodobne jest szukanie przez nich 
upów. Zw aszcza, e wszelkie dobro z pobojowiska trafi-
o w ich r ce. O wadze potyczki wiadczy te  fakt, e nikt 

z kronikarzy nie odnotowa  imienia dowodz cego, tak z jed-
nej jak i z drugiej strony. Gdyby jej znaczenie by o wi k-
sze nie omieszkano by odda  splendoru zwyci zcy. Zreszt
i data bitwy wiadczy za jej przypadkowo ci . Zapewne Jan, 
który by  panem na tych w o ciach sp dza  ten czas wraz 
z rodzin  w Starogardzie, które jako starostwo by o po po-
wrocie z wi zienia w Malborku jego g ówn  siedzib 25. Nie 

Przypisy:
1 S ownik geograficzny Królestwa Polskiego 

i innych krajów s owia skich. T. XIII, War-
szawa: nak . Filipa Sulimierskiego i W a-
dys awa Walewskiego, 1880-1914, s. 828.

2 Codex diplomaticus Prussicus, Tomy 
1-3 pod redakcj  Johannes Voigt.

3  P. Czaplewski, Co posiadali Krzy acy na 
Pomorzu, s. 230.
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statystyczny, Pelplin 1928 r., J. Milew-
ski, Dzieje wsi powiatu starogardzkiego,
cz. II.

obchodzono wtedy jeszcze nocy sylwestrowej balami, ale 
celebrowano oktaw  Bo ego Narodzenia, dzie  w którym 
nadano Dzieci tku imi  Jezus. Jakby nie okre li  ów „po-
grom” ma jedynie incydentalne znaczenie i to dla lokalnego 
rodowiska, cho  zapewne na krótko podbudowa  morale 

miejscowej ludno ci. Nader przychylna relacja kronikarza 
wiadczy o jego stronniczo ci i sympatiach skierowanych ku 

Polakom, co nie dziwi, wszak Gda sk mia  w tej wojnie te
swoje interesy. Za potyczk  natomiast przemawiaj  pó niej-
sze znaleziska militarne, na które natrafiano na wspomnia-
nych polach pod Wolentalem.

Nie da si  zaprzeczy , e wojna trzynastoletnia nie ob-
fitowa a w zdarzenia or ne i e aden z zapa ników nie 
z o y  na jej rzecz dostatecznej ofiary krwi. Po bolesnych 
do wiadczeniach pod Chojnicami na pocz tku wojny król 
polski nie próbowa  szcz cia z pospolitym ruszeniem i wo-
la  prowadzi  wojn  przy pomocy zaci nych.

Darowizny króla Kazimierza Jagiello czyka dla Jana 
z Jani nie mia y praktycznie gospodarczego i materialnego 
znaczenia, bo obejmowa y ziemie zniszczone przez wojn .
Taki te  stan przedstawia  w czasie i po wojnie trzynastolet-
niej Wolental. Ch opstwo ratuj c ycie pozostawia o wszyst-
ko, kryj c si  w pobliskich lasach. Niektórzy dla zapewnie-
nia cho by minimum bytu dzieciom i babie zaci gali si
do walki. Po zagrodach grasowali z odzieje. Z inwentarza, 
czego nie zabrano na potrzeby wojsk, to zjedzono, a ucieka-
j c rozpuszczano. Bieda towarzyszy a wszystkim, a brzemi
wojny widoczne by o z ka dej strony. 

Równie ci ka by a sytuacja gospodarcza po jej za-
ko czeniu. Rodowe posiad o ci i skarb królewski wieci y
pustkami. Dla przyk adu, szacuje si , e cena za wyprodu-
kowanie jednej bombardy w po owie XV wieku, czyli jed-
nego bardzo prymitywnego dzia a du ego kalibru i krótkiej 
lufie, by a równowarto ci  prawie 500 krów, czyli 7000 
groszy. A jeden wystrza  z bombardy kosztowa  10 krów, 
czyli oko o 140 groszy. Koszty poniesione przez skarb 
królewski podczas wojny trzynastoletniej wynios y co naj-
mniej 1,3 miliona z . Poch on y wi c ca kowity dochód 
tego skarbu z 18 lat26.
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= 180 g srebra; dzieli a si  na 4 wiardunki, 
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12  Dawna moneta polska o warto ci dwóch 
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13 Das Grosse Zinsbuch des Deutschen Ritte-
rordens (1414-1438),  hrsg. von P.G. Thie-
lenn Marburg/Lahn 1958.

14  Aleksander Brückner.
15 Statuty wi lickie króla Kazimierza Wiel-

kiego XIV w.
16 Przywilej jedle sko-krakowski.
17  [w:] Pawe  Jasienica, Polska Jagiellonów,

Z. Gloger, Encyklopedia Staropolska.
18  Z. Gloger, Encyklopedia…
19  M. Grzegorz, Ksi ga czynszowa komtur-

stwa gniewskiego z 1444 r., s. 132.
20  Z ote monety b d ce w obiegu.
21 Marticularum Regni Poloniae Summaria,

t. 1-5, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 
1905-1919.

22  Liczba podawana wed ug tradycji.
23  Jan Lindau,  Historia wojny trzynasto-

letniej, (tom VIII Scrp. Rerum Prussica-
rum).

24  Zwanych te  w I Rzeczypospolitej dra-
bantami i zausznikami, stanowi cy stra
przyboczn  znaczniejszego rycerstwa.

25 ona Jana z Jani Marta z rodu  Gerhards-
dorf, matka jego dwóch córek, Ma gorzaty
i El biety.

26  J. Szyma ski, Nauki pomocnicze historii;
[spraw  niezwykle trudn  jest przelicza-
nie walut w okresie redniowiecza, gdy
najcz ciej nie wiadomo, jak si  mia  np. 
floren do grosza, bo te relacje by y zmien-
ne i nie ustalone odgórnie, a warto  ów-
czesnego pieni dza by a oparta na real-
nej zawarto ci kruszca, wi c bywa o, e
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z otych (wyj. autora)]. Tadeusz Nowak, 
Jan Wimmer, Historia or a polskiego 
963-1795, Warszawa 1981.
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Pierwszym z rodu Bartkowskich herbu Przegonia, 
który osiedli  si  w Gniewie pod koniec XVIII wie-
ku, by  Jan trudni cy si  kupiectwem. Zamieszka

w domu przy ulicy pod Baszt  6. Istnieje on do dnia dzisiej-
szego i nadal jest w r kach rodziny. Wychowa  dwóch synów 
– Ignacego i Jana Marcelego. Pierwszy zaj  si  prowadze-
niem interesu ojca w Gniewie, drugi o eniony z Konstancj
z Gotartowskich zosta  w a cicielem maj tku ziemskiego 
w Zielenicach w powiecie sztumskim.

ona Ignacego, z domu Piekarska, jako posag wnios a
m owi browar, jego budynek istnieje do dzi . Ma e stwo,
nie maj c w asnego potomstwa, wzi o na wychowanie bra-
tanka Marcelego Bartkowskiego, urodzonego 27 grudnia 
1836 roku w Zielenicach. Jego rodzicami byli Jan Marceli 
i Konstancja z Gortakowskich. To on razem ze stryjem roz-
budowa  hurtowni , spichlerze i zajazd z parkingiem.

Po mierci Ignacego, Marceli wybudowa  w po owie lat 
sze dziesi tych sal  widowiskow  w nowym gmachu, palar-
ni  kawy, a jeszcze wcze niej, bo ju  roku 1857, przetwórni
minóg wi lanych, owionych w okolicach od Korzeniewa do 
Bia ej Góry. Minogi najpierw wrzuca o si  do kadzi, gdzie 
w soli przez kilka godzin zrzuca y szlam, nast pnie k adzio-
no na ruszta i sma ono na w glu drzewnym. Usma one zale-
wano octem z ró nymi przyprawami, cebul  i wk adano do 
drewnianych beczu ek. Nast pnie wysy ano je drog  wodn
z przystani przy Wierzycy do Gda ska, Tczewa, Grudzi dza,
Bydgoszczy, a gdy zbudowana zosta a kolej do Morzeszczy-

ANDRZEJ LUBI SKI

 Bartkowscy w historii Gniewu
c z    p i e r w s z a

na równie  transportem kolejowym do tych miast. Przez ca e
lata cieszy y si  wielkim powodzeniem.

By  dwukrotnie onaty. Z Mari  z domu Schumann ( lub
oko o 1862 roku) mia  pi cioro dzieci: Juliusza, Emili ,
Aniel , Maksymiliana, Kazimierza. Z Juli  z domu Mar-
chlewsk  troje dzieci: Zofi , Tadeusza, Józef .

Mój pradziadek, Marceli Bartkowski, bardzo zaanga o-
wa  si  w polskie ycie polityczne, gospodarcze i kulturalne 
Gniewu i okolic. I o tym zamierzam tu szerzej napisa .

1 pa dziernika 1862 roku w Piasecznie, z inicjatywy 
Juliusza Kraziewicza (1829-1895), zarz dcy maj tku pro-
boszczowskiego w Tymawie i Gniewie, za o ono pierw-
sze Kó ko Rolnicze. Zebranie za o ycielskie mia o miejsce 
w sali ober ysty Jana Ba acha. 24 cz onków nowo powo a-
nego kó ka wybra o jednog o nie na prezesa Juliusza Kra-
ziewicza. Na zebraniu 11 marca 1863 roku uczestniczy o 46 
cz onków, w tym 8 nowych. W ród tych ostatnich znalaz  si
mój pradziadek Marceli – b dzie jednym z aktywniejszych. 
Dodajmy, e pierwsze zebrania odbywa y si  w obecno ci
niemieckich andarmów. Czasy by y niespokojne, w adze
ba y si  antypruskich wyst pie . Zacz to tropi  sprzyjaj -
cych powstaniu styczniowemu.

Garnizon gniewski zosta  wzmocniony o 30 o nierzy
i oficera. 14 marca 1864 roku wieczorem wojsko otoczy o
ober  Marcelego Bartkowskiego i przeprowadzi o rewizj
w ca ym domu. Pi ciu uczniów stanu rzemie lniczego uwi -
ziono. Po kilku dniach zwolniono, natomiast Franciszek Su-
chewicz nadal pozosta  w areszcie. S d w Kwidzynie skaza
go na trzy miesi ce wi zienia za agitacj  powsta cz .

Zebrania Towarzystwa Rolniczego w Piasecznie odby-
wa y si  regularnie raz w miesi cu. 13 kwietnia 1864 roku 
organizacja liczy a 106 cz onków. Przychód ze sk adek wy-
niós  34 talary i 17 srebrnych groszy, wydatki 25 talarów 
i 8 sgr, jak informowa  cz onków sekretarz Towarzystwa na-
uczyciel Czarnecki z Bielska. Biblioteczka ludowa liczy a
89 tomów. Marceli Bartkowski ofiarowa  na ten cel cztery 
ksi ki Micha a Czajkowskiego wydane w Lipsku. Rozpra-
wiano – tak wynika z relacji prasowych – o wprowadzeniu 
p odozmianu, zabezpieczeniu si  przed gradobiciem, o tym 
jak najlepiej ostrzy  kosy, uprawia  koniczyn , buraki i mar-
chew, hodowa  ryby w stawach i bagnach, co robi  aby sie-Dom rodziny Bartkowskich

Marceli Bartkowski
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wy i drzewa nie cierpia y od wiosennych mrozów. Pad a te
propozycja utworzenia Towarzystwa Ogniowego – ten temat 
b dzie poruszany na zebraniach równie  w roku nast pnym.
Na kolejnym zebraniu Towarzystwa 11 maja 1864 roku oby-
watel Tollik z Janowa mówi  o „Siewie rzepaku i rzepiku”, 
a obywatel Wygocki z Gniewu przedstawi  temat „Sposób 
uprawienia gliny do lepianek i cegie ”.

14 grudnia 1864 roku na spotkaniu Towarzystwa pad  po-
stulat, by podejmowa  tematy, jakimi y  rolnik w ci gu ostat-
nich czterech tygodni. Walenty Stefa ski z Pelplina, uczestnik 
powstania listopadowego 1830 roku i konspiracji wielkopol-
skiej 1846 roku, przedstawi  opracowane przez siebie prze-
pisy Spó ki Po yczkowej, poniewa  ju  wcze niej pad a
propozycja takowej przy Towarzystwie Rolniczym. Juliusz 
Kraziewicz i Walenty Stefa ski widzieli w tym sposób na to, 
aby rolnicy i rzemie lnicy nie popadli w d ug lichwiarski. 28 
cz onków wyrazi o wol  przyst pienia do nowo tworz cej si
Spó ki. Zebrane sk adki wynios y 847 talarów i 15 sgr. Na 
odsetki dla przysz ej Spó ki przeznaczono 400 talarów, a na 
po yczki 1247 talarów. Wybrano zarz d Spó ki, do którego 
weszli jako nadskarbi Jan Franciszek Lemke z Gniewu, za-
st pca ks. proboszcz Teodor Franzky z Gniewu, skarbnik Au-
gustyn Lemke kupiec, Jan Bona prowadzi  bibliotek .

W publikacji zbiorowej pod redakcj  B a eja liwi skie-
go „Dzieje miasta Gniewu do 1939 roku”, wydanej w roku 
1998, Andrzej Romanow, autor rozdzia u „Gniew w latach 
1815-1920” podaje, e Spó ka Po yczkowa w Gniewie po-
wsta a w roku 1864 mia a wiadczy  us ugi finansowe roz-
rastaj cej si  sieci polskich towarzystw i kó ek rolniczych. 
W 1872 mia a przyst pi  do Zwi zku Spó ek Zarobkowych 
i Gospodarczych. Natomiast w Roczniku Gniewskim Folia 
terrum gymevensis nr 4 w artykule „Historia Banku Spó -
dzielczego w Gniewie” podano, e spó ka Po yczkowa po-
wsta a 12 stycznia 1865 roku i dzia a a prawdopodobnie do 
1871 roku. Nie wiadomo, w jakich okoliczno ciach uleg a
likwidacji. Uda o mi si  wype ni  pewn  luk  w dziejach 
Spó ki Po yczkowej w Gniewie, poniewa  znalaz em spra-
wozdania nadsy ane do Gazety Toru skiej od roku 1871 do 
1888 przez pradziadka Marcelego.

Spó k  Po yczkow  z siedzib  w Gniewie zarejestrowa-
no 12 stycznia 1865 roku. W ci gu pó rocznej dzia alno ci
przez r ce spó ki przesz o 5.272 talarów, rozchód wyniós
5.083 tatarów, cz onków by o 30, którzy wnie li wk ad w a-
sny 480 talarów, a depozytów by o na sum  2.310. Pod ko-
niec pa dziernika Spó ka Po yczkowa zanotowa a ju  8.300 
talarów obrotu i 33 cz onków, chocia  do Towarzystwa Rol-
niczego nale a o 140 cz onków. Po gor cym apelu Walen-
tego Stefa skiego, aby wst powa  do Spó ki Po yczkowej,
bo daje ona same korzy ci w postaci wyp acanych sobie 
procentów, gdy po yczamy od Spó ki pieni dze, nadmiar 
gotówki lepiej odda  na procent, bo pewno  jest wi ksza
i zysk pewny ni  by trzyma  gotówk  w domu. Na te s owa
skierowane do s uchaczy zg osi o swój akces 17 cz onków
do Spó ki Po yczkowej. Obywatel Hiacynt Jackowski z Li-
pinek zach ca , aby przyci gn  ludzi s u ebnych do Spó -
ki i wydawa  im ksi eczki oszcz dno ciowe, to b dzie si
w ród nich krzewi a zamo no  i moralno . Dotychczaso-
wy bibliotekarz, Jan Bona, musia  zrezygnowa  z pe nionej
funkcji, bo w adza szkolna nie da a mu pozwolenia. Nowym 
bibliotekarzem zosta  obywatel Jan Klein z Gniewu Pod-
zamcze. O tych sprawach informowa y sprawozdania z po-
siedze  Towarzystwa drukowane w Nadwi laninie.

20 kwietnia 1865 roku na kolejnym posiedzeniu Towarzy-
stwa Rolniczego Juliusz Kraziewicz dzi kowa  Józefowi Cho-
ciszewskiemu za podarowane obrazy na ozdobienie sali obrad 

Towarzystwa, a Marcelemu Bartkowskiemu i Sylwestrowi 
Ba achowi za przekazanie do czytelni kolejnych ksi ek.

Podczas wspólnego posiedzenia Towarzystwa Rolnicze-
go i Spó ki Po yczkowej, odbytego 10 stycznia 1866 roku, 
na apel sekretarza Towarzystwa Rolniczego nauczyciela 
Czarneckiego z Bielska, aby wst powa  do Towarzystwa 
Pomocy Naukowej z siedzib  w Che mnie, 62 cz onków
z ziemi gniewskiej zapisa o si  z roczn  sk adk  60 talarów 
i 10 sgr. Pradziadek Marceli zadeklarowa  wp at  2 talarów 
rocznie. Na tym zebraniu Marceli Bartkowski zapropono-
wa , aby ten, kto nie ucz szcza na zebrania, nie by  uwa-
any za cz onka. Poparli jego wniosek Juliusz Kraziewicz 

i Józef Chociszewski mieszkaj cy w Gda sku. Ostatecznie 
sala przyj a inny wniosek Walentego Stefa skiego, e ci, co 
s  opieszali w uczestniczeniu na zebraniach b d  publicznie 
skarceni. Od tej pory miano zapisywa  nieobecnych cz on-
ków na zebraniach. Podczas oddzielnego posiedzenia Spó ki
Po yczkowej dotychczasowy skarbnik Augustyn Lemke po-
informowa , e rezygnuje z dalszego pe nienia tej funkcji.

Walenty Stefa ski na zebraniu 13 czerwca 1866 roku 
postawi  wniosek, aby Towarzystwo Rolnicze w Piasecznie 
odda  w opiek w. Wojciecha, natomiast Józef Chociszew-
ski zaproponowa wi tych Cyryla i Metodego – patronów 
S owian. Przyj to wniosek Chociszewskiego.

Ze sprawozdania rocznego za rok 1865 wynika, e spó -
ka liczy a 54 cz onków, ogólny obrót wyniós  12.413 tala-
rów i 17 sgr, sk adki cz onków wynosi y 620 talarów i 15 
sgr, depozyty wynosi y 2.685 talarów, kredyty 12.130 tala-
rów. Koszta utrzymania spó ki wynosi y 201 talarów. 

W czerwcu 1866 roku odby o si  zebranie przedwyborcze 
partii post powców w sali pani Volkhemer. Zaproszono rów-
nie  Polaków do wspólnych narad. Spodziewano si  bowiem, 
e Polacy tylko na jednego pos a b d  g osowa , a gdy przyj-

dzie do ci lejszego wyboru po cz  si  z parti  post powców. 
W mie cie dosz o do zatargów pomi dzy kupcami z Królestwa 
Polskiego a flisakami, poniewa  ci pierwsi na skutek braku 
pieni dzy i kredytu nie byli w stanie zap aci  swoim najemni-
kom. Niedawno w mie cie pojawi  si  problem za chwilowy 
zastaw jednej tratwy z drewnem o warto ci 10 tysi cy talarów 
nie mo na by o nawet dosta  500 talarów. 

Towarzystwo Rolnicze w Piasecznie szerzy o o wiat
poprzez wystawianie amatorskich przedstawie  teatralnych. 
Pierwsze odby o si  podczas uroczysto ci trzeciej roczni-
cy powstania kó ka rolniczego 10 pa dziernika 1865 roku. 
By a to sztuka „Popas”, natomiast 9 stycznia 1867 odegrano 
„Berka Zapiecz towanego”.

Po og oszeniu wyborów do parlamentu Zwi zku Pó -
nocnego 13 stycznia 1867 roku odby o si  w sali Marcelego 
Bartkowskiego o godz. 4 po po udniu zebranie przedwybor-
cze. Na spotkanie zaprasza  Juliusz Kraziewicz. Ludno
polska z powiatów kwidzy skiego i sztumskiego wysun a
kandydatur  Teodora Donimirskiego z Buchwa du, uzyska
6421 g osów i zosta  pos em.

W lutym 1867 roku gniewska spó ka po yczkowa liczy a
82 cz onków, udzielono kredytów na sum  26.900 talarów, 
depozytów by o 33.800.

Pó n  jesieni  1867 roku Juliusz Kraziewicz, w porozu-
mieniu si  z okolicznymi Towarzystwami Rolniczymi oraz 
wp ywowymi osobami z Gniewu, urz dzi  targ na zbo e na 
wzór dzia aj cych gie d zbo owych w du ych miastach. 
Pierwsza gie da odby a si  19 grudnia. W sali Marcelego 
Bartkowskiego spotkali si  okoliczni rolnicy oraz kupcy. 
Oprócz pelpli skich kupców i miejscowych pojawi  si  Pius 
Arnold z Gda ska. W samym rodku sali by  stó  bilardowy, 
na którym znajdowa y si  wy o one próbki zbo a w drew-
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nianych miseczkach. Znajdowa a si  te  ksi eczka z nazwi-
skiem sprzedaj cego i nazwa zbo a, ilo  korców, nazwisko 
kupuj cego. Dopóki jeden kupiec si  targowa , inny nie mg
zbli y  si  do rozmawiaj cych i podbija  cen .

W pierwszym dniu targu sprzedano 700 korców roz-
maitego zbo a. Ch tnych do kupna by o wi cej i gdyby tyl-
ko by  towar do sprzeda y. Ju  o godz. 12 w po udnie kupcy 
i rolnicy zebrali si  i powo ali zarz d gie dy w osobach pa-
nów Juliusza Kraziewicza, Rajmunda Lemke i Jó wika
z Gniewu. Op aty ze strony kupców na potrzeby gie dy wyno-
si y 5 sgr od ka dego kupionego asztu, czyli 60 korców zbo-
a. Powo ano te  s u cego gie dowego. Gie da by a otwiera-

na o godz. 10, a sal  zamykano o 2 po po udniu. Przed godz. 
11 nikt nie móg  sprzedawa  i kupowa  zbó . Targi zbo owe
mia y odbywa  si  co dwa tygodnie w czwartki. 

Wieczorem w sali Bartkowskiego Jan Stefa ski, nauczy-
ciel i organista z Piaseczna, urz dzi  koncert na cel dobroczyn-
ny. 30 talarów czystego zysku przekazano burmistrzowi do 
rozdania mi dzy ubogich. Na program z o y  si piew m ski
na 16 piewaków, „Pie  ruska nowo e ców”, sopran i tenor 
piewany przez Stefa skich ojca Jana i córk  Aniel , „Kra-

kowiak” Wasilewskiego, baryton Jan Stefa ski, „Somnabula” 
Laybacha na fortepian, panna Aniela Stefa ska, „Grobowiec 
na granicach Sybiru” Stefana Garczy skiego, deklamowany 
przez Aniel  Stefa sk , uwertur  na cztery r ce zagra y pan-
ny Aniela Stefa ska i Kraziewiczówna, nauczycielka muzyki. 
Kolejny koncert dobroczynny odby  si  17 lutego 1868 roku 
w sali pani Volkhemer. piewano „Cztery pory roku” Haydna. 
Dyrygentem by  proboszcz gniewski Teodor Franzky. pie-
waków z muzykami by o oko o 60 osób. Przy zape nionej sali 
i bocznych stancjach wp yn o do kasy przesz o 85 talarów, 
z których magistratowi wr czono 60. Du y sukces, jak pisa a
gazeta, tak jak w poprzednim koncercie, odnios a Aniela Ste-
fa ska, wykonuj ca wszystkie pie ni solowe. Niespodziank
sprawi  duet z opery Fausta wykonany przez Jana i Aniel
Stefa skich z Piaseczna. Dobrze wypadli piewaj cy basem 
pan Kitmann i tenorem pan Wilsch. Wszystkim akompanio-
wa a na fortepianie panna Fink. 

Na Sejmiku Gospodarczym w Toruniu, odbywaj cym
si  w lutym 1868, Kraziewicz poda  liczb  193 cz onków, 
z czego 156 by o w o cianami jacy nale eli do Towarzystwa 
Rolniczego w Piasecznie, pozostali to rzemie lnicy i kupcy.

W maju 1868 roku w Gniewie Gie da W o cia ska
sprzeda a kolejnych 80 asztów zbo a. W ten sposób nawi -
zywano do dawniejszych czasów, gdy flisacy z tratwami za-
trzymywali si  na nocleg w drodze do Gda ska.

Pierwsza zabawa dzieci szko y katolickiej z Gniewu 
i Piaseczna mia a miejsce 10 lipca 1868 roku w niedalekiej 
Nicponi, gdzie znajdowa a si  strzelnica. Na zabaw  przy-
by o wielu mieszka ców z okolicznych miejscowo ci. Na-
uczyciele gniewscy serdecznie ugo cili dzieci z Piaseczna. 
Uczestnicy zabawy szczególnie dzi kowali ks. Janowi Nel-
ke, administratorowi parafii Janowo, za obecno  i udzia
we wspólnych zabawach z dzie mi.

W tym samym miesi cu powo ane zosta o do ycia „Sto-
warzyszenie dla zabezpieczenia ycia i uzyskania funduszu 
pogrzebowego w Gniewie”. W odezwie, która zamieszczo-
na zosta a w Gazecie Toru skiej wskazywano na korzy ,
jak  mo e ona przynie  osobom, które ponios y straty na 
skutek kl sk ywio owych bez nara enia utraty swego ma-
j tku. Rzecz druga to ubezpieczenie si  na wypadek nag ej
i niespodziewanej mierci. Ka dy wst puj cy mo e okre li
sum , na jak  chce si  ubezpieczy  ze swoich dochodów, 
to co uzbiera b dzie dla potomnych cz onków rodziny. Wy-
brano z kilku towarzystwo akcyjne do zabezpieczenia ycia

„Fridrich Wilhelm” z Berlina. Umowa zosta a przed o ona
burmistrzowi Gniewu. Towarzystwo „Fridrich Wilhelm” 
przyzna o pewne korzy ci, aby wesprze  dzieci mniej za-
mo nych cz onków „Stowarzyszenia dla zabezpieczenia 
ycia i uzyskania funduszu pogrzebowego”. Pod apelem 

wzywaj cym do wst powania podpisali si  mi dzy innymi 
Juliusz Kraziewicz, ks. Teodor Franzky, ks. Pawe  Schafer 
z Piaseczna, Józef Behrend, Kalkstein, Józef Szmelcer, Wa-
lenty Stefa ski, Jab o ski, Jan Klein.

14 pa dziernika obchodzono uroczy cie szóst  rocznic
Towarzystwa Rolniczego w Piasecznie. Przybyli na obchody 
Hiacynt Jackowski z Lipinek i major Stanis aw Radkiewicz 
z Brze na – uczestnik powstania listopadowego, konspiracji 
wielkopolskiej 1846 roku. Cz onków liczy towarzystwo 152, 
zmniejszy o si  o 49 w stosunku do roku poprzedniego. Za 
sukces uznano powo anie gie dy zbo owej w Gniewie oraz 
„Towarzystwo ubezpiecze ycia „Fridrich Wilhelm”. Juliusz 
Kraziewicz zaproponowa , aby powo a  „W o cia ski bank 
kredytowy” na akcje z kapita em 40 tys. talarów. Redaktor pi-
sma „Piast” Ignacy Danielewski mówi  o solidarno ci w spo e-
cze stwie polskim. Wywar o to na zebranych spore wra enie.

Miesi c pó niej Ignacy Danielewski zosta  cz onkiem
honorowym Towarzystwa. Juliusz Kraziewicz pod dyskusj
przedstawi  dwa zagadnienia: zapisanie Spó ki Po yczko-
wej w Gniewie do ksi gi prawa handlowego oraz utworzenie 
Banku W o cia skiego. Ignacy Danielewski wyt umaczy  ze-
branym, jakie korzy ci przyniesie wpisanie do ksi gi prawa 
handlowego wspomnianej spó ki. Ignacemu Danielewskiemu, 
Walentemu Stefa skiemu oraz Józefowi Szmelcerowi poleco-
no przygotowa  na nast pne zebranie statut bankowy. 

W adze Gniewu chcia y w po owie roku za o y  stacj
telegraficzn , w tym celu sprowadzono ju  druty i dr gi te-
legraficzne. Ostatecznie od realizacji tej wstrzymano si  na 
pewien czas. Mia a sta  si  ona atutem w rozmowach, jakie 
prowadzi  burmistrz z w adzami zwierzchnimi, by miasto 
uzyska o status powiatowego dla tej cz ci obecnego powia-
tu kwidzy skiego po tej stronie Wis y.

Nie uda o si  utworzy  szkó ki agronomicznej w Ty-
mawie, poniewa  urz dnicy niemieccy uznali, e Juliusz 
Kraziewicz nie ma odpowiednich uzdolnie , by takow  po-
prowadzi . Nawet niemieccy mieszka cy okolic byli tym 
mocno zdziwieni. Odmowa wi za a si  z polsk  dzia alno-
ci  prezesa Towarzystwa Rolniczego w Piasecznie.

 Kolejn  propozycj  prezesa by o za o enie w roku 
1869 w Gniewie lub Tymawie wielkiej fabryki sera. W tym 
te  roku Spó ka Po yczkowa zamieni a si  ze zwyczajnej 
w Spó k  Zapisan  do rejestru prawa handlowego. 

Na pocz tku roku 1870 niemieckie w adze rejencyjne 
w Kwidzynie odebra y urz d powiatowego inspektora szkol-
nego proboszczowi Teodorowi Franzky z Gniewu, bo opo-
wiedzia  si  przeciw reskryptowi ministerialnemu z 20 grud-
nia 1865 roku w sprawie nauczania po polsku w katolickich 
szko ach elementarnych w Prusach Zachodnich. Proboszcz 
wyst pi  do biskupa pelpli skiego Jana Nepomucena Mar-
wicza o wydanie instrukcji, jak ma dalej post powa  wo-
bec w adz niemieckich, które uzna y, e poziom nauczania 
po niemiecku w szko ach elementarnych jest bardzo niski. 
Wys a  te  za alenie do ministerstwa o wiecenia, poniewa
zosta  odwo any z pe nionej funkcji. Jak mu podpowiedzia
wspomniany biskup sprawa powinna przej  przez wszyst-
kie instancje rz dowe. aden ksi dz nie chcia  obj  opusz-
czonego urz du przez gniewskiego proboszcza. Tymcza-
sowo inspekcj  szkó  elementarnych powierzono zarz dcy
dóbr skarbowych panu Herr. 

Ci g dalszy w nast pnym numerze

WOKÓ  KRAZIEWICZOWSKIEJ MY LI
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W2009 roku uko czy am studia na Uniwersyte-
cie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, na 
wydziale humanistycznym w dziedzinie filo-

logii polskiej, o specjalno ci: komunikacja spo eczna i na-
uczycielska. Moja praca magisterska pt. wiecie w oczach 
pokole . J zykowo-kulturowy obraz miasta nad Wis ,  na-
pisana pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Paj kowskiej-
Kensik uzyska a I miejsce w konkursie zorganizowanym 
przez Towarzystwo Mi o ników Ziemi Kociewskiej na 
„Najlepsz  prac  magistersk  nt. Kociewia” w 2009 roku.

Po rocznej przerwie, w 2010 roku rozpocz am studia 
doktoranckie w zakresie j zykoznawstwa, aby pog bia
swoje zainteresowania zwi zane z rol  j zyka w komuni-
kacji spo ecznej oraz jego mo liwo ciami kreowania i od-
bijania otaczaj cego wiata. Nadal bliska by a mi tematyka 
regionalna oraz zagadnienie to samo ci regionalnej w dobie 
globalizacji. Kierunek bada  wskaza a znajomo  gwary 
kociewskiej w ród jej mieszka ców oraz wiele innych czyn-
ników konstytuuj cych grupow  identyfikacj , a wyró nia-
nych przez teoretyków socjologii. 

Obecnie badania i ich analiza znajduj  si  na ostatnim 
etapie, który jest odcinkiem wymagaj cym najwi cej si y
i determinacji, co wszyscy doskonale wiemy, wspominaj c
ostatnie Zimowe Igrzyska Olimpijskie… Ka dy ma swoje 
Soczi. Pragn  przybli y  Pa stwu prowadzon  przeze mnie 
eksploracj  na terenie Kociewia – st d krótki opis bada ,
nast pnie gor ca i serdeczna pro ba do czytelników Ko-
ciewskiego Magazynu Regionalnego o wype nienie ankiet, 
a jednocze nie udzia  w wielkim naukowym oraz regional-
nym przedsi wzi ciu. Ostatnia cz  artyku u to ankiety 
– wprawdzie anonimowe, jednak e wszelkie Pa stwa auto-
grafy s  mile widziane.

1. OPIS BADA
Praca doktorska na temat: „To samo  regionalna na 

Kociewiu. Studium j zykowo-kulturowe”
Badania na tym polu podj am w roku 2010. Planowa-

ny koniec bada , zebranie i analiza wyników oraz ich pre-
zentacja nast pi na prze omie roku 2014/ 2015. Praca ma 
zawiera  mo liwie najpe niejszy obraz to samo ci wspó -
czesnych mieszka ców Kociewia oraz aktualny stan gwary. 
Podj cie eksploracji w tym zakresie wynika z braku pe nego
i aktualnego opracowania przedstawiaj cego mieszka ców
Kociewia z punktu socjolingwistycznego, opisuj cego ich 
to samo  regionaln  przez okre lenie wiadomo ci j -
zykowej i kulturowej. Kociewie jako region m ody, cho
wewn trznie zró nicowany, nie posiada kompleksowego 
opracowania poruszaj cego t  kwesti . S  pojedyncze pró-

ANNA UCARZ

To samo
regionalna 

na Kociewiu

Dnia 27 lutego 2014 roku w borzechowskiej Restauracji 
K2 ju  po raz ósmy odby a si  gala wr czenia nagród 
„Kociewskie Pióro”. Pomys odawc  tej nagrody jest 

Towarzystwo Spo eczno-Kulturalne im. Ma gorzaty Hillar, 
przyznawane jest za osi gni cia i zas ugi na rzecz Kociewia 
Wyboru laureatów dokona o jury pod przewodnictwem prof. 
Tadeusza Linknera.

W dziedzinie literatury :Kociewskie Pióro” zdoby  Marek 
Biegalski, poeta autor tomików wierszy „Godzina smutku” 
oraz „Bardzo rzadkie nieporozumienie”. Aktywnie uczest-
niczy w yciu kulturalnym Starogardu Gda skiego. Pozo-
sta e osoby nominowane w tej kategorii to: Marcin Rabka
i Krzysztof Szatkowski.

W dziedzinie publicystki statuetk  przyznano Krystynie
Gierszewskiej, autorce ksi ek o kuchni kociewskiej „O je-
ciu na Kociewiu”, „Dawne Smaki Kociewia”, Pory roku na 

Talerzu”. Od 2010 roku w Subkowach organizuje Sympozjum 
Kulinarne „O je ciu na Kociewiu”. Jest prezesem Stowarzy-
szenia Kociewskie Forum Kobiet. Inne osoby nominowane 
w tej kategorii to: Krzysztof ach, ks. ukasz Wisiecki.

JACEK CHEREK

Kociewskie Pióro 
za rok 2013

Natomiast w dziedzinie animacji kultury przyznano dwa 
„Kociewskie Pióra” – indywidualnie i grupowo. Indywidualnie 
otrzyma a je Karolina Kornas, która aktywnie dzia a przy pa-
rafii pw. w. Maksymiliana Kolbe w Tczewie. Jest za o ycielk
i dyrygentk  chóru „Niebosk onni”, wspólnie z m em Rad-
kiem s  za o ycielami zespo u folklorystycznego „Frantówka”. 
W tej kategorii byli nominowani: Ewa Litwi ska i Sylwia
i Piotr Ossowscy. Zdobywc  w dziedzinie animacji grupowej 
jest Ko o Polskiego Zwi zku Emerytów i Rencistów w Kali-
skach za dzia alno  na rzecz kaliskiego rodowiska emerytów 
i rencistów. Ko o organizuje wiele wycieczek, przy wspó pracy
z innymi organizacjami realizuje projekty skierowane do senio-
rów m.in. „Seniorze, nie irytuj si ”. Pozosta e grupy nomino-
wane w tej kategorii to: Chór Gregoria ski Schola Cantorum 
Gymevenisis z Gniewu i chór „Niebosk onni” z Tczewa. 

Dodatkowo Jury przyzna o dwie statuetki za ca okszta t dla 
Gertrudy Wo nickiej, dzia aczki kulturalno-o wiatowej, za o-
ycielki zespo u folklorystycznego „Rych awiaki”, który pre-

zentuje i popularyzuje folklor, taniec kociewski i dla Lokalnej
Organizacji Turystycznej „Kociewie” za kreowanie, promo-
wanie marki turystycznej regionu kociewskiego, za wspó prac
samorz du terytorialnego z lokalnym biznesem turystycznym.

fot. autora
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Przypisy:
1 A. Grzyb, podczas promocji ksi ki Kociewie –tajemnicza pomor-

ska kraina, [w:] http://kociewiacy.pl/main/index.php?option=com_con-
tent&task=view&id=1198&Itemid=78

2 Szczególne podzi kowania dla Forum Inicjatyw Spo ecznych
w Tczewie, którzy umo liwili przeprowadzenie bada  w ród zaprzyja -
nionych seniorów oraz dla Dyrekcji Zespo u Szkó  Ekonomicznych im. 
Ks. J. Pasierba w Tczewie – Sz. P. Jerzego Cisewskiego i Sz. P. Haliny 
Grobelnej.

by okre lenia to samo ci mieszka ców Kociewia – czasami 
uczniów szkó , innym razem jakiego  stowarzyszenia czy 
danego miasta w regionie. Jednocze nie wiele osób sygna-
lizuje potrzeb  poznania zagadnienia to samo ci we wszyst-
kich trzech cz ciach Kociewia – pó nocnym, rodkowym
i po udniowym. W sytuacji wyra nych tendencji kultywowa-
nia i piel gnowania idei regionalnych, ale i licznych migracji, 
wzrostu zachowa  absenteistycznych i autoalienacyjnych, 
a nawet ca ych grupach ludzi pozbawionych ojczyzny prywat-
nej, ludzi wykorzenionych, co potwierdzaj  sonda e opinii 
publicznej oraz studia socjologiczne (M. S. Szczepa ski, Od
identyfikacji do to samo ci), okre lenie wspó czesnej to sa-
mo ci mieszka ców Kociewia wydaje si  by  nader wa ne.

Prymarnym pytaniem jest to kim wspó cze nie s  Kocie-
wianie? Jaki obraz Kociewian wy ania si  z ich j zyka? Czy 
ich poczucie przynale no ci do regionu ma charakter nawy-
kowy, dziedziczony z pokolenia na pokolenie, czy mo e jest 
to poczucie intencjonalne, oparte na wiadomym wyborze? 
W jakim stopniu znajomo  gwary kociewskiej i pos ugi-
wanie si  ni  sytuuje ich w szeregach Kociewian? Czy jest 
to dla nich najwa niejsze kryterium poczucia przynale no-
ci? W jakiej mierze to samo  kociewska jest prze ywana,

a w jakiej tylko odczuwana? Postaram si  ustali  czy miesz-
ka cy regionu w ogóle czuj  si  Kociewianami, czy jest to 
bardziej to samo  dekoracyjna, sytuacyjna, pe ni ca funk-
cj  ozdobnika folklorystycznego. Czy Kociewie faktycznie 
jest wewn trznie zró nicowane, w jaki sposób „kociew-
sko ” jest odczuwana oraz prze ywana w Starogardzie, 
a w jaki sposób w Tczewie czy w wieciu. W badaniach po-
dejmuj  prób  wyró nienia komponentów konstytuuj cych
poczucie to samo ci mieszka ców Kociewia i sprawdzi
czy one cz  jego poszczególne cz ci: pó nocne, rodkowe
i po udniowe, czy te  nie. Dysertacja wyka e czy istniej
jednakowe wyznaczniki dla trzech podregionów Kocie-
wia i czy kszta tuj ca si  w nich to samo  regionalna jest 
jednolita, to jest –  czy mamy tu do czynienia z jedno ci
w ró norodno ci? Czy mieszka cy granicz cego z Kaszuba-
mi pó nocnego Kociewia, wska  na wzajemne przenikanie 
si  tych kultur regionalnych – czy wr cz odwrotnie? Czy 
mieszka cy rodkowego Kociewia s  „najbardziej kociew-
scy”, a po udniowi Kociewianie maj  problem ze swoj  roz-
myt  to samo ci ? U ci l  jak Kociewianie postrzegaj  re-
giony s siednie, jakie s  granice i wyznaczniki orbis interior 
oraz orbis exterior. Omówi  obecn  w j zyku i wiadomo ci
opozycj  „swój” – „obcy” na przyk adzie galunów, zabuge-
rów i bosych antków.  Zaprezentuj  auto- i heterostereotypy 
Kociewian. Przy okre laniu to samo ci uwzgl dni  przyby-
szy z innych regionów Polski zamieszkuj cych obecnie Ko-
ciewie –  wykazuj c czy zaasymilowali si  z mieszka cami,
czy przeciwnie – odnosz  si  i identyfikuj  ze „swoj  ma
ojczyzn ”, okre lan  w opozycji „tu”  i „tam”.

Baz  materia ow  stanowi oko o 600 ankiet etnolingwi-
stycznych dotycz cych poczucia to samo ci regionalnej (za-
wieraj c  pytania zamkni te – metryczkowe, pytania otwarte 
– skojarzeniowe), oraz ankiety znajomo ci s ownictwa gwa-
rowego, zawieraj ce 100 s ów. Respondentami s  mieszka -
cy ca ego Kociewia: pó nocnego, rodkowego i po udniowe-
go, zró nicowani ze wzgl du na: p e , miejsce zamieszkania 
–  miasto czy wie  (wskazanie powiatu zamieszkania bada-
nych), wiek, wykszta cenie (podstawowe, gimnazjalne, za-
wodowe, rednie, pomaturalne, wy sze), zawód i aktywno
zawodowa, pochodzenie i miejsce urodzenia rodziców. 

W dobie globalizacji zagadnienie to samo ci, identyfi-
kacji jest jednym z podstawowych pyta . Kiedy jestem swój, 

a kiedy, gdzie i w jaki sposób zaczynam by  postrzegany jako 
obcy? Na ile zagadnienie ma ych ojczyzn jest wa ne w cywi-
lizacyjnym p dzie i post pie otaczaj cej nas rzeczywisto ci?
Wielu badaczy s usznie zauwa a, e nie mo na istnie  i funk-
cjonowa  w wielokulturowym wiecie bez znajomo ci swych 
korzeni, bez poczucia przynale no ci do jakiej  spo eczno ci.
Cz owiek jako istota spo eczna potrzebuje innych ludzi, two-
rzy i wchodzi z nimi w ró norodne relacje. Na prawd  o cz o-
wieku sk ada si  nie tylko to, gdzie dzi  si  znajduje i to, czym 
w danym momencie si  zajmuje, ale konstytuuje go rodzina, 
najbli sze otoczenie, rodowisko. Trafnie Andrzej Grzyb po-
równuje zagadnienie to samo ci do cebuli1, bo podobnie jak 
ona to samo  sk ada si  z kilku nak adaj cych si  na siebie 
warstw, od pierwszej rodzinnej, lokalnej, przez regionaln  do 
narodowej i wiatowej. Potwierdzeniem wagi zagadnienia 
to samo ci lokalnej w coraz bardziej wielokulturowej rzeczy-
wisto ci mog  by  liczne prace naukowe na ten temat, prowa-
dzone chocia by na l sku czy na Kaszubach].

Czy inaczej swoj  przynale no  do regionu odczu-
waj  mieszka cy miast i mieszka cy wsi? Czy – wed ug
mieszka ców – u ywanie gwary jest jedynym czy jednym 
z wielu wyznaczników lokalnej to samo ci? Jak identyfiku-
j  si  osoby spoza regionu, które znalaz y si  tu na przyk ad
z powodów zawodowych, w jaki sposób s  traktowani i oce-
niani przez autochtonów, czy opozycja swój-obcy,  widocz-
na jeszcze niekiedy w j zyku mieszka ców poprzez u ycie
okre le  takich jak bose antki, zabugery, galuny, jest ywa
i aktualna, czy to dzi  raczej forma artu.

2. APEL
W zwi zku z prowadzonymi badaniami zwracam si

z pro b  do wszystkich czytelników Kociewskiego Maga-
zynu Regionalnego, Mi o ników Kociewia oraz wszyst-
kich szkó , placówek i instytucji o pomoc w zbieraniu 
materia ów – szczególnie o wype nienie poni szej ankiety, 
stanowi cej baz  materia ow  prowadzonej eksploracji. 
Badaniu zostali poddani ju  mieszka cy Osieka, wie-
cia oraz Tczewa2. Ka da wype niona ankieta to kolejne 
spojrzenie na region, nast pna perspektywa otwieraj ca
nierzadko zamkni te b d  zapomniane furtki do ogrodu 
kociewskiej to samo ci, pe nej warto ciowych „nieza-
pominajek” regionalnych symboli i gwarowej mowy... 
To tak e udzia  w spo ecznym yciu regionu. Wszystkim 
ch tnym ju  dzi  pragn  wyrazi  swoj  wdzi czno .

CZYTELNICY I MI O NICY KOCIEWIA, KTÓ-
RZY ZDECYDUJ  SI  ODPOWIEDZIE  NA MOJ
PRO B  I WYPE NI  FORMULARZ POWINNI 
UCZYNI  TO DO 30.04.2014 ROKU.

Wype nione ankiety prosz  przesy a  listownie na adres:
Anna ucarz
ul. Pi sudskiego 5A/36
86-105 wiecie

Istnieje tak e mo liwo  elektronicznego rozwi zania
ankiety – wszelkie pytania i w tpliwo ci prosz  kierowa  na 
adres e-mail: anna.lucarz@op.pl

BADANIE TO SAMO CI
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3. ANKIETY

ANKIETA ZNAJOMO CI S ÓW GWARY KOCIEWSKIEJ
Podaj wyja nienie s ów, np.: Knafel – guzik

BADANIE TO SAMO CI
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1. Prosz  wybra  p e :
KOBIETA M CZYZNA

2. Prosz  poda  Pani/Pana wiek/rok urodzenia:
WIEK X

10-15 lat
15-25 lat
25-35 lat
35-45 lat
45-55 lat
55-65 lat
powy ej 65 lat

3. Prosz  poda  (wpisa ) Pani/Pana miejsce urodzenia i okre li
jaki to region:

MIEJSCOWO REGION

4. Od ilu lat mieszka Pani/Pan na Kociewiu?
ODPOWIED X

0-10 lat
10-20 lat
20-30 lat
30-40 lat
40-50 lat
od urodzenia
inne

5. Pani/Pana miejsce zamieszkania to:
ODPOWIED X

wie
miasto do 50 000
miasto 51 - 200 000
miasto powy ej 201 000 - 500 000
miasto powy ej 500 00

6. Zawód wykonywany:
ODPOWIED X

ucze /uczennica: SP
• Gimnazjum
• Szko a ponadgimnazjalna
student/ka
osoba pracuj ca
bezrobotny/a
emeryt/ka

7. Pochodzi Pani/Pan z rodziny:
ODPOWIED X UWAGI

kociewskiej – rodzice urodzili si
w Polsce, oboje na Kociewiu
„ogólnopolskiej” polskiej – rodzice 
urodzili si  w Polsce, ale adnne
z nich nie na terenie Kociewia
„mieszanej” – jedno z rodziców 
urodzi o si  na terenie Kociewia, 
drugie poza nim
• matka (miejscowo /region)
• ojciec (miejscowo /region)

8. Pani/Pana wykszta cenie
ODPOWIED X

podstawowe
zawodowe
rednie

wy sze

ANKIETA – TO SAMO  REGIONALNA NA KOCIEWIU
W pytaniach wyboru prosz  zaznaczy  krzy ykiem (X), natomiast w wolnych (wykropkowanych) miejscach prosz  uzupe ni :

9. W pierwszej kolejno ci czuje si  Pani/Pan:
ODPOWIED X

Kociewiakiem
Pomorzaninem
Polakiem
Kosmopolit

10. Czy czuje si  Pan/Pani zwi zany z Kociewiem?
ODPOWIED X

tak*
nie

* w jaki sposób .................................................................................
...........................................................................................................

11. Kociewie jest wg Pani/Pana atrakcyjne pod wzgl dem:
ODPOWIED X

turystycznym
kulturalnym
edukacyjnym
sportowym
innym
wcale

12. Wed ug Pani/Pana bycie Kociewiank /Kociewiakiem to:
ODPOWIED X

urodzenie si  w kociewskiej rodzinie
zamieszkiwanie terytorium kociewskiego
pos ugiwanie si  gwar  kociewsk
kultywowanie kociewskich tradycji i obrz dów
czynne uczestnictwo w yciu kulturalnym
inne (jakie?)

13 . Jak w Pani/Pana regionie nazywa si  osoby niepochodz ce
z Kociewia?
...........................................................................................
...........................................................................................
14. Jak w Pani/Pana regionie odbierani s  przybysze przez rdzen-
nych mieszka ców Kociewia?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
15. Czy Pani/Pana zdaniem wasz region zamieszkuje du o auto-
chtonów (rdzennych mieszka ców)?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
16. Z poni szych stwierdze  prosz  wybra  to (jedno), z którym si
Pani/Pan zgadza:

ODPOWIED X
w moim regionie (Kociewie) nie ma ju  rdzen-
nych Kociewian
w moim regionie (Kociewie) pozosta o ju  nie-
wielu rdzennych Kociewian, s  to osoby starsze
w moim regionie (Kociewie) jest wielu rdzen-
nych Kociewian, zamieszkuj cych te tereny od 
pokole
w moim regionie (Kociewie) s  sami rdzenni 
Kociewianie, niewiele jest rodzin mieszanych 
i przybyszy z innych regionów Polski

17. Czy Pani/Pana zdaniem Kociewie jest regionem jednolitym et-
nicznie w kategoriach regionalnych:

ODPOWIED X
tak, wi kszo  stanowi  Kociewianie
jest tyle samo rdzennych mieszka ców, 
jak i przybyszy
nie, wi kszo  stanowi  przybysze
inne, jakie?
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18. Z jakich regionów Polski najcz ciej pochodz  przybysze 
w Pani/Pana regionie?

ODPOWIED X
Pomorze/Kaszuby
Kujawy
Wielkopolska
Mazowsze

l sk
Ma opolska
Podlasie
Podhale i tereny polskich gór
Kresy

19. Ile osób spo ród Pani/Pana rodziny, przyjació , znajomych 
mieszkaj cych na Kociewiu pochodzi z innego regionu Polski?

ODPOWIED X
zero
kilku (1-10)
kilkunastu (10-20)
wi kszo  (powy ej 20)

20. Ile osób spo ród Pani/Pan rodziny, przyjació , znajomych miesz-
kaj cych na Kociewiu jest jego rdzennym miszka cem?

ODPOWIED X
zero
kilku (1-10)
kilkunastu (10-20)
wi kszo  (powy ej 20)

21 . Prosz  wyja ni  nazw galuny
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
22. Prosz  wyja ni  nazw zabugery
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
.23. Kim s  „bose antki”
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

24. Czy zna Pni/Pan gwar  kociewsk ? (+ PROSZ  O ROZWI -
ZANIE ankiety znajomo ci s ownictwa gwary kociewskiej)

ODPOWIED X
tak
nie

25. Jakim j zykiem pos uguje si  Pani/Pan podczas rozmowy z:
ODPOWIED POLSKIM GWAR /KOCIEW-

SKIM
rodzicami
dziadkami
ma onkami
s siadami
znajomymi
wspópracownikami

26. W jaki sposób nauczy /a si  Pan/Pani gwary kociewskiej?
ODPOWIED X

nauczyli mnie rodzice
nauczyli mnie dziadkowie
sam/a si  nauczy em/am
inne.....................................

27. W jakim j zyku Pan/Pani pisze

ODPOWIED X
po polsku (w j zyku ogólnoplskim) 
po kociewsku (gwar )

28. W jakim j zyku Pan/Pani czyta?
ODPOWIED X

po polsku (w j zyku ogólnopolskim) 
po kociewsku (gwar )

29. W jakim j zyku Pan/Pani my li?
ODPOWIED X

po polsku (w j zyku ogólnopolskim)
po kociewsku (gwar )

30. Czy czyta Pan/Pani pras  w gwarze kociewskiej?
ODPOWIED X

tak
nie

31. Czy czyta Pan/Pani literatur  w gwarze kociewskiej?
ODPOWIED X

tak
nie

32. Z podanych ni ej czasopism prosz  zaznaczy  te, po które ch t-
nie Pan/Pani si ga:

ODPOWIED X
miesi cznik Pomerania
Kociewski Magazyn Regionalny
Teki Kociewskie
inne (jakie?)

33. Czy odwiedza Pan/Pani w Internecie kociewskie portale infor-
macyjne?

ODPOWIED X
tak
nie

34. Spo ród ni ej podanych nazwisk pisarzy, prosz  zaznaczy  tych, 
którzy s  uwa ani za twórców kociewskich:

ODPOWIED X
Aleksander Majkowski
ks. Franciszek Kamecki
Eugeniusz Go bek
Andrzej Grzyb
Anna ajming
Roman Landowski
Florian Ceynowa
Bo ena Ronowska
S awomir Mro ek

35. Czy interesuje si  Pani/Pan yciem Kociewia i jego mieszka ców?
ODPOWIED X

tak
nie

36. Prosz  wymieni  osob /osoby najbardziej zas u one Pana/Pani 
zdaniem dla rozwoju regionalizmu kociewskiego.
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
37. Prosz  wymieni  znane Panu/Pani symbole kociewskie.
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
38. Czy nale y Pan/Pani do organizacji/stowarzysze  kociewskich?

ODPOWIED X
tak* (jaka?)
nie

39. Czy bierze Pan/Pani aktywny udzia  w yciu:
ODPOWIED TAK NIE

politycznym
kulturalnym
religijnym

BADANIE TO SAMO CI
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40. Poni sze pytanie dotyczy tego, na ile Pan/Pani czuje si  Kociewiakiem/-ank .

ODPOWIED zdecydowanie
si  nie zgadzam

nie
zgadzam si

trudno
powiedzie

zgadzam
si

zdecydowanie
si  zgadzam

Sp dzam wiele czasu na poszukiwaniu informa-
cji dotycz cych Kociewia, takich jak: historia, 
tradycja, zwyczaje.
Aktywnie dzia am w ró nych kociewskich orga-
nizacjach i grupach spo ecznych.
Mam wiadomo  swojego kociewskiego po-
chodzenia i tego co dla mnie znaczy.
Jestem szcz liwy/a, e jestem Kociewiakiem/
nk .
Mam silne poczucie przynale no ci do Kocie-
wia.
Rozumiem, co znaczy dla mnie moje kociewskie 
pochodzenie.
Rozmawiam z innymi lud mi, by dowiedzie  si
wi cej na temat mojego pochodzenia.
Uczestnicz  w kociewskich imprezach kultu-
ralnych oraz preferuj  kociewskie tradycyjne 
potrawy, muzyk , zwyczaje.
Czuj  silne przywi zanie do kociewskiej ziemi.
Dobrze si  czuj  ze swoim kociewskim pocho-
dzeniem.
Jestem dumny/a z kociewskiej spo eczno ci.

41. Czy mieszka cy Kociewia wyró niaj  si  w jaki  sposób od in-
nych mieszka ców Polski (np.: ubiorem, stylem ycia, j zykiem,
tradycj , obrz dami?).
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
42. Jak opisa by/ aby Pan/Pani mieszka ca Kociewia? Jakimi ce-
chami si  charakteryzuj ?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
43. Prosz  opisa  granic  regionu Kociewie:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
44. Stolic  Kociewia Pana/Pani zdaniem jest .....................................

45. Prosz  uzupe ni  tabelk  skojarzeniami:
PYTANIE ODPOWIED

Kociewska
Kociewski
Kociewskie
Jak Kociewiak
Jestem Kociewiakiem, ale...

46. Czy zna Pan/Pani jak  legend  o Kociewiu?
ODPOWIED X

tak* (jak ?)
nie

47. Czym jest dla Pana/Pani tradycja?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
48. Czy tradycja i jej kultywowanie jest dla Pana/Pani istotne?

ODPOWIED X
tak, bardzo wa na
tylko przy specjalnych okazjach np. wi tach
w ogóle nie ma dla mnie znaczenia

49. Co wed ug Pana/Pani sk ada si  na kociewsk  tradycj ?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

50. Czy w Pana/Pani domu rodzinnym piel gnowane s  (by y) tra-
dycje kociewskie?

ODPOWIED X
tak
nie

51. * W jaki sposób piel gnowane s  (by y) Pana/Pani domu trady-
cje kociewskie?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
52. Czy zna Pan/Pani dzieje swojej rodziny?

ODPOWIED X
tak
nie

53. Prosz  wybra  te okoliczno ci podczas których spotyka si  Pan/
Pani z rodzin ?

ODPOWIED X
wi ta Wielkanocne
wi ta Bo ego Narodzenia

urodziny
wesela
pogrzeby
inne (jakie?)

54. Czy w Pana/Pani domu istotn  rol  odgrywaj wi ta?
ODPOWIED X

tak
tak, ale to zale y od rodzaju wi t
nie

55. Spo ród poni ej podanych wi t prosz  zaznaczy  te, które s
obchodzone w Pana/Pani domu:

ODPOWIED X
wi ta Wielkanocne

Bo e Narodzenie
Zielone wi tki

wi to Zmar ych
inne (jakie?)

56. Czym s  dla Pana/Pani wi ta? (wybierz tylko jedn  odpowied )
ODPOWIED X

okazj  do odwiedzenia rodziny, znajomych
dniem wolnym od pracy / szko y
czasem zadumy i refleksji
nigdy si  nad tym nie zastanawia em/ am
inne (jakie?)
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CZ  DOTYCZ CA WIARY I RELIGII
57. Jest Pan/Pani osob :

ODPOWIED X
wierz c  praktykuj c
wierz c  niepraktykuj c
niewierz c  praktykuj c
niewierz c  niepraktykuj c
nie identyfikuj  si  z adn  z form religii, ale 
wierz  (jestem przekonany/a o istnieniu si  nad-
przyrodzonych

58. Jak cz sto bierze Pani/Pan udzia  we mszy w.?
ODPOWIED X

regularnie w ka d  niedziel
nieregularnie kilka razy do roku
tylko z wyj tkowych okazji, takich jak: luby, 
pogrzeby
tylko z okazji wi t
w ogóle nie uczestnicz

59. Czym jest dla Pana/Pani msza wi ta? (wybierz jedn  odpo-
wied ):

ODPOWIED X
wa nym prze yciem religijnym
wype nieniem obowi zku religijnego
przyzwyczajeniem wyniesionym z domu
kontynuacj  tradycji
dostosowaniem si  do obecnych wymogów rodzi-
ny i rodowiska
inne, jakie?

60. Do jakiego ko cio a Pani/Pan nale y?
ODPOWIED X

rzymsko-katolickiego
protestanckiego
grecko-katolickiego
adnego

Dzi kuj  bardzo za wype nienie ankiety i po wi cony czas.

Wdniu 18 lutego br. w Ratuszu Staromiejskim 
odby a si  uroczysto  wr czenia corocznych 
nagród miesi cznika „Pomerania” – Skier Or-

muzdowych. Nagroda ta jest przyznawana za propagowanie 
warto ci zas uguj cych na publiczne uznanie, pasje twór-
cze, promowanie kultury pomorskiej, dzia ania bez rozg o-
su, przezwyci anie trudnych rodowiskowych warunków, 
spo eczne inicjatywy w dziedzinie kultury. Kolegium re-
dakcyjne czasopisma „Pomerania” uhonorowa a Skr  Or-
muzdow  m.in. Tomasza Damaszka – animatora kultury 
na Kociewiu. Laureat tego presti owego wyró nienia jest 
dyrektorem Zespo u Szkó  Publicznych w Bytoni w gminie 

JACEK CHEREK 

Skra Ormuzdowa dla Kociewiaka

Zblewo w powiecie starogardzkim. To w tej szkole mie ci
si  unikatowa na skal  Kociewia izba regionalna, która po-
wsta a w roku I Kongresu Kociewskiego, a powo ana z ini-
cjatywy jego poprzedniczki Gertrudy Stanowskiej. W izbie 
znajduje si  obecnie ponad 1000 ró nych eksponatów gro-
madzonych przez nauczycieli, dzieci z rodzicami zw aszcza
na terenie Bytoni, Zblewa i gminy. Mimo posiadania a  tylu 
zbiorów, dalej s  gromadzone eksponaty z epoki PRL, które 
systematycznie znikaj  z domów, a trafiaj  do izby regio-
nalnej, dochodz  równie  nowe eksponaty m.in. plenerów 
ludowych. Izba zosta a przygotowana na wzór wn trza cha-
ty kociewskiej: pokój go cinny, komora, kuchnia i sza erek.
Poza izb  w szkole podejmowanych jest wiele dzia a  krze-
wi cych edukacj  regionaln .

TOMASZ DAMASZK od 2007 roku, wspólnie ze 
Stowarzyszeniem Twórców Ludowych z Gda ska, z powo-
dzeniem organizuje plenery twórczo ci ludowej w Bytoni, 
w których bior  udzia  arty ci z Kociewia, Kaszub i Borów 
Tucholskich. Celem tej imprezy jest popularyzowanie sztuki 
ludowej Kociewia: haftu, malarstwa, plecionkarstwa, ma-
larstwa, a tak e wymiana do wiadcze  pomi dzy artystami 
ludowymi oraz przekazywanie swoich umiej tno ci m od-
szemu pokoleniu.

Aktywnie w cza si  w wiele lokalnych inicjatyw, 
np. w budow  kapliczki wi tego Krzysztofa, organizuje ko-
l dy w Izbie Regionalnej w Bytoni. Jest prezesem Oddzia u
Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Byto-
ni i prezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego w Bytoni.

Warto wspomnie , e w poprzednich latach Skry Or-
muzdowe otrzyma y osoby i instytucje dzia aj ce na Ko-
ciewiu, Krzysztof Kowalkowski, Dominik Sowa, W o-
dzimierz Ostoja, Irena Brucka, Radio Fabryka, Urszula 
Gie don, Kociewsko-Kaszubska Orkiestra „Torpeda” i Ka-
zimierz Ickiewicz.

Tomasz Damaszk 
Fot. Jacek Cherek
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Wsobot , 25 stycznia w tczewskiej Fabryce Sztuk 
spotkali si  samorz dowcy i regionali ci ko-
ciewscy, by przedyskutowa  wst pne za o enia

Kongresu Kociewskiego w 2015 roku. Spotkanie, we wspó -
pracy z Fabryk  Sztuk, zorganizowali tczewscy regionali-
ci, którzy przygotowywali poprzedni Kongres Kociewski 

w 2010 roku. Zebranych (w liczbie oko o pi dziesi ciu
osób) przywita a dyrektor Fabryki Sztuk, Alicja Gajewska. 
Nast pnie dr Micha  Kargul z tczewskiego zespo u kongre-
sowego przedstawi  prezentacj  dotycz c  oceny poprzed-
niego kongresu oraz wyzwa , jakie stoj  wspó cze nie przed 
Kociewiem. Dyskusj  zagai  stwierdzeniem, e w debatach 
pokongresowych praktycznie wszyscy uznawali, e w 2015 
roku powinien si  odby  V Kongres Kociewski i st d naro-
dzi  si  pomys  tego spotkania.

Po krótkiej autoprezentacji zebrani ustosunkowywali si
do problemów dotycz cych formu y przysz ego kongresu, 
przygotowa  do niego oraz harmonogramu prac. G os, poza 
gospodarzami, zabierali m.in. senator Andrzej Grzyb, zast pca
prezydenta Tczewa Zenon Drewa, zast pca burmistrza Nowe-
go Zbigniew Lorkowski, profesor Maria Paj kowska-Kensik,
doktor Krzysztof Korda ze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie-
go, Piotr Ko czewski z LOT „Kociewie”, Eleonora Lewan-
dowska z Towarzystwa Mi o ników Ziemi Tczewskiej, Józef 
Malinowski z Bractwa Czarnej Wody w Osiu, Grzegorz Oller 
z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gda skim, Tadeusz 
Wrycza ze Stowarzyszenia eglugi „Delta Wis y”, czy Bogdan 
Kruszona, autor publikacji regionalnych. Wszyscy wypowia-
daj cy zgodzili si  ze stwierdzeniem, e Kongres jest potrzebny 
i nale y go zorganizowa  w 2015 roku. Tak e by a powszech-
na zgoda co do tego, e prace koncepcyjne nale y sfinalizo-
wa  do ko ca lata 2014 roku, by umo liwi  finansowanie 

dzia a  kongresowych ze róde  publicznych, tak konkursów 
dla organizacji pozarz dowych, jak dzia a  samorz dowych
jednostek kultury.

Zg aszano wst pne cele organizacji Kongresu:
- integracja mieszka ców regionu;
- promocja Kociewia;
- odpowied  samorz dów i regionalistów na nowe 

wyzwania, które stawia przed nami wspó czesno , tak 
w sferze kultury, jak i gospodarki, czy dzia a  spo ecznych
(w dyskusji okre lono to has em: „nowe Kociewie”). 

Pada y tak e konkretne propozycje co do tematyki prac 
kongresowych. I tak zg aszano potrzeb  dyskusji na temat:

- promocji gospodarczej i spraw spo ecznych (w tym 
problemy zatrudnienia);

- promocji turystycznej;
- kultury regionalnej oraz wysokiej (arty ci profesjonalni 

z Kociewia);
- edukacji regionalnej i bada  naukowców Kociewia;
- wspó pracy kociewskich stowarzysze ;
- wspó pracy kociewskich instytucji kultury;
- upodmiotowienia Kociewia w ramach samorz dów

wojewódzkich (zmiany w granicach okr gów wyborczych).
Wi ksza ró nica zda  by a w sprawie formu y samego 

V Kongresu. Praktycznie wszyscy zgodzili si , e niezb dne
jest jedno mocne wydarzenie fina owe, przyci gaj ce uwag
mieszka ców i mediów. Pada y jednak ró ne propozycje co 
do szczegó ów. Jedni widzieliby tradycyjne trzy dni kongre-
sowe z mocnym fina em na zako czenie, inni ograniczyliby 
sam Kongres do jednego dnia, dobrze przygotowanego po-
przez dyskusje przedkongresowe oraz wspartego wydarzenia-
mi oko okongresowymi. Mimo krytyki Roku Kongresowego 
w 2010 roku pad y te  propozycje, by powtórzy  jego formu-

. Sporo dyskutowano tak e o terminie. Liczne g osy, wska-
zuj c na wybory w 2015 roku, proponowa y organizacj  Kon-
gresu do lata 2015 roku. Inni przesuwali go na pó n  jesie .

Pada y tak e konkretne propozycje dotycz ce dzia a
kongresowych, m.in. Grzegorz Oller proponowa  zorganizo-
wanie Sejmiku Kociewskiego, sta ego gremium dyskusyj-
nego, które mia oby wypracowywa  wspólne cele i zadania 
dla ca ego regionu, Józef Malinowski zaproponowa  organi-
zacj  ogólnokociewskiego rajdu turystycznego, senator An-
drzej Grzyb sesj  popularnonaukow  na temat to samo ci
Kociewiaków, za  Jan Kulas zasugerowa  dzia ania maj ce
na celu uzyskanie wsparcia i patronatu Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Zebrani uzgodnili tak e, e powinien powsta  Komitet 
Organizacyjny Kongresu. Wst pnie zgodzono si , by w jego 
sk ad wesz y wszystkie osoby zainteresowane prac  na rzecz 
kongresu. Komitet ukonstytuuje si  na kolejnym spotkaniu, 
które wyznaczono na dzie  15 marca w Pelplinie.

MICHA  KARGUL

Informacja z I spotkania organizacyjnego 
V Kongresu Kociewskiego

Od prawej: Alicja Gajewska, dyrektor Fabryki Sztuk 
oraz Zenon Drewa, wiceprezydent Tczewa

Fot. Jacek Cherek
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Z o y y si  na ni  przede wszystkim zdj cia,
w wi kszo ci dot d niepublikowane, datowane 
g ównie na drug  po ow  XX wieku. Myli by si

ka dy, kto by pomy la , e ich motywem przewodnim 
by y elementy architektury i pi kne pejza e. Owszem, 
takowych te  nie zabrak o, ale pierwszoplanowi boha-
terowie przedstawionych fotografii – to ludzie i emocje 
rysuj ce si  na ich twarzach: nieskrywana rado , na-
turalno  i spontaniczno  bez wzgl du na wiek, które 
widoczne by y zw aszcza podczas zimowych szale stw
na niegu: kuligów, rzucania nie kami, lepienia ba wana
czy nawet pomnika Adama Mickiewicza, jazdy na nar-
tach, y wach, sankach… Nie zabrak o te  rodzinnych 
fotografii z okresu wi t Bo ego Narodzenia i karnawa-
u. Na wystawie zaprezentowano ponadto zdj cia, które 

mo na okre li  sformu owaniem „zima zaskoczy a nie 
tylko drogowców” oraz poruszono kwesti  lodo amania
na Wi le. Interesuj ce okaza y si  wspomnienia, wypi-
sy z kronik i prasy pomorskiej dotycz ce ekstremalnych 

MA GORZATA KRUK

Fotografie niegiem przyprószone

Jase ka, Tczew, 1924 r. 
Na zdj. m.in. Helena Murawska 
(w pierwszym rz dzie,
druga z lewej). 
Zbiory Adama Murawskiego

Nad Wis  w Tczewie, w oddali przysta
KKS „Unia”, 1963 r. 

Zbiory Wojciecha Gie dona

„Zima na wsi, zima w mie cie” – pod takim tytu em zosta a przygotowana w styczniu tego roku 
wystawa w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie. 

warunków pogodowych czy te  historia statku „Tczew”, 
który przez kilka tygodni przebywa  w okowach lodu na 
pe nym morzu.

Z my l  o najm odszych zwiedzaj cych zosta  stwo-
rzony k cik z ksi eczkami i ilustracjami o zimowej tema-
tyce. Ca o  uzupe ni y eksponaty: szopka bo onarodze-
niowa autorstwa artysty ludowego Jerzego Kami skiego
z Bar o na, stare narty, sanie, y wy saneczkowe, ko-
uch. Wystawa zosta a okraszona ponadto szczypt  poezji 

i malarstwa. Organizatorzy serdecznie dzi kuj  wszystkim 
osobom i instytucjom, które udost pni y materia y na wy-
staw . A s  to: Teresa Bart omiejczuk, Jacek Cherek, Iwo 
Dylkiewicz, Fabryka Sztuk w Tczewie, Zofia G siorow-
ska, Wojciech Gie don, Józef Golicki, Mieczys aw Juda, 
Marek Kaczy ski, Jerzy Kami ski, Henryk Kleinschmidt, 
Marcin K odzi ski, W adys aw Lema czyk, Krystyna a-
tasiewicz, Gabriela Marks, Adam Murawski, Ma gorzata
Pauch, El bieta Spankowska, Benedykt Urba ski, Grze-
gorz Walkowski, Tadeusz Wojtowicz i Tadeusz Wrycza.



„Zetor” holuje „Moskwicza”, Lignowy, ok. 1970 r. 
Zbiory prywatne

wi ta Bo ego Narodzenia u Julianny 
i Józefa Dylkiewiczów. Na zdj. szcz liwi
rodzice z miesi czn  córeczk  Krysi ,

Nowa Wilejka, 1938 r. 
Zbiory Krystyny atasiewicz

Innocenty Libura przed nie nym „pomnikiem” 
Adama Mickiewicza, Wilno, lata 30. XX w. 

Zbiory Krystyny atasiewicz

Tczewskie „Zuchy”, 1958 r. 
Zbiory Gabrieli Marks

Uroczyste otwarcie wystawy zosta o u wietnione
wyst pem dzieci z Przedszkola nr 8 z Oddzia ami

Integracyjnymi w Tczewie. 
Fot. Jacek Cherek

Podczas wernisa u Krystyna atasiewicz podzieli a si
refleksjami i wspomnieniami z dzieci stwa.

Fot. Jacek Cherek
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SSzlak ks. Pasierba to kolejna cegie ka spo eczno ci
tczewskiego ekonomika do poszerzania wiadomo-
ci o yciu i twórczo ci tego wybitnego Pomorzani-

na i Europejczyka, to warto ci, które pomorskie spo ecze -
stwo uzna o za niezwykle wa ne i dalej chce je utrwala
i propagowa  w ca ym kraju. 

Zespó  Szkó  Ekonomicznych w Tczewie, któremu 18 
grudnia 1998 roku nadano imi  ks. Janusza Stanis awa
Pasierba – wybitnego uczonego, historyka sztuki, poety 
i eseisty od tego momentu dzia a na rzecz upowszechniania 
spu cizny kulturowej Honorowego Obywatela Miasta Tcze-
wa. Co roku obchodzimy „ wi to Patrona”. Z tej okazji 
odbywaj  si  liczne konkursy: recytatorski, literacki, pla-
styczny, gastronomiczny, wiedzy o sztuce, a tak e o yciu
i twórczo ci Patrona. Szko a aktywnie wspó pracuje z Fun-
dacj  im. ks. Janusza St. Pasierba w Warszawie, która pro-
muje twórczo  i my l ks. Janusza Stanis awa Pasierba. Co 
roku liczna grupa nauczycieli i wyró niaj cych si  uczniów 
wyje d a do Warszawy na uroczysto ci rocznicowe doty-
cz ce Patrona. W ród dzia a  zwi zanych z osob  ks. Pa-
sierba nale y wymieni  szkolne publikacje: „Ks. Janusz St. 
Pasierb w anegdocie”, „Ks. Janusz St. Pasierb – My li”,
„Ks. Janusz St. Pasierb – Patron Szko y”, tomik wierszy 
„W rytmie dnia i pór roku” oraz p yt  z utworami poety pt. 
„Nie czekaj na ycie” w interpretacji uczniów, absolwen-
tów i chóru szkolnego. 

Liczne wycieczki i dzia ania m odzie y w zakresie 
upowszechniania spu cizny kulturowej Patrona tczewskie-
go ekonomika, przyczyni y si  do nawi zania wspó pracy
z Piotrem Ko czewskim, dyrektorem Biura Lokalnej Orga-
nizacji Turystycznej KOCIEWIE, aby zorganizowa  szlak 
kulturowo-turystyczny ladami ycia i twórczo ci ks. Janu-
sza Stanis awa Pasierba.

Szlak ks. Pasierba (z Lubawy przez Grudzi dz, Pel-
plin, Tczew do arnowca), to szlak kulturowo-turystycz-
ny, którego my l  przewodni  jest prezentowanie walorów 
turystyki kulturowej Pomorza Gda skiego z Ziemi  Che -

JERZY CISEWSKI

Pomorski szlak 
kulturowo-turystyczny ks. Pasierba

mi sko-Lubawsk , Powi lem, u awami, Kociewiem i Ka-
szubami.

Przewodnikiem na tej drodze b dzie zawsze Nasz Mistrz 
ks. Janusz Stanis aw Pasierb.

Turysta przemierzaj c z naszym Przewodnikiem tras
szlaku (korytarz turystyczny): rowerem, pieszo, samocho-
dem, motocyklem czy te  kajakiem ma realizowa  tak e
my l ks. Pasierba: „Cz owiek nie podró uje do rzeczy tyl-
ko do ludzi”. 

Podró ujemy z ks. Pasierbem w celu poznawania miejsc, 
przedmiotów kultury materialnej i duchowej oraz dzia a ,
które w sposób autentyczny przedstawiaj , zarówno prze-
sz e jak i tera niejsze warto ci kulturowe, zakorzenione 
w zamieszkuj cym tam e spo eczno ciach.

Ta wiedza jest mo liwa, gdy  w kr gu zainteresowa
Naszego Patrona by y mi dzy innymi sztuka ko cielna,
archeologia i historia kultury; by  On tak e historykiem 
sztuki, poet , prozaikiem i piewc  ma ej pomorskiej ojczy-
zny. Zajmowa  si  sztuk  nowo ytn  Gda ska i Pomorza 
Gda skiego. Wiele uwagi po wi ca  ochronie zabytków. 
By  autorem monografii znakomitego pomorskiego mala-
rza Hermana Hana oraz dzie  dotycz cych skarbów i za-
bytków Pelplina. W jego poezji i literaturze znajdujemy 
odniesienia mi dzy innymi do „Galilejskiej urody Kocie-
wia i Kaszub…”. 

Proponowana przez nas forma turystyki obejmuje 
zwiedzanie miejsc historycznych i archeologicznych, po-
znawanie lokalnych tradycji i zwyczajów, udzia  w im-
prezach kulturalnych, a tak e poznawanie dziedzictwa 
przemys owego, w tym starych kana ów, linii kolejowych, 
fabryk, etc...

Przez Pomorski szlak kulturowo-turystyczny ks. Pa-
sierba b dziemy realizowa  turystyk  kulturow , b dziemy
pomna a  dzie o Mistrza, którego ycie i twórczo  to ci g
zdarze  i my li wypowiedzianych lub zapisanych, aby prze-
mierza  przestrze  nas otaczaj c  i ca y czas j  odkrywa
zapami tywa .

Dnia 7 stycznia 2013 roku (w 84. rocznic  urodzin ks. Janusza St. Pasierba) w Zespole Szkó
Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie, zainaugurowano na Pomorzu obchody 
Roku ks. Janusza Stanis awa Pasierba (Roku 2013). Jednym z zasadniczych punktów inau-
guracji Roku ks. Pasierba na Pomorzu, obok konferencji popularnonaukowej „Ks. Pasierb 
– twórca w przestrzeni kultury”, by o zaprezentowanie Pomorskiego szlaku kulturowo-tury-
stycznego ks. Pasierba.

BADANIE TO SAMO CI
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Lubawa (7 stycznia 1929 roku urodzi  si  Janusz Sta-
nis aw Pasierb, 13 stycznia 1929 roku, na chrzcie wi tym
otrzyma  imiona Janusz Stanis aw Antoni)

• ko ció  parafialny pw. w. Anny, tzw. fara z 1330 roku 
z kaplic  Mort skich z 1581 roku, bogate wyposa enie
wn trza; Sanktuarium Matki Bo ej Lipskiej; pozosta o ci
murów obronnych XIV-XVI; ruiny zamku biskupów che -
mi skich XIV w.; zespó  szpitala miejskiego pw. w. Jerzego 
z II po . XIX w. 

Grudzi dz (ko ció  parafialny w. Miko aja 1952 – ks. 
J. St. Pasierb wikariuszem)

• redniowieczny uk ad urbanistyczny Starego Miasta; 
mury miejskie z XIV/XV w. (m.in. Brama Wodna); na wzgó-
rzu zamkowym pozosta o ci zamku krzy ackiego z drugiej 
po owy XIII w.; kamienice i zabudowania Starego Miasta; 
od strony Wis y zespó  spichrzów z XIII-XVII w.; cytadela, 
której obron  ws awi  si  Courbiere XVIII/XIX w.; Muzeum 
im. ks. Stanis awa gi.

Nowy most przez Wis  Korzeniewo-Aplinki
Tymawa (ko ció  parafialny w. Micha a Archanio a

z XVII w., wyposa enie renesansowe i barokowe z XVII- 
XVIII w.)

Gniew • redniowieczny uk ad urbanistyczny miasta; 
zamek krzy acki z XIII w. przebudowany w XVII w.; Pa ac
Marysie ki barokowy z XVII w. przebudowany w XIX w.; 
domy z XVI i XIX w. z podcieniami; ko ció  parafialny w. 
Miko aja, gotycki z XIV w.; fragmenty murów miejskich; 
ratusz z XIV w. przebudowany w XX w.

Pelplin (1947-1952 Janusz Pasierb odby  studia filo-
zoficzno-teologiczne w Wy szym Seminarium Duchownym 
w Pelplinie; cmentarz, na którym pochowany jest ks. Janusz 
St. Pasierb)

• zespó  opactwa pocysterskiego z XIII-XIV w. z boga-
tym wyposa eniem; klasycystyczny pa ac biskupi z oko o
1837 roku; Muzeum Diecezjalne z bogatymi zbiorami sztuki 
gotyckiej (Biblia Gutenberga); ko ció  Bo ego Cia a gotycki 
z ok. 1417 roku. 

Tczew (w 1936 r. Janusz Pasierb rozpocz  nauk
w szkole powszechnej, ojciec zosta  profesorem aciny
w miejscowym gimnazjum, w 1947 r. Janusz Pasierb zda
matur  w Liceum Ogólnokszta c cym w Tczewie)

• farny ko ció  Podwy szenia Krzy a w. z XIII w., gotyc-
ki, barokowe wyposa enie; podominika ski ko ció w. Stani-
s awa Kostki z XVI w.; fragmenty murów obronnych z XIV w.; 
most kratownicowy z XIX w.; Muzeum Wis y; Fabryka Sztuk; 
budynek pierwszej w Polsce  Pa stwowej Szko y Morskiej 
z 1911 roku; wiatrak typu holenderskiego z 1806 roku.

Gda sk • Ko ció  Mariacki z XV w.; Kaplica Królew-
ska z XVII w.; Ratusz G ówny z XIV-XV w.; Muzeum m. 
Gda ska; Dwór Artusa z XV w., przebudowany w XVII w.; 
Fontanna Neptuna z XVII w.; kamienice przy ul. D ugiej
i D ugim Targu z XVII i XVIII w.; Brama Z ota z 1612 roku; 
ko ció  dominikanów w. Miko aja z XIV-XV w.; ko ció
w. Katarzyny z XIV-XV w.; Wielki M yn z XIV w.; Ratusz 

Staromiejski z XVI w.; budynek Poczty Polskiej; Brama Zie-
lona z XVI w.; uraw z XV w; Centralne Muzeum Morskie-
go w Gda sku; Muzeum Narodowe; ko ció  franciszkanów 
w. Trójcy z XV w.; Pomnik Poleg ych Stoczniowców.

Oliwa • zespó  klasztorny pocysterski z ko cio em w. 
Trójcy i w. Bernarda od 1925 katedralnym ze s ynnymi
organami; Pa ac Opatów w Oliwie z XVIII w.; Spichlerz 
Opacki; Park Oliwski; Miejski Ogród Zoologiczny.

Reda (1953 – ks. Janusz St. Pasierb wikariuszem)
Wejherowo • zespó  kalwarii – 28 kaplic wczesnobaro-

kowych z XVII w.; ko ció  klasztorny reformatów z XVII 
w. z wyposa eniem barokowym; ko ció  farny w. Trójcy 
z XVIII w.; pa ac z XVIII-XIX w.

arnowiec (ks. Janusz St. Pasierb ojcem duchownym 
w zakonie benedyktynek; wielokrotnie przebywa  w tej miej-
scowo ci i pobliskich D bkach na wakacjach)

• zespó  klasztorny pocysterski, gotycki z XIV-XV w. 
z bogatym skarbcem (cenny zbiór haftów liturgicznych 
z XVII-XVIII w).; • w pobli u letnisko z najpi kniejsz  pol-
sk  pla  w D bkach.

POMORSKI SZLAK KULTUROWO-TURYSTYCZNY KS. PASIERBA
(G ÓWNE MIEJSCA)

Ma e ojczyzny ucz y  w ojczyznach wielkich, 
w wielkiej ojczy nie ludzi…

ks. Janusz St. Pasierb

Mapa Szlaku ks. Janusza St. Pasierba
c
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SZLAKIEM PASIERBA



Ko ció  parafialny pw. w. Anny w Lubawie; 
poni ej Sanktuarium Matki Bo ej Lipskiej

Sanktuarium Matki Bo ej askawej
– Patronki Grudzi dza

Ko ció  parafialny pw. w. Micha a Archanio a
w Tymawie

Uczestnicy na trasie szlaku 
ks. Janusza St. Pasierba

W
sz

ys
tk

ie
 fo

t. 
ze

 z
bi

or
ów

 Z
SE

 im
. k

s. 
Ja

nu
sz

a 
St

. P
as

ie
rb

a 
w

 T
cz

ew
ie



Zespó  zamkowo-pa acowy w Gniewie

Pomnik Jana Paw a II w Pelplinie

Pa ac biskupi w Pelplinie

Bulwar Nadwi la ski
z widokiem na Stare Miasto

Ko ció  Mariacki w Gda sku

Gotycki zespó  klasztorny cysterek 
w arnowcu
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YCIE

Ks. Janusz St. Pasierb urodzi  si  7 stycznia 1929 roku 
w Lubawie, niewielkim miasteczku na Pojezierzu Che mi -
sko-Dobrzy skim (obecnie woj. warmi sko-mazurskie)
w rodzinie nauczycielskiej. Dzieci stwo sp dzi  w Tczewie, 
lata okupacji w abnie k. Tarnowa. Po uko czeniu tczew-
skiego Liceum Ogólnokszta c cego w 1947 roku rozpocz
studia filozoficzno-teologiczne w Wy szym Seminarium 
Duchownym w Pelplinie, które uko czy  w 1952 roku. Po 
przyj ciu wi ce  kap a skich pracowa  jako wikariusz 
w Grudzi dzu i Redzie. Nauk  kontynuowa  w Akademii 
Teologii Katolickiej w Warszawie, Uniwersytecie Jagiello -
skim, Uniwersytecie Warszawskim, Papieskim Instytucie 
Archeologii Chrze cija skiej w Rzymie oraz Uniwersytecie 
Kantonalnym we Fryburgu (sztuka ko cielna, polonistyka, 
archeologia, historia kultury, patrologia).

W 1957 roku uzyska  doktorat z teologii, w 1962 roku 
doktorat z archeologii, w 1964 roku habilitowa  si  na 
Wydziale Historycznym UW, w 1972 roku otrzyma  tytu
profesora nadzwyczajnego, w 1982 roku – profesora zwy-
czajnego. W 1963 roku zosta  profesorem historii sztuki 
w WSD w Pelplinie, w 1965 roku – docentem i kierowni-
kiem katedry Historii Sztuki ATK oraz profesorem homile-
tyki w WSD w Pelplinie.

Odby  liczne podró e po ca ej Europie, Bliskim Wscho-
dzie, p n. Afryce, Ameryce P n. i P d. By  cz onkiem redak-
cji czasopism: Studia Pelpli skie, Studia Claromontana, 
Nasza Przesz o , Przegl d Katolicki. Nale a  do wielu 
stowarzysze  i organizacji, m.in. Stowarzyszenia History-
ków Sztuki – od 1956, Komitetu Nauk o Sztuce PAN – od 
1972, Polskiego PEN Clubu – od 1975, Komisji ds. Opieki 
Konserwatorskiej nad Obrazem Jasnogórskim – od 1979, 
Instytutu Sztuki PAN – od 1981, Polskiego Komitetu Na-
rodowego Mi dzynarodowej Rady Ochrony Zabytków 
(ICOMOS) – od 1981, Towarzystwa Naukowego Warszaw-
skiego – od 1983, Papieskiej Mi dzynarodowej Akademii 
Maryjnej – od 1985, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich – od 
1989, Rady Ochrony Zabytków – od 1990, Papieskiej Ko-
misji ds. Zachowania Artystycznego i Historycznego Dzie-
dzictwa Ko cio a – od 1990, Stowarzyszenia Konserwa-
torów Zabytków – od 1991, Europejskiej Akademii Nauk 
i Sztuk (ASAE) – od 1991, Europejskiego Centrum Kultury 
(CEC) – od 1991.

Odznaczony zosta  m.in. Z otym Krzy em Zas u-
gi (1974), Z ot  Odznak  „Za Opiek  nad Zabytkami” 
(1974), Medalem im. B. Chrzanowskiego (1989), odzna-
k  „Zas u ony dla Kultury Polskiej” (1989), Krzy em
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1990), 3 maja 
1991 roku wr czono mu honorowe obywatelstwo miasta 
Tczewa.

Zmar  w Warszawie 15 grudnia 1993 roku w wieku 64 
lat. Pochowany zosta  na cmentarzu parafialnym w Pelplinie 
w ród zas u onych kap anów dawnej diecezji che mi skiej.
Grób zaprojektowali profesorowie Akademii Sztuk Pi k-
nych w Warszawie – Jerzy i Krystian Jarnuszkiewiczowie. 
Na p ycie umieszczono napis: Wiem, e jeste yciem, prze-
cie  umieram.

MARTA MURAWSKA

Dziedzictwo
kulturowe mojej 

„Ma ej Ojczyzny”
c z    p i e r w s z a

Wdzisiejszym skomercjalizowanym wiecie po-
j cie „Ojczyzna” dla wielu ludzi traci na zna-
czeniu. Populistyczne tezy, wysuwane przez 

niektórych polityków o wspólnej, bez granic Europie, spra-
wiaj e wi kszo  ludzi traci poczucie wi zi z rodzinnym 
miastem, regionem i krajem. T umacz  si  brakiem pracy, 
niskimi zarobkami wyje d aj c do innych pa stw w po-
szukiwaniu mylnie rozumianego szcz cia. To przecie  nie 
tylko pieni dze, status materialny sprawia, e mo emy czu
si  spe nionymi i w pe ni szcz liwymi obywatelami swe-
go kraju. Wydaje mi si , e poprzez umi owanie swego ro-
dzinnego miasta oraz tzw. „Ma ej Ojczyzny”; czyli regionu 
Kociewia mo emy pó niej mówi  o mi o ci do Ojczyzny. 
Samo s owo „Ojczyzna” pojawi o si  w j zyku polskim 
w ko cu XIV wieku i oznacza o spu cizn  po naszych ojcach. 
Jeszcze do ko ca XVIII wieku funkcjonowa o wymienne 
s owo dla Ojczyzny – to dziedzictwo, analogicznie pocho-
dz cym od spu cizny po naszych dziadach. Poj cie Ojczy-
zny oznacza wi c dziedzictwo po przodkach nale cych do 
tej samej wspólnoty – ludzi powi zanych tym samym j zy-
kiem, prawem, histori , pochodzeniem, zamieszkuj cymi to 
samo terytorium. To przecie  chwa a p yn ca z dokona  na-
szych przodków daje nam poczucie w asnej warto ci i dumy. 
Niepowodzenia i kl ski naszych praojców staj  si  nauk  na 
przysz o  lepiej b d  gorzej wykorzystywan .

W tej krótkiej pracy chcia abym przedstawi  histori ,
dzieje, dokonania i sylwetki najwybitniejszych ludzi regio-
nu Kociewia, czyli mojej „Ma ej Ojczyzny”. S owo „Kocie-
wie” pojawi o si  w j zyku polskim do  pó no, bo dopiero 
w XIX wieku. Upowszechni o si  te  w a ciwie bardzo nie-
dawno. Pierwsza wzmianka o tej nazwie pochodzi z 1807 
roku, a zapisana jest w meldunku pp ka Hurtiga do genera a
D browskiego jako Gociewie. Wed ug wielu etymologów 
pochodzenie nazwy Kociewie nie t umaczy si  w sposób 
przejrzysty i jednoznaczny. Mo emy za to raczej do  pre-
cyzyjnie okre li  jego granice. Naturaln  i niepodwa aln
wschodni  granic  Kociewia jest rzeka Wis a. Na pó nocy

Poni ej cz  pracy uczennicy kl. Ib I Liceum Ogó -
nokszta c cego im. Marii Sk odowskiej-Curie w Tczewie. 
Zosta a ona wysoko oceniona podczas XL Wojewódzkiej 
Olimpiady Historycznej, co pozwoli o na przej cie do 
II etapu, który mia  miejsce na Wydziale Historii Unie-
wersytetu Gda skiego. Niestety, nasza reprezentantka 
nie dosta a si  do kolejnego III etapu. Status kandydata 
do eliminacji centralnych uzyska o tylko 17 przedsta-
wicieli liceów województwa pomorskiego.

Opiekunem jej pracy jest Dariusz Maka , nauczyciel 
historii w wymienionym powy ej LO. 

SZLAKIEM PASIERBA
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region Kociewia si ga nieco na pó noc od linii Tczew – 
Skarszewy poprzez Pszczó ki, Tr bki Wielkie. Po udniow
granic  wyznacza Gruczno, po o one nieco na po udnie od 

wiecia. Zachodni  granic  Kociewia wyznaczaj  miejsco-
wo ci: Bukowiec, Lniano, Szlachta, Czarna Woda, Konarzy-
ny, Stare Polaszki, Wysin. Kociewie zajmuje obszar oko o
3 tysi cy km2. Historia Kociewia nierozerwalnie zwi zana
jest z histori  Pomorza Gda skiego, w sk ad którego wcho-
dzi terytorialnie nasz region. Tereny dzisiejszego Kociewia 
by y zasiedlone ju  przed wieloma tysi cami lat, si gaj  ery 
mezolitu, datowane s  na lata 8000-4200 p.n.e. Na pocz tku
naszej ery obszary nadba tyckie znalaz y si  w kr gu wp y-
wów kultury rzymskiej, dzi ki wyprawom kupieckim, wio-
d cym szlakiem bursztynowym z Imperium Rzymskiego 
nad Ba tyk. Jeden z wariantów tego szlaku przebiega  przez 
Osiek, Skórcz, Starogard Gda ski – nad Zatok  Gda sk .
Na naszych terenach widoczne s  równie lady dzia alno-
ci Gotów. Od wczesnego redniowiecza dorzecze Wierzycy 

oraz obszary doliny Wis y by y g sto zaludnione, wiadcz
o tym fakcie mi dzy innymi pozosta o ci po grodach i gro-
dziskach. W X-XIII wieku Pomorze Gda skie wchodzi o
w sk ad pa stwa polskiego. By  to czas, w którym szerzy a
si  wiara chrze cija ska. Przyj cie chrztu przez Mieszka I 
i jego dwór w 966 roku nie zlikwidowa o starych obyczajów 
i wierze . Tu te  na Pomorzu, a wi c tak e na Kociewiu, 
najd u ej zachowa o si  poga stwo. Pradawne wierzenia 
i obyczaje przetrwa y w ró nej postaci a  do redniowiecza.
Pomimo przyj cia chrztu, chrystianizacja na Kociewiu prze-
biega a powoli. To w a nie przez nasz  krain  przemierza
z misj  ewangelizacyjn w. Wojciech, udaj c si  do Prus 
w celu nawracania ich na chrze cija stwo. Jak podaj  legen-
dy to w a nie w Gorz dzieju odprawi  ostatni  msz w. na 
terytorium ówczesnej Polski przed przekroczeniem Wis y, 
aby uda  si  pomi dzy poga skie plemiona Prusaków. Sw
misj  ewangelizacyjn  przep aci mierci  m cze sk .

W okresie rozbicia dzielnicowego Pomorze Gda skie usa-
modzielni o si , a w XIII wieku dzieli o si  na kilka ksi stw. 
Ju  od kilku wieków tereny po obu stronach Wis y by y stre-
f  wzajemnego przenikania Pomorzan i Prusów. W zwi zku
z tym, od ko ca XII wieku zacz to sprowadza  na te tereny za-
kony rycerskie. Ju  w 1198 roku ksi wiecki, Grzymis aw
II, podarowa  sprowadzonym joannitom dwa grody: Starogard 
Gda ski i Skarszewy. Kiedy w 1252 roku ksi  lubiszewsko-
tczewski, Sambor II, przeniós  swoj  stolic  z Lubiszewa do 
Tczewa, joannici w Lubiszewie utworzyli swój trzeci okr g.
Ksi  Sambor II w 1258 roku sprowadzi  cystersów, nadaj c
im ziemie w rejonie Pogódek, a M ciwoj II podarowa  im zie-
mie w rejonie Pelplina. Z up ywem lat Sambor II sta  si  na-
rz dziem w r kach Krzy aków, dlatego z tego powodu senior 
Pomorza Gda skiego – M ciwoj II skaza  go na wygnanie. 
W 1276 roku Sambor II zapisa  Krzy akom ziemi  gniewsk .
W drugiej po owie XIII wieku M ciwoj II zjednoczy  ca e
Pomorze Gda skie i na mocy uk adu w K pnie przekaza  te 
ziemie Przemys owi II – pó niejszemu królowi Polski. Po 
tragicznej mierci Przemys a II w 1296 roku Pomorze sta o
si  terenem walk mi dzy Wac awem II i W adys awem o-
kietkiem. Ostatecznie to jednak Krzy acy zaw adn li prawie 
ca ym Pomorzem. Na naszych terenach wznie li swe zamki 
m.in. w Gniewie, Skarszewach, Nowem, Tczewie, Kiszewie, 
Osieku. Oprócz zamków warownych Krzy acy budowali inne 
obiekty. Do ciekawszych pozosta o ci po pa stwie zakon-
nym mo na zaliczy  zbudowany przez nich Kana  M y ski
o d ugo ci 8,2 km cz cy Jezioro Rokickie Ma e z Wis .
Obecnie przy uj ciu zwanego w gwarze kociewskiej Milenu 
do Wis y, w miejscu starego m yna znajduje si  ma a elek-

trownia wodna. To równie  w a nie za panowania Krzy aków
tczewska fara uzyska a taki wygl d, jaki przetrwa  prawie 
w niezmienionej formie do dzisiaj. Budowa fary trwa a wie-
le lat. Najstarsza cz  obecnego ko cio a – wie a, która po-
wsta a jeszcze za panowania ksi t pomorskich, pochodzi 
z po owy XIII wieku. Krzy acy doko czyli budow  ko cio a
farnego w Tczewie, cho  chyba nie do ko ca. Wielu history-
ków wysuwa tez , e nie doko czono budowy wie y ko cio-
a, gdy  zwie czyli j  tylko drewnian  nadbudówk . Mo na

zauwa y  nawet teraz jej nieproporcjonaln  wysoko  w sto-
sunku do ca ej bry y ko cio a. Tez  t  podtrzymywa  równie
by y proboszcz tczewskiej fary – ksi dz Robert Fabian Sa-
wicki, który podczas g ównej mszy wi tej 20.08.1882 roku 
powiedzia : Budowa wie y ju  od ksi t pomorskich zosta a
rozpocz ta, ale przez Krzy aków nie prowadzona dalej. Te 
s owa ksi dza Sawickiego potwierdzaj  przypuszczenie, e
wie a tczewskiej fary od samych pocz tków mia a zwie cze-
nie nadbudówk  drewnian , a  do 1984 roku, kiedy to zosta a
odbudowana po pami tnym po arze nadbudówki drewnianej 
z dnia 29.08.1982 roku.

Krzy ackie panowanie by o jednak bardzo uci liwe,
w zwi zku z tym, mieszczanie jak i rycerstwo pomorskie 
zacz o przeciw nim spiskowa . Po niespe na 100 latach 
powsta o Towarzystwo Jaszczurcze, a w 1440 roku zosta
za o ony Zwi zek Ziem i Miast, znany powszechnie jako 
Zwi zek Pruski, do którego jako pierwsze z miast pomor-
skich przyst pi  Starogard Gda ski. W 1454 roku Zwi zek
Pruski zerwa  stosunki z Zakonem krzy ackim i rozpocz -
a si  wojna trzynastoletnia, w której Polska opowiedzia a

si  po stronie Zwi zku. W czasie wojny Starogard Gda ski
i Nowe stanowi y najwa niejsze punkty oporu krzy ackiego.
Po pokoju toru skim, zawartym w 1466 roku, z odzyskanych 
przez Krzy aków ziem utworzono Prusy Królewskie. Dawne 
posiad o ci zakonne sta y si  królewszczyznami, tzw. staro-
stwami niegrodowymi, które na ogó  oddawano w dzier aw
panom pomorskim lub dostojnikom z innych dzielnic. 

W XVI wieku na Kociewiu w trakcie 2-letniej wojny 
Rzeczypospolitej ze zbuntowanym Gda skiem, który nie 
uzna  wyboru Stefana Batorego na króla Rzeczypospoli-
tej dosz o dnia 17.04.1577 roku do bitwy pod Lubiszewem. 
Wojska polskie pod dowództwem genera a Zborowskiego 
pokona y zbuntowanych gda szczan. W kilka miesi cy po 
tym zwyci stwie i nieskutecznym obl eniu Gda ska król 
Stefan Batory przyby  na pola bitewne pod Lubiszewem, 
chc c si  zapozna  z miejscem i przebiegiem zwyci skiej
dla jego wojsk bitwy. Na pami tk  tej bitwy poleci  wznie
na polach lubiszewskich kapliczk , a na niej umie ci  s owa
Nie nam Panie, nie nam, lecz imieniu Twemu – niech b dzie
chwa a. Niestety, z pobytem wojsk Stefana Batorego wi -
e si  historia wielkiego po aru, który strawi  prawie ca y

Tczew. Przez ca y czas obl enia Gda ska, pod Tczewem, 
w bliskim s siedztwie jego murów, obozowa y wojska pol-
skie. Dnia 04.10.1577 roku w po udnie, z powodu niedbalstwa 
i niedopilnowania ognisk obozowych, przy których przygoto-
wywano ciep  straw  i pieczono wieprza, wybuch  najwi k-
szy po ar w historii naszego miasta. Wiatr przeniós  ogie
najpierw na stodo  i stajnie, a nast pnie rozprzestrzeni  si
na ca e miasto. W przeci gu trzech do czterech godzin mia-
sto sta o si  prawdziwym pogorzeliskiem. Najwi ksz  strat
ponios o miasto przez spalenie si , usytuowanej w pobli u
Bramy M y skiej niedaleko fary, Wie y Ksi ej, w której to 
przechowywano wszystkie dokumenty i przywileje, zarówno 
miejskie jak i poszczególnych cechów i ko cio ów. Niestety, 
z tego archiwum miejskiego nic nie uda o si  uratowa  – z 
wielk  szkod  dla historyków i przysz ych pokole .
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Marta Murawska ch tnie
uczestniczy niemal w ka dym

wydarzeniu historycznym.
Na zdj ciu z Jaros awem

Struczy skim – Kasztelanem 
Zamku Gniew, Porucznikiem 

Chor gwi Husarskiej.

Zdj cia: Adam Murawski

Vivat Vasa! w Gniewie – husaria star a si  ze szwedzk  armi .
Jest to najwi ksza w kraju inscenizacja odtwarzaj ca wojskowo

XVII wieku – „Vivat Vasa!”. Po raz 11. zagrzmia y armaty, b ysn y szable 
i odpalono muszkiety.

Na pierwszym planie Jaros aw Struczy ski.
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Oprócz króla Stefana Batorego z Kociewiem wi  si
losy innych w adców Polski. W latach 1621-1633 starostwo 
w Osieku nale a o do królewicza W adys awa (pó niejsze-
go króla W adys awa IV). Natomiast starostwo w Gniewie 
w latach 1667-1696 nale a o do Jana III Sobieskiego – króla 
Polski od 1674 roku. Po wojnie trzynastoletniej na Pomorzu 
nast pi  rozwój gospodarki folwarcznej. Kolonizowano bez-
ludne obszary, m.in. na skraju Borów Tucholskich. Wówczas 
Starogard Gda ski i Tczew by y najwi kszymi miastami na 
Kociewiu, a przynajmniej ka de z nich liczy o ponad tysi c
mieszka ców. Po wojnie trzynastoletniej prawdopodobnie na-
st pi  drugi nap yw ludno ci, który umocni  proces kszta to-
wania si  etnicznej spo eczno ci kociewskiej. Trzykrotne na-
jazdy szwedzkie na Pomorzu w XVII i XVIII wieku na trwa e
upami tni y si  na Kociewiu. Do spektakularnych potyczek 
wojsk polskich ze Szwedami dosz o w Gniewie i pod Tcze-
wem. W dniach od 22.09. do 1.10.1626 roku pod Gniewem 
mia a miejsce bitwa, potocznie zwana bitw  dwóch Wazów 
– armi  polsk  dowodzi  król Polski Zygmunt III Waza, za  ar-
mi  szwedzk  – król Szwecji Gustaw II Adolf Waza. Bitw  t
mo na uzna  za nierozstrzygni t  – nies usznie uwa a si , e
by a to pora ka polskiej husarii. Szwedzi, dzi ki znakomitemu 
wykorzystaniu przez nich niedogodnego terenu dla ci kiej
jazdy polskiej i zbudowanym sza com, skutecznie stawiali 
opór wojskom polskim i nie stracili tym samym Gniewu, co 
mia o dla nich du y wymiar presti owy. Polacy za  wycofali 
si  w stron  Tczewa i w Czarlinie okopali si , utrudniaj c dro-
g  szwedzkim wojskom do Gda ska. W dniach 6-7.08.1627 
roku, niedaleko Lubiszewa i Tczewa, stan y naprzeciwko sie-
bie dwie armie – polska, dowodzona przez hetmana polnego 
koronnego Stanis awa Koniecpolskiego i szwedzka, dowo-
dzona przez króla szwedzkiego Gustawa II Adolfa Waz . Oby-
dwie armie oddzielone by y tylko bagnami Mot awy – jedyne 
przej cie by o przez grobl  pó nocn  prowadzon  na Tczew 
i po udniow  prowadzon  na Rokitki. W wyniku dwudnio-
wych dzia a  wojennych ci ko ranny zosta  Gustaw II Adolf, 
trafiony w szyj  i rami  przez muszkieterów dowodzonych 
przez dowódc  polskiej roty pieszej Samuela Nadolskiego. 
Sam  bitw  mo na uzna  za nierozstrzygni t , cho  w bitwie 
pod Tczewem jazda polska ponios a pierwsz  pora k  z szar-
uj c  na bia  bro  rajtari  szwedzk , to jednak wed ug wielu 

historyków sukces strategiczny le a  po stronie Polaków. 
W latach Potopu 1659-1660 ca e Kociewie zagarn -

li Szwedzi, powoduj c upadek wsi i miast. W Borach Tu-
cholskich przeciwko Szwedom zorganizowa a si  ch opska
partyzantka, której przewodzi  Micha ko z Tucholi. W 1769 
roku w Starogardzie Gda skim szlachta zawi za a konfede-
racj  pomorsk , skierowan  po cz ci przeciwko Prusom. 
W 1772 roku nast pi  pierwszy rozbiór Polski, w wyniku 
którego Kociewie z Pomorzem znalaz o si  pod panowaniem 
Prus. Iskr  nadziei na zrzucenie jarzma niewoli pruskiej by o
wkroczenie na prze omie 1806 i 1807 roku wojsk napoleo -
skich na Pomorze Gda skie. W sk ad armii napoleo skiej
walcz cej na Kociewiu wchodz cej w sk ad X Korpusu 
marsza ka Francisa Josepha Lefebre`a wchodzi y legiony 
polskie pod dowództwem Jana Henryka D browskiego
– si y polskie liczy y oko o 30 tysi cy o nierzy. W jednej 
z g ównych bitew kampanii napoleo skiej o miasto Tczew 
dnia 23.02.1807 roku rannym zosta  sam gen. Jan Henryk 
D browski, pozostaj c pomimo rany do ko ca bitwy na polu 
walki. Na pocz tku bitwy ci ko ranny zosta  syn genera-
a – Jan Micha  D browski; amputowano mu lew  r k . Po 

zwyci skiej kampanii napoleo skiej o Pomorze Gda skie
Polacy ywili nadziej , e nasze tereny w czone zostan  do 
utworzonego w 1807 roku Ksi stwa Warszawskiego. Nieste-

ty, tak si  nie sta o. W czerwcu 1807 roku na mocy traktatu 
w Tyl y ca e Kociewie z Pomorzem przypad o Prusom. Od 
tego czasu ca e Kociewie pozostawa o w niewoli pruskiej, 
a  do wybuchu pierwszej wojny wiatowej.

W drugiej po owie XIX wieku w adze pruskie nasili-
y proces germanizacji, czemu Polacy na Kociewiu prze-

ciwdzia ali na ró ne sposoby. O rodkiem kultury sta  si
Pelplin, m.in. za o ono tam pierwsz  szko redni  na 
Kociewiu – Collegium Marianum. Zak adano równie  na 
Pomorzu pierwsze ko a rolnicze – dzia o si  to m.in. w Pia-
secznie. W 1886 roku Prusacy zacz li wykupywa  polskie 
maj tki i sprowadza  wy cznie niemieckich osadników. 
Ju  pod koniec lat czterdziestych XIX wieku mieszka cy
Kociewia zacz li opuszcza  miejsca swego zamieszkania 
w poszukiwaniu pracy. Po wojnie francusko-pruskiej zacz
si  na Kociewiu bardzo szybko rozwija  sprzemys , g ównie
w Starogardzie Gda skim i Tczewie – wówczas to zbudowa-
no prawie ca  obecnie istniej c  sie  kolejow .

Wybuch pierwszej wojny wiatowej sprawi , e wielu 
Kociewiaków bra o udzia  w walkach w armii pruskiej Wil-
helma II na frontach ca ej Europy. Rok 1918 przyniós  Polsce 
tak d ugo oczekiwan  niepodleg o  – czekali my na ni  123 
lata. Pomimo podpisania 28.06.1919 roku Traktatu Wersal-
skiego, na mocy którego Kociewie mia o wróci  do Macie-
rzy, niemiecki okupant stwarza  wiele problemów i trudno ci
z przej ciem ziemi pomorskiej przez wojska Frontu Pomor-
skiego. Upragnione, prawdziwe wyzwolenie w 1920 roku 
przynios a Kociewiu „B kitna” armia gen. Józefa Hallera. 

W okresie mi dzywojennym w Tczewie 8.12.1920 roku 
otworzono pierwsz  Szko  Morsk  w Polsce; jej pierwszym 
dyrektorem zosta  kmdr in . Antoni Garnuszewski. Wiosn
1930 roku przeniesiono j  do Gdyni. 

Wybuch II wojny wiatowej we wrze niu 1939 roku spra-
wi , e tereny Kociewia znalaz y si  znowu pod okupacj  nie-
mieck . Warto doda , e wbrew utartym stereotypom II wojna 
wiatowa nie rozpocz a si  o godz. 4.45 na Westerplatte, jak 

podaje wiele róde . Pierwsze bomby II wojny wiatowej wy-
buch y 11 minut wcze niej – o godz. 4.34 spadaj c na Tczew. 
Sta o si  tak na skutek niemieckiej akcji pod kryptonimem 
„Aktion Zug” czyli „Akcja poci g” maj cej na celu opano-
wanie strategicznych mostów na Wi le w Tczewie. Okupant 
niemiecki stosowa  na zaj tych przez siebie terenach straszny 
terror. Na zamku pokrzy ackim w Gniewie za o ono obóz 
przej ciowy dla ludno ci cywilnej. Stamt d wywo ono Ko-
ciewiaków do obozów koncentracyjnych, takich jak Stutthof 
czy O wi cim lub do samych Niemiec. Las Szp gawski sta
si  miejscem martyrologii i m cze stwa mieszka ców Kocie-
wia – to jedno z pierwszych i g ównych miejsc masowego 
ludobójstwa, dokonanego przez hitlerowców na mieszka -
cach Pomorza Gda skiego we wrze niu 1939 roku. W Lesie 
Szp gawskim pochowano rozstrzelanych oko o 7.000 miesz-
ka ców powiatów, g ównie starogardzkiego, tczewskiego 
i gniewskiego. Kociewiacy, podobnie jak wi kszo  Polaków, 
próbowali walczy  z niemieckim okupantem w podziemiu. Na 
naszym terenie, w Borach Tucholskich dzia a a partyzantka, 
powstawa y tajne organizacje konspiracyjne takie jak: „Grun-
wald”, „Stra nica”, „Zwi zek Jaszczurczy” oraz organizacje 
o szerszym zasi gu dzia ania – Zwi zek Walki Zbrojnej, Ar-
mia Krajowa, „Gryf Pomorski”, tak e najm odsi Kociewiacy 
zrzeszeni w Zwi zku Harcerstwa Polskiego. Upragnione wy-
zwolenie nast pi o wiosn  1945 roku – dokona y tego woj-
ska Armii Czerwonej 2 Frontu Bia oruskiego, dowodzonego 
przez gen. Konstantego Rokossowskiego.

Ci g dalszy w nast pnym numerze
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Kociewiacy z Trójmiasta spotkali si  po raz trzydzie-
sty Trójmiejski Klub Kociewiaków b d cy sek-
cj  Towarzystwa Mi o ników Ziemi Kociewskiej 

w Starogardzie powsta  w Gda sku 10 grudnia 2005 roku. 
W ród cz onków za o ycieli Klubu byli m.in. marsza ek
Senatu Bogdan Borusewicz, senator Andrzej Grzyb, prof. 
Maria Paj kowska-Kensik, prof. Stefan Raszeja, ówcze-
sny starosta starogardzki S awomir Neumann, cz onkowie
Zarz du Towarzystwa Mi o ników Ziemi Kociewskiej Mi-
ros aw Kalkowski i Ryszard Szwoch oraz Hubert Pob ocki
,wybrany wówczas na Prezesa Klubu. I tak ju  od o miu lat 
cz onkowie Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków spotykaj
si  co kwarta . W ród cz onków klubu s  nie tylko ci, którzy 
urodzili si  na Kociewiu, ale te  potomkowie Kociewiaków. 
Nale y tu zaznaczy , e spotkania te odbywaj  si  dzi ki za-
anga owaniu si  od samego pocz tku Pana Huberta Pob oc-
kiego – rodowitego Kociewiaka, który jest dobrym duchem 
Klubu. Jego niezast pione limeryki i gadki kociewskie za-
wsze ubarwiaj  spotkania, a w ród starszych Kociewiaków 
przywo uj  wspomnienia z m odo ci.

W ostatnich latach spotkania Klubu odbywaj  si  w Sali 
Mieszcza skiej Ratusza Staromiejskiego w Gda sku. Te-
matyka spotka  jest bardzo ró norodna, ale zawsze dotyczy 
Kociewia, jego historii, kultury i tradycji. W czasie spotka
odby o si  wiele promocji ksi ek o Kociewiu lub wyda-
nych przez Kociewiaków. Wielokrotnie prezentowane by y
hafty kociewskie, czy te  omawiane wydarzenia, wa ne dla 

Kociewia. Cz stymi go mi spotka  byli przedstawiciele 
w adz Starogardu i powiatu starogardzkiego, pos owie i se-
natorowie oraz ludzie kultury, pisarze i twórcy.

Spotkanie, jakie odby o si  21 grudnia, a wi c tu  przed 
wi tami Bo ego Narodzenia po wi cone by o muzyce Ko-

ciewia. Bardzo interesuj cy wyk ad na ten temat wyg osi
dr Micha  Kargul z Tczewa. Nast pnie Kapela Kociewska ze 
Starogardu pod kierownictwem Grzegorza Ollera z udzia em
ywio owej Miros awy Möller zaprezentowa a kociewskie 

melodie, a po nich kol dy kociewskie. W ród tych ostatnich 
znalaz y si  kol dy, do których s owa napisa  Hubert Pob oc-
ki, a muzyk  skomponowa  Eugeniusz G owski. Po wspól-
nym od piewaniu kol d yczenia wi teczne uczestnikom 
spotkania z o y  senator Andrzej Grzyb. Nast pnie wszyscy 
dziel c si  op atkiem z o yli sobie serdeczne yczenia. Dal-
szy ci g spotkania i interesuj cych rozmów przeniós  si  do 
holu przed Sal  Mieszcza sk , gdzie na wszystkich czeka
pocz stunek tradycyjnie fundowany przez Cukierni  „El” 
braci Lipi skich.

Doda  nale y, e nowym cz onkom Klubu wr czono
legitymacje Towarzystwa Mi o ników Ziemi Kociewskiej. 
Ponadto wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali najnow-
szy numer „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” oraz 
„Teki Kociewskie” nr 6, roczniki wydawane przez Oddzia
Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie. 
Wydawnictwa te s  obecnie g ównymi publikacjami prezen-
tuj cymi kultur  i histori  Kociewia.

       

KRZYSZTOF KOWALKOWSKI

Kociewiacy z Trójmiasta 
s  ju  od 8 lat razem

Od lewej: stoi Micha  Kargul, siedz  przy stole 
cz onkowie zarz du Klubu, Hubert Pob ocki,

Maria Odya, Gerard Sulewski Kapela Kociewska w czasie wyst pu
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M.K.: Jak zacz a si  Twoja praca jako instruktora te-
atralnego?

P.W.: W momencie zatrudnienia w rodowiskowych
Domach Samopomocy Miejskiego O rodka Pomocy Spo-
ecznej w Tczewie, gdzie m.in. zlecono mi prowadzenie 

terapii przez teatr. W godzinach pracy zajmowa em si
osobami niepe nosprawnymi, potem równie  seniorami, 
a popo udniami w ramach Stowarzyszenia na Rzecz M o-
dzie y Tczewskiej prowadzi em warsztaty teatralne, w wy-
niku których powsta a grupa „Opanuj si ”. I tak zacz a si
moja praca instruktora, re ysera. I wci  trwa, ju  prawie 
osiem lat. 

M.K.: Grupa „Opanuj si ” ma na swoim koncie niema-
e sukcesy. Wymieni  chocia by pierwsze miejsca na Woje-

wódzkim Konkursie Teatrów Szkolnych o nagrod  „Bursz-
tynowej Maski” (XLV i XLVI edycja) za spektakle „Ania” 
i „Zazdro ni o oklaski” czy g ówn  nagrod  w III Ogólno-
polskim Konkursie Artystycznym „M ode Talenty”.

P.W.: Nagrody nigdy nie by y i nie s  najwa niejsze.
Priorytetem by o to, e mogli my pokaza  nasze emocje 
i dzieli  si  nimi nie tylko w Tczewie, ale te  poza jego 
granicami. Jakie  to pi kne uczucie, kiedy ludzie p acz  na 
spektaklu, a potem gratuluj , e to by o takie prawdziwe 
i bardzo ich wzruszy o.

M.K.: Aktualnie w Miejskim O rodku Kultury w Pelpli-
nie prowadzisz warsztaty teatralne dla dzieci i m odzie y...

P.W.: Tak, to ju  trzeci rok szkolny. Moje dwie grupy 
licz  oko o 30 osób. Pracujemy nad emisj  g osu, dykcj ,
nad tym, eby uczestnicy poczuli swoje cia o oraz umieli je 
jak najefektywniej zaprezentowa  podczas wyst pu na sce-
nie. Zale y mi, by by a to dla nich równie  dobra zabawa, 
podczas której rozwijaj  swoj  kreatywno .

M.K.: Jakie wymagania stawiasz uczestnikom warszta-
tów?

P.W.: Tylko jedno. Ch  uczestnictwa. 

M.K.: A umiej tno ci?
P.W.: To nie jest anga  do trupy teatralnej, to s  warsz-

taty, na których m ody adept aktorstwa ma si  uczy , g ów-
nie siebie. Owszem, s  osoby zdolniejsze, ale nie znaczy 
to wcale, e cz owiek obdarzony mniejszymi predyspozy-
cjami, nie zagra dobrze roli, która wzruszy widzów, a to 
przecie  jest najwa niejsze. Zawsze na pierwszych zaj -
ciach mówi , e nie uznaj  t umaczenia: „nie chc ”, „nie 
umiem”. Po prostu wykorzystuj c siebie jako materia  ak-
torski, nale y wykona  dane polecenie tak jak si  potrafi, 
a ewentualne moje uwagi w przysz o ci doprowadz  do 
tego, e b dzie robi o si  to lepiej.

M.K.: Doskona a szko a ycia...
P.W.: Oczywi cie, bo zawsze trzeba próbowa , nawet 

gdy wydaje nam si  to nierealne. Warto zaryzykowa , ponie-
wa  musimy pami ta , e ograniczenia s  tylko i wy cznie
w nas samych. 

M.K.: Jakie s  ró nice pomi dzy aktorami-m odzie
a aktorami-osobami niepe nosprawnymi?

P.W.: Wielokrotnie powtarzam, e domownicy DS s
bardziej zdyscyplinowani ni  m odzie , która nie zawsze jest 
na próbach. Mo e to kwestia wiadomo ci, bo uczniowie maj
szko , a na zaj cia ucz szczaj  dodatkowo, a dla domowników 
to w danym czasie ca y ich wiat. Poza tym nie ma wi kszej
ró nicy. Nale y zauwa y , e to nie s  profesjonalni aktorzy, 
którzy umiej  ot tak sobie zmienia  emocje, dlatego tworz c
spektakl z osobami niewykszta conymi aktorsko, jako re yser
wybieram aktora i tworz  rol , która zwykle jest charaktero-
logicznie zgodna. W tym przypadku dobór roli adekwatnej do 
osobowo ci danego cz owieka jest gwarancj  sukcesu. 

M.K.: Domowników, którzy wyst puj  w przedstawie-
niach, okre lasz mianem „aktorów”.

P.W.: Zgadza si . Oni s  aktorami.
M.K.: Co starasz si  przekaza  swoim podopiecznym na 

zaj ciach?

Wzbudza  emocje
Rozmowa z Piotrem Weintzem

Stosunkowo d ugo zabiera am si  do tej rozmowy. Mo e dlatego, e nie by  to aden odgórny przymus, 
polecenie zawodowe, a mo e bardziej dlatego, e chcia am… No w a nie, czego chcia am? Chyba przeka-
za  Czytelnikom „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” ów nazywany przeze mnie efekt „wow!”, jakie-
go do wiadczy am par  lat temu podczas jednej z edycji Kociewskiego Konkursu Literackiego im. Romana 
Landowskiego, gdy ogl da am bardzo wymowny, wietnie wyre yserowany i zagrany spektakl w wykonaniu 
podopiecznych rodowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego O rodka Pomocy Spo ecznej w Tczewie 
albo wówczas, gdy na twarzach wspomnianych aktorów rysowa o si  uwielbienie dla Ich re ysera w mo-
mencie odbierania przeze  nagrody specjalnej z r k Janusza Landowskiego.

Rzetelno  dziennikarska wymaga, by sformu owa  chocia  krótk  notk  biograficzn  o moim rozmów-
cy. Mam z tym pewien problem, poniewa  gdybym napisa a „Piotr Weintz – aktor, filozof, instruktor teatral-
ny, pedagog, re yser, terapeuta (kolejno  alfabetyczna)”, to umie ci abym Go w jakim  schemacie, a tego 
Piotr nie znosi...
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P.W.: Chc , eby czuli dan  rol  i nawet jak w trakcie 
wyst pu si  pomyl , bo ka dy cz owiek ma s abo ci, to wie-
dz , e maj  gra  dalej i nikt tej pomy ki oprócz nas nie za-
uwa y. 

M.K.: A jak przek ada si  to na ich ycie, na to, co jest 
poza scen ?

P.W.: Teatr rozwija ich intelektualnie i emocjonalnie, 
kszta tuje charaktery. Niejedna podopieczna uwa a a, e
sprawdza si  tylko w kuchni, a teraz ma co  wi cej i nie 
wyobra a sobie ycia bez aktorstwa. Domownicy ciesz  si ,
gdy np. s siedzi zobacz  ich na scenie czy w relacji telewi-
zyjnej i gratuluj  wyst pu.

M.K.: Co lubi  najbardziej: wyst powanie na scenie, 
nagrody czy Ciebie?

P.W.: Nie tylko ja re yseruj . Inne terapeutki przygoto-
wuj  równie  programy muzyczno-teatralne np. na wyst py
festynowe. Dla podopiecznych nie ma to znaczenia, kto pro-
wadzi z nimi zaj cia. Oczywi cie, przywi zuj  si  do cz o-
wieka, ale magia tego, e mog  si  w kogo  zmieni  i wyst -
pi  na scenie jest na tyle silna, i  mniej wa ny staje si  fakt, 
kto re yseruje przedstawienie. Nagrody?! Hm. Uczestniczy-
my w festiwalach z profesjonalnym jury. Kiedy zacz li my
zdobywa  nagrody, to przy okazji kolejnego przegl du jedna 
z domowniczek powiedzia a: „Panie Piotrze, dzisiaj te  wy-
gramy”. A ja bardzo si  staram, eby ch  wygranej nie by a
priorytetem i t umacz  moim aktorom, e najwa niejsze jest, 
aby dali ca ych siebie, przekazuj c widzom emocje, i na tym 
polega wygrana. Ale co ja mia em zrobi , kiedy znowu wy-
grali my i ona po og oszeniu wyników triumfuj co oznajmi-
a: „A nie mówi am”.

M.K.: Twoje spektakle nie s  sztampowe, nie robisz ada-
ptacji dzie  literackich.

P.W.: Nie szukam gotowych wzorców. Wszystko za-
czyna si  w mojej g owie. Np. inscenizacja „Kubek”, która 
zdoby a g ówn  nagrod  na Mi dzynarodowym Przegl dzie
Teatrów Wspania ych i Festiwalu Twórczo ci Osób Niepe -
nosprawnych PozaPozy, zacz a si  od tego, e wiedzia em,
i  g ównym motywem b dzie kubek. Sama wiadomo  tego 
sprawia a, e ju  gdzie  obok rodzi a si  my l, co b dzie da-
lej. Raz w drodze do pracy zobaczy em kontener z butelkami 
plastikowymi przy mietniku i wiedzia em, e chc  te butel-
ki. Wzi em kilka sztuk, schowa em je do plecaka i posze-
d em na prób . I z tymi butelkami, z tym kubkiem powsta
pi kny, emocjonalny spektakl...

M.K.: Nigdy nie tworzysz szablonowo. Twoje przedsta-
wienia to mozaika ró nych tekstów. Mam tu na my li kon-
kurs im. Landowskiego. Zgodnie z regulaminem ograniczasz 
si  do twórczo ci jednego literata, ale czerpiesz z kilku tek-
stów, s owa wyrywasz z kontekstu nadanego przez autora 
i umieszczasz je w nowym. Przerabiasz je przez siebie. Da-
jesz im nowe ycie.

P.W.: Ale nigdy nie zmieniam s owa, jest ono takie, jakie 
autor napisa . S owo jest wa ne w moich spektaklach, ale te
staram si  je ograniczy  do minimum, by nie by o be kotem,
a czym  znacz cym.

M.K.: Czy sztuki, które tworzysz, s  zawsze rozumiane 
przez publiczno ?

P.W.: To ju  pytanie nie do mnie. Nie mnie to ocenia .
Mimo tego, e uwa am, i  nie mo emy pokaza  w spek-
taklach rzeczywisto ci, która jest w serialach, paradoku-

mentach i dlatego zawsze symbolizm jest nieod czn  cz -
ci  teatru, to patrz c na innych twórców, mój symbolizm 

nigdy nie by  niezrozumiany, zawsze by  prosty i wokó
niego by a budowana historia. Wed ug mnie, trzeba skupi
si  na ogl daniu danego spektaklu i na pewno si  go zro-
zumie. Wiadomo, e wielu ludziom bardzo trudno skupi
si  na odbiorze, zw aszcza czego , co jest troszeczk  inne, 
a profesjonalny teatr zawsze takim b dzie. To co  innego 
ni  rzeczywisto  i je eli my jako ludzie yj cy w tej swo-
jej rzeczywisto ci przez chwil  nie postaramy si  w skupie-
niu obejrze  czego  innego na scenie, to nie zrozumiemy. 
Wystarczy chcie !

M.K.: ycie to teatr?
P.W.: My l , e w wielu przypadkach na pewno. To za-

le y od nas, czy my chcemy, zak adaj c wiele masek, ma-
nipulowa  innymi, bawi  si  cz owiekiem, wiatem, co jest 
niemi  relacj , prawda? Ale mo na mie  jedn , góra dwie 
maski, które nie musz  by  sztuczne, bo mimo tego, e cz o-
wiek jest jeden, to s  w nim ró ne ods ony i my l , e warto 
nauczy  si  je wykorzystywa , by zabezpieczy  siebie przed 
tymi z ymi wp ywami od ludzi, od wiata. By mie  poczucie 
bezpiecze stwa.

M.K.: Co daje Tobie jako re yserowi, opiekunowi two-
rzenie teatru?

P.W.: Zawsze praca z cz owiekiem jest pi kna. Daje mi 
ogromn  satysfakcj , bo moc tworzenia daje mi rado , gdy 
z jaki  elementów powstaje ca o  i ta ca o  ma sens, ma 
emocje. Zauwa , e cz sto powtarzam s owo „emocje”.

M.K.: Ba, wr cz nadu ywasz go [ miech].
P.W.: Bo w a nie te emocje s  wyznacznikiem mojej 

pracy.
M.K.: ycia te .
P.W.: Tak, te emocje czasem w yciu gubi  cz owieka,

ale nie w teatrze. 
M.K.: Czy taka praca wyczerpuje emocjonalnie?
P.W.: Ka da praca twórcza wyczerpuje emocjonalnie, 

ale nie popada bym w skrajno ci. My nie pracujemy 12 
godzin dziennie, tylko kilka godzin. Oko o dwóch tygodni 
przed festiwalem s  bardziej wyt one dzia ania. Nie jest 
to jednak na tyle absorbuj ce, eby wyczerpa o mnie emo-
cjonalnie. Po prostu nie zabieram pracy do domu, chyba, 
e czego  potrzebuj , czego  mi brakuje i wtedy szukam, 

szukam, szukam, rozmawiam z lud mi, rozmawiam cza-
sem z Tob , jak zrobi  spektakl, mimo e nie wykorzy-
stam tego, co mówisz, ale czasem jedno s owo spowoduje, 
e wiem, w jakim kierunku mam pod y . Ale praca na 

pewno w jaki  sposób wyczerpuje aktorów, ale nie a  tak 
bardzo, poniewa  wystawiamy to samo przedstawienie 
przy ró nych okazjach. To nie jest profesjonalny teatr i nie 
robimy spektakli trwaj cych godzin , tylko maksymalnie 
20 minut. 

M.K.: Czy wyobra asz sobie ycie bez tworzenia?
P.W.: Nie wyobra am sobie mojej pracy bez tworzenia, 

jakkolwiek by ona wygl da a, czy gram, czy re yseruj , czy 
kreuj  cokolwiek, poniewa  praca twórcza to jestem ja, wi c
nie mog  zrezygnowa  z siebie.

Rozmawia a
Ma gorzata Kruk

TWÓRCZO  TO JA
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Tegoroczne obchody wiatowego Dnia Kociewia 
w ZSP – wiecie przypad y na dzie  21 lutego 2014 
roku i przebiega y pod has em: „Moja ma a ojczy-

zna na Kociewiu w obrazach s owem malowanych”.

Cele edukacyjne:
poznanie literatury po wi conej Kociewiu;
podj cie przez uczniów szkó  ponadgimnazjalnych 
i gimnazjów prób literackich; 
wzbudzenie to samo ci z kultur  regionu Kociewia;
u wiadomienie wi zi spo ecznych i kulturowych z ma
ojczyzn .

Zaproszeni go cie:
Prof. Maria Paj kowska-Kensik, dyrektor Miejskiej Bi-

blioteki Publicznej w wieciu, Beata Szyma ska, kierownik 
Izby Regionalnej w wieciu, Jakub Stel gowski, nauczycie-
le – opiekunowie uczniów gimnazjów i szkó  ponadgimna-
zjalnych ze swoimi podopiecznymi.

Scenariusz obchodów wiatowego Dnia Kociewia:
1. Powitanie przyby ych go ci i uczestników przez organi-

zatora – dyrektor ZSP w wieciu, Ewa Joachimiak.
2. Przedstawienie idei uroczysto ci i tegorocznego has a

przewodniego – wicedyrektor, Hanna Kalinowska.
3. Prezentacja literackich obrazów Kociewia przygotowa-

na przez uczniów ZSP- .
4. Sylwetki pisarzy z regionu Kociewia – dr Ireneusz Pie-

róg, nauczyciel historii w ZSP- .

HANNA KALINOWSKA

wiatowy Dzie  Kociewia

5. Historia obchodów wiatowego Dnia Kociewia w ZSP 
– wicedyrektor, Hanna Kalinowska.

6. Og oszenie wyników Powiatowego Konkursu Literac-
kiego pt. „Moja ma a ojczyzna na Kociewiu w ob-
razach s owem malowanych”, wr czenie dyplomów 
i nagród.

7. Prezentacja zwyci skich prac konkursowych z o onych
przez uczniów gimnazjów i szkó  ponadgimnazjalnych 
powiatu wieckiego.

8. Wyst pienia zaproszonych go ci.
9. Wspólne od piewanie hymnu Kociewia, zako czenie

uroczysto ci.

 Protokó  posiedzenia jury konkursowego
Na Konkurs wp yn o 15 prac. Wszystkie nades ane pra-

ce spe niaj  kryteria formalne.
Przyznano dwa pierwsze miejsca ex aequo, jedno drugie, 

jedno trzecie i jedena cie równorz dnych wyró nie .

Jury w sk adzie: prof. Maria Paj kowska-Kensik,
dr Ireneusz Pieróg, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w wieciu, Beata Szyma ska, kierownik Izby Regionalnej 
w wieciu, Jakub Stel gowski, Joanna Jarantowicz-Paw-
owska, nauczycielka j zyka polskiego i WOK w I Liceum 

Ogólnokszta c cym w wieciu i Hanna Kalinowska, nauczy-
cielka  j zyka polskiego i WOK, wicedyrektor w Zespole 
Szkó  Ponadgimnazjalnych w wieciu, oceni o poziom prac 
konkursowych jako wysoki, zw aszcza, e wi kszo  auto-
rów to uczniowie klas pierwszych gimnazjum.

Lp. Imi  i nazwisko uczestnika Szko a Wyniki
1. Klaudia Gackowska Gimnazjum w Gródku Wyró nienie

2. Alicja Nehring Gimnazjum w Gródku Wyró nienie
3. Wiktoria Skrzypi ska Gimnazjum w Gródku II miejsce
4. Julia Strysik Gimnazjum w Je ewie Wyró nienie

5. Natalia Niklas Gimnazjum w Je ewie Wyró nienie

6. Natalia Erdma ska Gimnazjum w Je ewie Wyró nienie

7. Piotr Grabowski Gimnazjum w Je ewie Wyró nienie
8. Jakub Ratkowski Gimnazjum Katolickie  w wieciu III miejsce
9. Justyna Wójcik Gimnazjum Katolickie  w wieciu Wyró nienie
10. Dominika Bary a Gimnazjum Katolickie  w wieciu Wyró nienie
11. Karolina Winklarz Gimnazjum Katolickie  w wieciu Wyró nienie

12. Anna Goral Gimnazjum Katolickie  w wieciu Wyró nienie

13. Paulina Glazik Gimnazjum nr 2   w wieciu Wyró nienie

14. Jagienka Biniecka I Liceum Ogólnokszta c ce w wieciu I miejsce ex aequo

15. Ola G adysz Zespó  Szkó  Ponadgimnazjalnych w wieciu I miejsce ex aequo
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Urodzi  si  15 grudnia 
1914 roku we wsi 
Piskorki w powiecie 

wiecie nad Wis . Ojciec 
Jan by  robotnikiem kole-
jowym, a matka Anastazja 
z domu Koci ska prowadzi-
a dom.

By  jednym z sze cior-
ga rodze stwa. Mia  trzech 
braci i dwie siostry. Po 
uko czeniu szko y podsta-
wowej kontynuowa  nauk
w seminarium nauczyciel-

skim w Grudzi dzu, które uko czy  w 1935 roku, zdaj c
matur . Od 1935 roku pracowa  w szkolnictwie podsta-
wowym i zawodowym w Tczewie. Pracowa  jako nauczy-
ciel w Publicznej Dokszta caj cej Szkole Zawodowej nr 1 
w Tczewie. Jednocze nie pracowa  „na godzinach” (dzi
w niepe nym wymiarze godzin) w Ba dowie, Gniszewie, 
Swaro ynie, Rokitkach i Suchostrzygach. W 1937 roku 
zosta  tak e zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 4 
w Tczewie. W roku szkolnym 1938/1939 zosta  przez In-
spektora Szkolnego skierowany do szko y w Maleninie, 
wówczas na granicy z Wolnym Miastem Gda skiem. Decy-
zja ta by a wynikiem analizy sukcesów jakie Bronis aw Go -
dzielewski osi ga , kieruj c Kr giem Starszoharcerskim, 
który w latach 1937-1939 organizowa  ró ne formy opieki 
i wspó pracy z kierownikiem i m odzie  szko y Macierzy 
Szkolnej w Szymankowie oraz z tamtejszymi celnikami 
i kolejarzami.

Kiedy wybuch a II wojna wiatowa, w adze okupacyjne 
niech tnie patrzy y na przedwojennych nauczycieli, zw asz-
cza tych którzy krzewili polsko , dlatego Bronis aw Go -
dzielewski opu ci  Tczew i zamieszka  w swoich rodzinnych 
stronach, w powiecie wieckim. Tam pracowa  jako robotnik 
rolny. W grudniu 1941 roku zosta  zatrudniony przez nie-
miecki Urz d Pracy jako robotnik fabryczny w remontowni 
szyn kolejowych w Laskowicach i pracowa  tam a  do ko ca
wojny w 1945 roku. Jednocze nie ju  w grudniu 1939 roku 
zorganizowa  o wiatowe kursy w ród doros ych i prowadzi
je do ko ca wojny. W latach 1942-1945 prowadzi  tajn
„szkó k  polsk ” w wieciu (Orzeczenie Komisji Weryfika-
cyjnej).

Po wyzwoleniu wróci  w okolice Tczewa i rozpocz
prac  w Szkole Podstawowej w Godziszewie, sk d w stycz-
niu 1947 roku zosta  przeniesiony do Szko y Podstawowej 
nr 3 w Tczewie.

W 1948 roku Inspektor Szkolny skierowa  go do Wy -
szego Seminarium Nauczycielskiego w odzi, które uko -

czy  w 1949 roku. 1 wrze nia 1949 roku zosta  kierowni-
kiem Szko y Podstawowej nr 2 w Tczewie.

W 1950 roku zosta  Instruktorem Powiatowym do Walki 
z Analfabetyzmem. W tym samym roku uko czy  pi cio-
miesi czny „Kurs Przysposobienia Zawodowego Nauczy-
cieli Szkó rednich” w Warszawie. Ów kurs pozwoli  mu 
zda  w 1951 roku egzamin z geografii gospodarczej w War-
szawie, a w 1953 roku z matematyki w Wy szej Szkole Pe-
dagogicznej w odzi. W 1963 roku uko czy  Wydzia  Geo-
grafii Wy szej Szko y Pedagogicznej w Gda sku, uzyskuj c
tytu  magistra geografii. Od wrze nia 1950 roku pracowa
w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Tczewie, wówczas 
Gimnazjum Mechaniczne. Tam pe ni  te  funkcj  dyrektora 
do spraw pedagogicznych. W 1961 roku przeniós  si  do Li-
ceum Pedagogicznego w Tczewie, gdzie uczy  geografii, by
tak e wychowawc  w internacie. Od 1967 roku pracowa
w Liceum Ogólnokszta c cym im. Marii Sk odowskiej-Cu-
rie w Tczewie, które mie ci o si  w tym samym budynku, co 
ko cz ce dzia alno  Liceum Pedagogiczne (1969). W 1972 
roku by  wizytatorem Wydzia u O wiaty i Wychowania 
w Tczewie.

Przeszed  na emerytur  31 sierpnia 1975 roku. Do szko y
wróci  jeszcze na chwil  w 1980 roku. Przez dwa miesi ce
pracowa  za nieobecn  kole ank  w Liceum Ogólnokszta -
c cym im. Marii Sk odowskiej-Curie w Tczewie.

Ju  jako nauczyciel w szkole w Godziszewie bra  aktyw-
ny udzia  w dzia alno ci spo eczno-politycznej. Prowadzi
akcj  informacyjno-propagandow  zwi zan  z referendum 
w 1946 roku i z wyborami do Sejmu w 1947 roku.

Do Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego wst pi  jesz-
cze przed wojn  w 1936 roku. Po wojnie zosta  cz onkiem
Stronnictwa Demokratycznego, gdzie pe ni  ró ne funkcje. 
By  cz onkiem Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Stron-
nictwa Demokratycznego w Gda sku oraz przewodnicz -
cym Komitetu Miejskiego Stronnictwa Demokratycznego 
w Tczewie. 

Od 1948 roku przez ponad dwadzie cia lat by  radnym, 
pocz tkowo powiatowej, a od 1952 roku Miejskiej Rady 
Narodowej w Tczewie. W 1956 roku zosta  dochodz cym
cz onkiem Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, a w la-
tach 1958-1961 by  przewodnicz cym Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej. Jako przewodnicz cy rady stan  na czele 
Spo ecznego Komitetu Obchodów 700-lecia miasta Tczewa. 
Przygotowania trwa y wiele miesi cy, a kulminacja obcho-
dów przypad a na okres od 30 grudnia 1959 do 5 stycznia 
1960 roku. Pe ni c funkcj  w radzie doprowadzi  do budowy 
Szko y Podstawowej nr 1, Szko y Podstawowej nr 2, Szko y
Specjalnej oraz remontu Szko y Podstawowej nr 3.

Bronis aw Go dzielewski by  bardzo aktywnym radnym, 
przewodniczy  ró nym komisjom, miedzy innymi Komi-

BO ENA DEJA-GA ECKA

Bronis aw Go dzielewski
pedagog – spo ecznik
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sji O wiaty i Kultury. By  cz onkiem
Kolegium Orzekaj cego i awnikiem
Sadu Powiatowego w Tczewie.

By  spo ecznikiem, dzia aczem
wielu organizacji. W latach 1947-
1948 pe ni  funkcj  Komendanta 
Hufca Zwi zku Harcerstwa Polskiego 
w Tczewie. By  dzia aczem Towarzy-
stwa Przyja ni Polsko-Radzieckiej (do 
którego wst pi  w 1949 roku), a przez 
kilkana cie lat pe ni  funkcj  prze-
wodnicz cego Zarz du Powiatowego 
Towarzystwa Przyja ni Polsko-Ra-
dzieckiej.

W 1959 roku zorganizowa  Po-
wiatow  Rad  Przyjació  Harcerstwa. 
By  aktywnym cz onkiem Kr gu Star-
szoharcerskiego „Jaszczurkowcy”. 
W 1965 roku zorganizowa  Powiato-
w  Rad  Przyjació  M odzie y Po ar-
niczej, której by  przez kilka lat prze-
wodnicz cym.

Jego najwi ksz  pasj  by a turysty-
ka. Pracuj c z m odzie  organizowa
wycieczki i rajdy. Zach ca  do zwie-
dzania ciekawych miejsc w Polsce, ale 
tak e w najbli szej okolicy. W liceum 
uczy  geografii i astronomii „w tere-
nie”. Zach ca  do poznania dziejów 
najbli szej okolicy, uwa a , e gwiaz-
dy najlepiej obserwowa  wieczorem 
patrz c w niebo (pami tam to z autop-
sji, gdy  prof. Bronis aw Go dzielew-
ski by  moim nauczycielem). By  te
cz onkiem i dzia aczem organizacji 
turystycznych – Polskiego Towarzy-
stwa Turystyczno-Krajoznawczego 
i Polskiego Towarzystwa Schronisk 
M odzie owych.

22 lipca 1978 roku Prezydent Mia-
sta wyró ni  go Panoram  „Zas u o-
nym dla Miasta Tczewa”.

Bronis aw Go dzielewski za dzia-
alno  spo eczno-polityczn  otrzyma

szereg nagród, wyró nie  i odznacze .
Otrzyma  Krzy  Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski, dwukrotnie Srebr-
ny Krzy  Zas ugi, Odznak  1000-lecia 
Pa stwa Polskiego, Odznak  Hono-
row  „Zas u ony Ziemi Gda skiej”,
Srebrny Medal 700-lecia Tczewa, 
Krzy  za zas ugi dla ZHP, Srebrny 
Medal Zas ugi dla Po arnictwa i wiele 
innych.

Zmar  nagle w 1984 roku na zawa
serca. Spoczywa na Cmentarzu No-
wym w Tczewie.

Mia  czworo dzieci, dwóch synów 
i dwie córki. Troje z nich mieszka 
za granic  (Niemcy). Jedna z córek 
mieszka w Piotrkowie Trybunalskim, 
a wraz z ni ona Bronis awa Go dzie-
lewskiego – Marianna.

Niemcy zmienili polskie nazwy miejscowo ci na niemieckie: Piaseczno 
– Pehsken, Piaseckie Pole – Pehskenfelde, Jele  – Jellen, Ma e Wyr by
– Klein Wyrembi, Wielkie Wyr by – Gross Wyrembi, Rakowiec – Rako-

witz, Bielsk – Weissenfeld1. Zlikwidowano wszelkie polskie napisy w miejscach 
publicznych, np. na sklepach, nazwy ulic itp. Wydali tak e bezwzgl dny zakaz 
u ywania j zyka polskiego w urz dach i szkole, na ulicy i w ko ciele, a tak e w do-
mach. Wobec osób u ywaj cych j zyka polskiego stosowano najró niejsze sankcje 
m.in. kary pieni ne w wysoko ci 10 marek, bicie, aresztowania, wysiedlenia2.

1. Deutsche Volksschule ( niemiecka szko a ludowa)

Niemcy, po zlikwidowaniu polskiego szkolnictwa, wprowadzili w asny sys-
tem o wiaty, oparty na ideologii hitlerowskiej (faszystowskiej). Za niemieckie 
szkolnictwo w powiecie odpowiada  urz d szkolny Kreissschulänter. Wprowadzo-
no przymus posy ania polskich dzieci do szko y niemieckiej. Opornych rodziców 
karano grzywnami.

Szko y niemieckie w owym czasie w piaseckiej parafii dzia a y w Piasecz-
nie, Piaseckim Polu, Jeleniu, Rakowcu i Bielsku. By y to szko y z klasami I-IV, 
w których uczy  jeden nauczyciel. Ciekawa, a zatem godna by a postawa nauczy-
cieli ucz cych w czasie wojny w Piasecznie. Pierwszym nauczycielem, od pó nej
jesieni 1939 do lata 1941 roku, by  Pawe  Neumann, który przyby  do Piaseczna 
w 1907 roku. Jego ona by a Niemk , dlatego Pawe  zosta  zwolniony z niemiec-
kiego wi zienia i móg  dalej uczy  w niemieckiej szkole w Piasecznie. Cieszy  si
on w tutejszym rodowisku powa aniem. By  wspania ym nauczycielem i wycho-
wawc , ci le wspó pracowa
z mieszka cami. Pracuj c
w niemieckiej szkole „nie s y-
sza ”, e jego uczniowie rozma-
wiaj  w czasie przerw po polsku. 
Nie by  faszyst . Zapewne dla-
tego, e w pe ni nie wykonywa
polece  w adz zwierzchnich, 
zosta  przeniesiony do Ko czyc
ko o Lisewa za Wis 3.

A tak po latach wspomina 
nauczyciela Paw a Neuman-
na by y jego ucze , Franciszek 
Ziorkiewicz:

Pawe  Neumann uczy  nas 
j zyka niemieckiego od podstaw. 
Pismo by o gotyckie. W roku 
1941 lub 1942 wprowadzono 
pismo aci skie. Nam uczniom 
atwiej by o pisa  i czyta  (…). 

Prywatnie po lekcjach rozma-
wia  z nami po polsku4.

Latem 1941 piaseck  szko
przej  przyby y z Kulic ko o

JAN EJANKOWSKI

Piasecka parafia 
w latach II wojny wiatowej

c z    d r u g a

Pawe  Neumann 
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Pelplina nauczyciel Leon Zamek-Gliszczy ski. Niemcy u y-
wali jednego cz onu nazwiska: Zamek (po niemiecku: Ca-
mek). W Piasecznie pracowa  a  do wkroczenia Sowietów. 

Rodzice, a szczególnie uczniowie, byli przera eni zmia-
n  nauczyciela, gdy  kr y a plotka, e ten nowy nauczyciel 
jest prawdziwym Niemcem i nie pozwoli, by dzieci pok t-
nie, w szkole rozmawia y po polsku5. Ten niepokój nie trwa
d ugo. Okaza o si  bowiem, e przyby y nauczyciel nie jest 
wrogiem Polaków lecz ich obro c . By  prawym Polakiem, 
dlatego im pomaga 6. Niektórym uratowa ycie. To on z na-
ra eniem w asnego i rodziny ycia, w s u bowym budynku, 
gdzie mieszka  i pracowa , na poddaszu ukrywa  w latach 
1941-1945 ciganych przez gestapo ks. Albina Ossowskiego 
i s dziego ucjana Kosidowskiego. Uratowani i ich najbli si
do pisz cego m.in. napisali: – Ten cz owiek uratowa  nam 
ycie.

O swoim drugim nauczycielu lat okupacji by y jego 
ucze , Franciszek Ziorkiewicz, tak napisa :

 Jako Polak – bardzo dobry
Jako przyjaciel dzieci i ludzi – bardzo dobry
Jako nauczyciel bardzo dobry
Jako ten, który wyko owa  hitlerowców – bardzo dobry7.

W li cie skierowanym do mnie z dnia 12.09.1973 r. Leon 
Zamek-Gliszczy ski napisa : Pracowa em w Piasecznie od 
1941 roku do ko ca wojny jako nauczyciel samoistny. Szko-
a by a jednoklasowa z czterema oddzia ami (…). Postawa 

mieszka ców by a bardzo yczliwa, gdy  i mój stosunek do 
mieszka ców Piaseczna by  zawsze yczliwy i serdeczny8.

Po wojnie o nauczycielu L. Gliszczy skim napisa  rol-
nik Alfons Kwiatkowski: Przez ca y okres zamieszkiwania 
w Piasecznie L. Gliszczy ski jako nauczyciel w adz okupa-
cyjnych przechowywa  i ukrywa  Polaków ciganych przez 
wroga9.

Mieszka cy Piaseczna mieli szcz cie, e w latach 
1939-1945 niemieckimi nauczycielami byli Polacy, którzy 
rodakom spieszyli z pomoc . W por  ich ostrzegali przed re-
wizjami, wywózk  i aresztowaniem i innymi zagro eniami.
Uratowali powierzone im dzieci przed pe n  germanizacj .

Wymienieni nie byli hitlerowcami, dlatego tak wiele 
o nich pisz , by m odzi poznali prawd , e tutejsi miesz-
ka cy, jak ca e Kociewie byli w trudnych latach niemiec-
kiej okupacji zawsze sob , wierni Bogu i Ojczy nie. Wielu 
mieszka ców Piaseczna cz sto powtarza o, e Niemcy ich 
wie  nazywali przekl t , zapewne dlatego, e by a oporna, 
jak w czasie pruskiego zaboru.

2. Jak tutejsi parafianie wcielili do Wehrmachtu za 
Polsk  walczyli i cz sto na polu walki gin li

Mieszka cy Piaseczna i okolicy, podobnie jak w in-
nych parafiach, niech tnie podpisywali Volkslist  (III grupa) 
wiedz c, e z chwil  podpisania ich najbli si po uko czeniu
18. roku ycia stan  si o nierzami wroga. Musimy jedno-
znacznie sobie u wiadomi , e podpisywanie listy DVL (III 
grupa) na Pomorzu by o przymusem. Dobrze te czasy pa-
mi tam10. Niemcy wobec opornych stosowali surowe kary, 
o czym wspomina w ksi ce pt.: „Kociewie w latach oku-
pacji hitlerowskiej”, dr Józef Milewski ze Starogardu Gd.: 
Dnia 3 marca 1942 roku – pisze kronikarz szko y w Jab o-
wie – na „Amt” w Pelplinie zawezwano oko o 100 ch opów. 
Kazano im podpisa  wniosek na Volkslist . Odmówili. Zbi-
to ich wi c i zamkni to w wi zieniu do namys u. Mimo to 

wi kszo  odmówi a podpisu. Ponownie zbito opornych a
do krwi i po raz drugi zamkni to w wi zieniu11. Dalej za-
notowano, e tych którzy nadal odmawiali podpisu wywie-
ziono do Gda ska, z którego ju  nie wrócili. A wi c biciem, 
aresztowaniami, osadzaniem w obozach zmuszano naszych 
ziomków do przyj cia III grupy. Wiadomo, e niektórzy do-
browolnie stali si  Volksdeutschami12.

Kiedy w rodzinnych domach nasta  smutny dzie  po-
egna  synów, braci, ojców, s siadów – udaj cych si  do 

niemieckiego wojska, niektóre matki b aga y, e kiedy 
b d  ju  na froncie niech nie strzelaj , bo ci po stronie 
przeciwnej nie s  ich wrogami. Tylko nieliczni powo ani
ukrywali si  u znajomych, jak np. wspomniany ju  Ber-
nard Suchecki w Piaseckim Polu, czy W adys aw Ponczek, 
który te  si  ukrywa . Niektórzy b d c na froncie polegli, 
jak np. Kazimierz Herold z Piaseckiego Pola. Zgin  30 
lipca 1944 roku w San Vincenzo (W ochy), czy Henryk Ja-
worski, syn ko odzieja Franciszka, który urodzi  si  13 lu-
tego 1925 roku w Piasecznie, wci gni ty do Wehrmachtu 
wiosn  1943 roku. W ksi dze Pami ci Piaseczna ucznio-
wie miejscowej szko y napisali: Henryk jako 18-letni m o-
dzieniec zosta  wcielony do niemieckiego wojska. Domu 
ju  nigdy nie widzia , tylko przesy a  matce listy (…). Pi-
sa , e mi uje tylko jedn  Ojczyzn , która go wyda a na 
wiat (…). Ostatni  wiadomo  matka otrzyma a od niego 

wiosn  1944 roku13. Umieraj c nie wiedzia a, co si  z jej 
starszym synem sta o14.

Dzi ki yczliwo ci by ego mieszka ca Tczewa, Tomasza 
Rajkowskiego, zamieszka ego w Peterheide 10c (Niemcy), 
otrzyma em listy poleg ych i zaginionych o nierzy niemiec-
kich z terenu miasta i gminy Gniew, gdzie figuruje Heinrich
(Henryk Jaworski), grenadier urodzony 13.02.1925 w Peh-
sken (Piaseczno) zgin  8 sierpnia 1944 roku we Francji15.
Jego m odszy brat Stanis aw, ur. 26 maja 1926 roku w Pia-
secznie, po dezercji zosta o nierzem Batalionu Strzelców 
Flandryjskich wchodz cego w sk ad 1. Dywizji Pancernej 
gen. Stanis awa Maczka. W tym samym batalionie s u yli
i walczyli byli mieszka cy Piaseczna: Alfons eglarski,

Groby p. Stanis awa Jaworskiego 
i Alfonsa eglarskiego
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który urodzi  si  13 grudnia 1921 roku w Piasecznie, Józef 
Chrzanowski i Albin Lorbiecki, który by  zwiadowc . Stani-
s aw Jaworski i Alfons eglarski polegli 1 maja 1945 roku 
w Hessel i s  pochowani w miejscowo ci D rpen ko o W l-
schendorf (Niemcy). Na Pó wyspie Apeni skim (W ochy)
m.in. walczy  kapral W adys aw Czerwi ski z Piaseckiego 
Pola. Bra  udzia  w wyzwalaniu Bolonii. Za wzorow  i god-
n  postaw  oraz waleczno  na polu walki zosta  awanso-
wany na stopie  plutonowego, odznaczony Gwiazd  Italii 
i innymi medalami16.

Podobnie post pi  mieszkaniec Jelenia, Wiktor Ba-
dziong, który urodzi  si  6 lutego 1919 roku w miejscowo-
ci zamieszkania. Wcielony do Wehrmachtu, po dezercji 

walczy  we W oszech. W dniu 6 lutego 1944 roku wraz 
z koleg  frontowym, Stanis awem Topoli skim z Grudzi -
dza przeszli na drug  stron  frontu i dostali si  do niewoli 
ameryka skiej. W kwietniu 1944 roku Wiktora Badzionga 
przydzielono do VI Lwowskiej Brygady Piechoty dowo-
dzonej przez p ka Nowin -Zawackiego. B d c polskim 
o nierzem, wyst powa  jako Wiktor Stryjowski. Walczy

pod Monte Cassino, w rejonie Filotrano i Ancony. Uko -
czy  kurs dowódców dru yn strzeleckich w Predappio. 
Trzykrotnie ranny. Koniec wojny zasta  go w szpitalu woj-
skowym. We W oszech spotka  si  z trzema kolegami, któ-
rzy po dezercji te  byli polskimi o nierzami: z Francisz-
kiem Wódkowskim z Rakowca, Edwardem Kwiatkowskim 
z Piaseczna i Aleksandrem Ma lankowskim z Jelenia. 
Wiktor Badziong za udzia  w wojnie otrzyma  nast puj ce
odznaczenia: Odznak  Pami tkow  PKDP, Gwiazd  Italii 
i Br zowy Krzy  Zas ugi z Mieczami17.

Oto ciekawy yciorys mieszka ca Piaseczna, Józefa 
Knuta, który urodzi  si  29 listopada 1896 roku w wielo-
dzietnej rodzinie robotnika Piotra i Katarzyny. Jako 10-letni 
ch opiec wraz z siostr , 13-letni  Bronis aw , bra  udzia
w g o nym strajku szkolnym w Piasecznie, którym kiero-
wa a ich matka Katarzyna. W czasie okupacji niemieckiej 
Józef Knuth zosta  aresztowany za to, e nie chcia  podpisa
Volkslisty. Po trzytygodniowym pobycie w tczewskim wi -
zieniu podpisa . Nast pnie zosta  wys any jako niemiecki 
marynarz do Norwegii, gdzie przebywa  do ko ca wojny. 
Nast pnie wróci  do Piaseczna.

We W oszech walczy  tak e rolnik Czes aw Rajski z Pia-
seckiego Pola. Po dezercji dosta  si  do niewoli ameryka -
skiej, a nast pnie zosta o nierzem VI Batalionu Strzelców 

Karpackich, którym w ostatnim okresie dowodzi  mjr Hen-
ryk Sucharski18.

Inn  drog  do Polski wraca  ze Wschodu Józef Boro-
szewski z Piaseckiego Pola, który urodzi  si  3 stycznia 1920 
roku w Piasecznie. Jako wermachtowiec walczy  na froncie 
wschodnim. Po dezercji przebywa  w rosyjskiej niewoli. 
Nast pnie dosta  si  do wojska polskiego, gdzie uko czy
szko  oficersk  i zosta  podporucznikiem. Walczy  z Niem-
cami jako oficer 10 Pu ku Piechoty, wchodz cy w sk ad 6. 
Dywizji Piechoty, która stoczy a ci kie boje w okolicach 
Z otowa – Jastrowia, walcz c z niemieck  39. Dywizj  Pie-
choty. Jako dowódca plutonu poleg  w Jastrowiu 2 lutego 
1945 roku. Jego podw adni pochowali go na cmentarzu 
w Jastrowiu, a po ekshumacji spocz  na cmentarzu wojen-
nym w Wa czu w kwaterze 7, rz d 4, mogi a 6. Jest to grób 
kryj cy 10 poleg ych o nierzy. Na nagrobnej tablicy b d-
nie napisano Broszewski19.

A teraz o tym, jak to Klemensowi Kwiatkowskiemu 
z Piaseczna uda o si  poprzez fikcyjne utoni cie w Wi le
unikn  s u by w niemieckim wojsku. Klemens Kwiatkow-
ski urodzi  si  25 listopada 1913 roku w Piasecznie w rodzi-
nie rolnika Fryderyka i Otylii Figatelskiej. By  piekarzem. 
W sierpniu 1939 roku zosta  wci gni ty do polskiego woj-
ska. Pocz tkowo przebywa  w rejonie mostu tczewskiego, 
a nast pnie walczy  w rejonie Warszawy, gdzie dosta  si
do niewoli niemieckiej. Po zwolnieniu pracowa  w piekar-
ni w Tczewie. Gdy dowiedzia  si , e zostanie powo any
do niemieckiego wojska na wi lanym brzegu Wis y w re-
jonie Tczewa pozostawi  rzeczy osobiste i dokumenty. Zo-
sta  przez Niemców uznany za zaginionego. On tymczasem 
ukrywa  si  w Borach Tucholskich, a nast pnie, od wiosny 
1944 roku a  do wkroczenia Sowietów do Piaseczna, ukry-
wa  si  na strychu i w stajni ojca20.

3. Udzia  piaseckich parafian w ruchu oporu

Formy i metody ruchu oporu s  ró ne. Mo e to by
udzia  w partyzantce, czy w tzw. sabota u.

Niektórzy podj li si  wi kszego ryzyka podejmuj c
wiadomie dzia alno  w wywiadzie dla aliantów. Uczyni

tak Marian Walenty Baniecki, który urodzi  si  26 stycznia 
1904 roku w Piasecznie ko o Gniewu, w rodzinie karczma-
rza Apolinarego i Marii Wi ckowskiej21. W latach 1911-1918 
uczy  si  w szkole w Piasecznie, gdzie jego nauczycielem 
by  wspomniany ju  Pawe  Neumann. Nast pnie uczy  si
w szkole zawodowej w Gniewie, gdzie zdoby  zawód fry-
zjera. W czasie wojny, wcze nie, wraz z innymi w czy  si
w nurt walki niepodleg o ciowej dzia aj c jako cz onek
ZWZ – AK. Grupie konspiratorów przewodzi  Edgar Be-
tlewski, by y w a ciciel kina „Goplana” w Gdyni. Jak wy-
nika z o wiadcze  rodziny, Marian Baniecki z ukrycia robi
zdj cia obiektów wojskowych w Tczewie i rejestrowa  prze-
rzut wojsk niemieckich przez most tczewski na Wschód22.

Zadaniem konspiratorów by o ledzenie ruchów nie-
mieckich okr tów wojennych w portach Wybrze a oraz 
obserwowanie jednostek budowanych w stoczni „Deutche 
Werke”.

Potem nast pi a wpadka, okrutne ledztwo w gda skim
gestapo23, wyrok Najwy szego S du Wojennego w Torgau 
nad ab  skazuj cy Mariana Banieckiego na kar mierci
przez ci cie. Sta o si  to 11 stycznia 1943 roku. Wyrok zo-
sta  wykonany 15 pa dziernika 1943 roku w wi zieniu w 
Halle. Skazany za szpiegostwo, wspó prac  z nieprzyjacie-

Jan D u ewski w Stalagu

GIN LI ZA POLSK
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Przypisy:
1 Opracowano na podstawie ksi g parafialnych 

parafii Piaseczno.
2 J. Milewski, Kociewie w okresie okupacji hi-

tlerowskiej w latach 1939-1945, Warszawa 
1977, s. 115-116.

3 J. Ejankowski, Zas u eni ludzie dla Pia-
seczna – Pawe  Naumann, „Lilia” nr 3 z dn. 
22.02.1998, s. 5-6.

4 Fr. Ziorkiewicz, kilka uwag i wspomnie
o szkole i nauczycielach z okresu okupacji hi-
tlerowskiej, rkp. w zbiorach muzeum w Pia-
secznie.

5 Tam e, s. 2.
6 J. Ejankowski, Cztery wieki szko y polskiej 

w Piasecznie, Piaseczno 1979, s. 88-89.
7 Tam e, s. 84.
8 Tam e, s. 80.
9 Tam e, s. 90.

10 Mia em wtedy 12-14 lat.
11 Kronika Szko y Podstawowej w Jab owie,

s. 157.
12 W zbiorach piaseckiego muzeum jest lista 

osób z pewnej miejscowo ci, którzy przyj li
II grup , a jest ich sporo.

13 Ksi ga Pami ci Piaseczna.
14 Lista poleg ych znajduje si  w zbiorach auto-

ra.
15 Kociewski Magazyn Regionalny nr 4/2010, 

s. 14-15. 
16 Tam e, s. 14-16.
17 Kociewski Magazyn Regionalny nr 1/2011, 

s. 11.
18 Ksi ga Pami ci Piaseczna.
19 Akt urodzenia. Relacja Teofila Watkowskiego. 

Ksi ga pochowanych na cmentarzu wojennym 
Wa cz-Bukowina.

20 J. Ejankowski, Jak to Kociewiacy wcieleni do 
Wehrmachtu za Polsk  walczyli, Kociewski 
Magazyn Regionalny nr 2/2011, s. 17-18.

21 Ksi ga chrztów nr 13/1904. Biuro parafialne 
w Piasecznie.

22 Pisemna relacja rodziny Banieckiego z dn. 
02.09.2000 r. (w zbiorach autora).

23 A. M clewski, Neugarten 27, s. 345.
24 Uwierzytelniony odpis wyroku przez t u-

macza przysi g ego Józefa Barganowskiego 
w dn. 15.12.1947 r. w Tczewie.

25 Odpis listu w zbiorach autora.

lem i przygotowanie zdrady stanu24. W celi 
mierci przebywa  8 miesi cy. Rodze stwo

Mariana – Stefania, Waleria i Leonard za-
taili wiadomo  o tej tragedii przed chor
na serce matk .

Podobnie post pi  jego kuzyn Teofil 
Siegmuller, urodzony 23 kwietnia 1905 
roku w Zelgoszczy. 24 listopada 1931 
roku zawar  zwi zek ma e ski z Klar
Rogaczewsk , córk  rolnika Wojciecha 
Rogaczewskiego z Gogolewa. Teofil, tak 
jak jego kuzyn Marian, dzia a  w grupie 
konspiratorów. W czerwcu 1942 roku na-
st pi a wpadka i czas straszliwych tortur 
w gda skim gestapo: bicie bykowcem nie 
tylko po po ladkach, a tak e po g owie.
Z Teofila – na sposób redniowieczny dar-
to skór . Potem wyrok mierci Najwy sze-
go S du Wojennego w Torgau. 2 kwietnia 
1943 roku, wraz z innymi, zosta ci ty. 
W li cie do ony Klary i czwórki dzieci 
m.in. napisa : To s  ostatnie dla Was po-
zdrowienia i poca unki. Zosta cie z Bo-
giem. Wasz umieraj cy Papa25.

REGINA KOT OWSKA

Testament Inki

W tym roku minie 68 lat, kiedy to stalinowski s d skaza
na mier  niespe na 18-letni  Danut  Siedzikówn , ps. Inka, 
sanitariuszk  5. Wile skiej Brygady Armii Krajowej.

28 sierpnia 1946 roku o godz. 6.15 Siedzikówn  zabi  strza em
w g ow  dowódca plutonu egzekucyjnego z Korpusu Bezpiecze stwa
Wewnetrznego. Wcze niejsza egzekucja z udzia em o nierzy si  nie 
uda a; aden nie chcia  u mierci  „Inki”, cho  strzelali z odleg o ci
trzech kroków.

W akcie oskar enia znalaz y si  zarzuty udzia u w zwi zku
zbrojnym, maj cym na celu obalenie si  w adzy ludowej oraz mor-
dowania milicjantów i o nierzy KBW.

Od 1 marca 2012 roku obchodzimy Narodowy Dzie  Pami ci
o nierzy Wykl tych. wi to to zosta o ustanowione na mocy ustawy 

z 3 lutego 2011 roku. W tym czasie w sposób szczególny wspomina-
my o nierzy antykomunistycznego i niepodleg o ciowego podziemia, 
tzw. drugiej konspiracji, którzy po zako czeniu II wojny wiatowej w 
latach 1945-1956, w obliczu gro by sowietyzacji kraju, zdecydowali 
si  na podj cie nierównej i beznadziejnej walki o pe n  suwerenno
Polski. Byli mordowani, wi zieni, prze ladowani i s dzeni w poka-
zowych procesach.Swoj  postaw  dawali w tych ci kich chwilach 
wiadectwo m stwa i niez omnego patriotyzmu, wierno ci Polsce, 

tradycji i warto ciom chrze cija skim.

GIN LI ZA POLSK
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Podczas uroczystej sesji z okazji Dnia Tczewa 30.01.2014 
roku zosta y wr czone wyró nienia – „Pier cienie Mech-
tyldy” przyznawane przez Rad  Programow  Kociewskiego 
Kantoru Edytorskiego sekcj  wydawnicz  Miejskiej Bib-
lioteki Publicznej w Tczewie.

Otrzymali je:
• w kategorii edukacja regionalna – Jadwiga Mielke

– dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gniewie, za o yciel i dyrygent Gniewskiej Orkiestry 
D tej, wspó organizator Przegl dów Kociewskich Zespo ów
Folklorystycznych w Piasecznie oraz Gniewskich Spotka
Kameralnych, które odbywaj  si  od ponad 20 lat;

• w kategorii publicystyka – Bogdan Wi niewski – dyrek-
tor Liceum Ogólnokszta c cego im. ks. Janusza St. Pasierba 
w Pelplinie, inicjator i g ówny organizator Pomorskiego 
Festiwalu Poetyckiego im. ks. Janusza Pasierba, autor lub reda-
ktor znacz cych publikacji, dzia acz spo eczny, zaanga owany
w harcerstwo, ruch solidarno ciowy i regionalny;

• w kategorii literatura – Katarzyna Sturmowska
– nauczycielka j zyka niemieckiego, propagatorka idei re-
gionalizmu, naukowo zajmuj ca si  gwar  kociewsk  oraz 
to samo ci  mieszka ców Kociewia, zaanga owana w prac
na rzecz regionu, ma w swoim dorobku referaty wyg aszane
na konferencjach i warsztatach, artyku y w pismach nau-
kowych oraz ksi k  „Jeszcze za wieci s oneczko… Wokó
pami tnika Franciszki Powalskiej z Pinczyna”;

• w kategorii literatura – prof. Tadeusz Linkner
– historyk literatury, publicysta i dzia acz spo eczny, prof. 
zwyczajny nauk humanistycznych, dr hab. literaturoznaw-
stwa, propagator Kaszub, Kociewia i Ziemi Borowiackiej, 
autor kilkudziesi ciu ksi ek, w tym kilkunastu autorskich, 
opublikowa  liczne artyku y, szkice i recenzje, zarówno 
w pismach naukowych jak i w prasie codziennej i lokalnej, 
promotor magistrów i doktorantów, pracownik naukowy 
Uniwersytetu Gda skiego.

„Pier cie  Mechtyldy” odebra  równie Edward Zimmer-
mann, publicysta, promotor Kociewia, autor ksi ek i artyku ów
o tematyce regionalnej, który otrzyma  to wyró nienie w 2013 
roku w kategorii eseistyka historyczna.

Uroczyst  sesj  poprzedzi o spotkanie w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Tczewie. Ramy czasowe narzucone podczas 
uroczystej sesji nie daj  osobom wyró nionym „Pier cieniem
Mechtyldy” mo liwo ci opowiedzenia o swoich dokonaniach. 
Nagrodzeni mieli wówczas okazj  przedstawi  cz onkom
Rady Programowej KKE swoj  sylwetk .

W tym podnios ym dniu wr czono równie  wa ne
odznaczenia. Wybitny dzia acz harcerski, Jan Szyma a, zo-
sta  odznaczony medalem „Pro Domo Trsoviensi”. Nagrody 
„Tczewianin Roku 2013” wr czono eglarzowi i organi-
zatorowi wyprawy na Arktyk , Maciejowi Sodkiewiczowi 
i Andrzejowi Netkowskiemu, który odby  samotn  wypraw
kajakow  Wis  z O wi cimia do Tczewa.

M.K.

Pier cienie Mechtyldy wr czone

Nagrodzeni „Pier cieniem Mechtyldy”. Od lewej: 
Katarzyna Sturmowska, Jadwiga Mielke, 

Bogdan Wi niewski, Edward Zimmermann 
oraz prof. Tadeusz Linkner

Spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie
Wszystkie fot. Jacek Cherek

Prof. Tadeusz Linkner z o y  podzi kowania za 
przyznan  nagrod  w imieniu wszystkich wyró nionych

„Pier cieniem Mechtyldy”
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***

daremnie szukam
wyrazu
twarzy
bo nim zesz a z obrazu
usiad a nad brzegiem
morza
które w b kit odziane
wpatrzone w jej oczu
odbicie
bieli jej w osów dotkn o
spojrza o natr tnie
skrz c w s o cu upalnym
i ch odnym
swoj  zimn  wod
nami tn  i dzik
skryty jej u miech
dobywa o – 
wplot o we w osów
zawi zk
i prowadzi o dalej
oko widza utkwione
ku zachodowi
bo dzie  ju  mija

Miejscownik albo skarga do wiatru

czemu stale
tylko w oczy
wiatr mi dmie
przecie  nie wie
o kim o czym
ja dumam 
we nie
dobry jest
dla mnie
jedynie mg y
tuman
mam ci gle
chodzi  we mgle
a jak s o ce
wyjdzie
zza drzewa
z wody wyskoczy
i zobacz   b kit
nieba
to le

bol  oczy
jak tak w nie
wiatr
bez przerwy
dmie

MAREK BIEGALSKI – urodzony 13 sierpnia 1957 roku w Legionowie. Od wczesnego dzieci stwa zwi zany

jest ze Starogardem Gda skim i z Kociewiem. W Starogardzie ucz szcza  do szko y podstawowej i do szko y redniej

– do I Liceum Ogólnokszta c cego im. Marii Sk odowskiej-Curie. W Czarnej Wodzie i w Skarszewach przebywa  na 

koloniach letnich. Uko czy fi lologi  polsk  na Uniwersytecie ódzkim oraz religioznawstwo ze specjalizacj fi lozofi a 

religii oraz dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. W 2012 roku w Wydawnictwie Black Unicorn z Jastrz -

bia Zdroju opublikowa  tomik poezji pod tytu em „Godzina smutku” i utwór zatytu owany „Bardzo rzadkie niepo-

rozumienie” napisany poetyck  proz . Zosta  nominowany do Nagrody „Kociewskie Pióro” 2012. W roku 2013 

w Wydawnictwie Black Unicorn wyda  kolejny – ju  trzeci tomik twórczo ci literackiej zatytu owany „Mozaika”. Od 

kilku lat zwi zany jest ze rodowiskami literackimi i dziennikarskimi, a tak e wydawniczymi istniej cymi i dzia aj cymi

na Kociewiu. Wspiera i anga uje si  w twórcze i kulturotwórcze poczynania rodowisk artystycznych i teatralnych 

w Starogardzie i w tutejszym regionie. Uczestniczy w biesiadach literackich, konferencjach i sympozjach naukowych 

oraz konkursach i turniejach promuj cych twórcze i artystyczne umiej tno ci m odzie y szkolnej i akademickiej. 

Zamieszcza (g ównie w Internecie) felietony, recenzje i komentarze. W przesz o ci by  korektorem i redaktorem 

w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych w Warszawie. Pracowa  tam przez 18 lat. Lubi dobr  muzyk ,

ceni interesuj c  literatur , w tym tak e teatr w szerokim tego s owa rozumieniu. W latach minionych du o po-

dró owa . Odwiedzi  mi dzy innymi Bu gari , Turcj , W ochy, Hiszpani , Francj , Szwajcari , Niemcy, Czechy, 

Szwecj  i Litw .

Nasze promocje

MAREK BIEGALSKI
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Kszta towaniu oblicza edukacji jutra s u  corocznie 
organizowane od 1994 roku z inicjatywy i pod na-
ukowym kierownictwem autora tego tekstu najpierw 

Tatrza skie Seminaria (1994-2010), a pó niej Tatrza skie
Sympozja (2011-2014) Naukowe Edukacja jutra. Przed-
miotem ich uczyniono szerokie spektrum wzajemnie powi -
zanych, wielow tkowych, wielop aszczyznowych w tków
edukacji, przedszkolnej, wczesnoszkolnej, szkolnej, na po-
ziomie gimnazjum, liceum oraz i szko y zawodowej i uczel-
ni wy szej. Ostatni etap urós  do roli flag ship.

Dowodz  one, e przedszkola, szko y i uczelnie aby spro-
sta  wymaganiom spo ecze stwa wiedzy musz  sw  aktyw-
no  podporz dkowa  nowemu rozumieniu edukacji, które 
odpowiada realizacji zasad: ci g o ci (ustawiczno  kszta ce-
nia i wychowania), wielowymiarowo ci (wielostronne kszta -
cenie obejmuj ce ró ne aspekty rzeczywisto ci spo ecznej,
przyrodniczej, technicznej, kulturowej), interaktywno ci ( ci-
lejszej wi zi uczniów z rodzicami, nauczycielami, spo ecz-

no ci  lokaln  oraz pracowników naukowo-dydaktycznych 
ze studentami i otoczeniem zewn trznym uczelni). 

Za o eniem TSN Edukacja jutra by o i jest gromadzenie 
nauczycieli i pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy: 
w codziennej aktywno ci troszcz  si  o najwy sze warto ci
w edukacji i naukach o niej; dbaj  o wielostronny rozwój 
dzieci, m odzie y (szkolnej i studenckiej) i doros ych; stwa-
rzaj  nauczycielom i spo eczno ci universitas odpowiednie 
warunki na rzeczow  dyskusj  i polemik  o istotnych pro-
blemach o wiaty, nauki i szkolnictwa wy szego; autoeduka-
cji oraz poszukiwania w asnej to samo ci i transgresji. 

Uczestnikom TSN Edukacja jutra przy wieca dewiza: 
Veritas in omnibus quaerenda est (We wszystkim szuka
prawdy). Opieraj  swe funkcjonowanie na takich zasadach, 
jak: pozapolityczno ; otwarto ; futurystyczne, perspekty-
wiczne, holistyczne my lenie o edukacji, nauce i szkolnictwie 
wy szym; podmiotowy, partnerski, demokratyczny i oparty 
na wzajemnym szacunku do siebie stosunek wszystkich jego 
Uczestników. Powsta e w dyskursach kontrowersje staramy 
si  rozwi zywa  polubownie w oparciu o zasady: bezstron-
no ci i neutralno ci.

Cele Tatrza skich Sympozjów Naukowych 
Edukacja jutra

Podstawowym celem TSN Edukacja jutra by o i po-
zostaje nakre lenie horyzontu w najwa niejszych kwestiach 
dotycz cych kondycji i to samo ci edukacji i nauk o niej. 
Bez tych znaków orientacyjnych na widnokr gu nie wie-
dzieliby my, do jakiego wzorca d ymy. Trzeba zastanowi
si , co poprawi  w polskim systemie edukacji, co rozwija ,
a z czego zrezygnowa . Oznacza to wzi cie udzia u w sze-
rokiej dyskusji naukowej na temat kszta cenia (nauczania 
i uczenia si ) dzieci, m odzie y szkolnej i studenckiej oraz 
doros ych w wymiarze teorii i praktyki wraz z nowymi kie-
runkami rozwoju edukacji i nauk o niej. 

Analiza tych wymiarów, w obecnej niejednoznacznej 
i dynamicznie zmieniaj cej si  rzeczywisto ci edukacyj-

nej, kulturowej i spo eczno-ekonomicznej, jest ze wszech 
miar istotna i wa na. Wymaga ona zaj cia si  funkcjono-
waniem m odego pokolenia Polaków w aspekcie: aksjo-
logii pedagogicznej; globalizacji; transformacji systemo-
wej i dokonuj cej si  w jej ramach reformy o wiaty, nauki 
i szkolnictwa wy szego; specyfiki edukacji dzieci, m o-
dzie y i ludzi doros ych, a tak e starszych; kontynuacji 
i poszukiwania strategicznych celów edukacji na jej 
poszczególnych poziomach; metod, form kszta cenia
i studiowania z wykorzystaniem nowych technologii; 
kszta towania u ucz cych si  umiej tno ci i kompetencji 
funkcjonalnych, wymaganych przez zmieniaj cy si  dyna-
micznie rynek (wewn trzny i zewn trzny) pracy; autoedu-
kacji; modernizacji kompetencji nauczycieli; nowych ról 
nauczycieli i uczniów; kszta cenia osób niepe nospraw-
nych i edukacji uniwersyteckiej. 

Wszystkim TSN Edukacja jutra przy wieca o poszuki-
wanie konstruktywnych rozwi za  problemu, który mo na
sprowadzi  do troski pozytywnego rozstrzygania pytania: 
co zrobi , eby kszta ci  i wychowywa  na wszystkich 
poziomach edukacji narodowej: ciekawiej, atwiej, lepiej, 
kreatywniej, m drzej? Co czyni , aby proces ten by  nowo-
czesny, szybszy, skuteczny, efektywny, a zdobyta w jego 
rezultacie wiedza, kompetencje i umiej tno ci zapewnia y
absolwentów twórczych, elastycznych, pomys owych, zdol-
nych do podejmowania trafnych decyzji czyli przydatnych 
w realiach XXI wieku, stale wzrastaj cych wyzwa  spo-
ecze stwa wiedzy i zmiennego rynku pracy w skali kraju 

i Unii Europejskiej? 
Nie mniej wa nym ich celem by o i jest tak e szukanie 

odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób szko y i uczelnie powin-
ny reagowa  na potrzeby ró nych odbiorców us ug edukacyj-
nych w warunkach kszta tuj cego si  spo ecze stwa wiedzy 
i opartej na niej gospodarki. Odpowiedzi  na nie s  ró ne
formy, metody i rodki kszta cenia si  przez ca e ycie.

Starali my si  swoj  aktywno ci  naukow  reagowa
na wyzwania stawiane przez procesy transformacji syste-
mowej w Polsce, zw aszcza wynikaj ce z reformowania 
o wiaty, nauki i szkolnictwa wy szego. D yli my eby
by  pomocni organom w adz systemu edukacji narodo-
wej i administracji publicznej oraz rodowisku nauczycieli 
i pracownikom naukowo-dydaktycznym w rozwi zywaniu
ró nych problemów dotycz cych wszystkich ogniw syste-
mu edukacji. Byli my otwarci na wszystkich, których in-
teresuj  te problemy. W rezultacie wiele naszych prac by o
niczym sejsmograf ustawiczn  reakcj  na pilne potrzeby 
edukacji i nauk o niej. 

Dyskursy o edukacji jutra

Problematyk  i tematyk  TSN Edukacja jutra dyktuje
nam samo ycie i ch  uchwycenia tego, co le y u róde
wyra nie dostrzegalnego i kulturowo i spo ecznie gro nego
kryzysu w o wiacie, nauce i szkolnictwie wy szym. S  one 
targane ci g ymi reformami i patologiami systemu edukacji 
narodowej.

KAZIMIERZ DENEK

Dwadzie cia lat Edukacji jutra 
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Zarzuca si
edukacji, e za-
niedbuje uczenie 
funkcjonowania 
ucznia i studen-
ta w grupie. Ze 
szkó  w dostrze-
galny organolep-
tycznie sposób 
wyeliminowano 
funkcj  wycho-
wawcz ( eby nie 
p r z e k a z y w a
uczniom warto-
ci moralnych 

i patriotycznych), 
udost pniono pro-
gramy, okrawaj c
szczególnie takie 
przedmioty, jak j -
zyk ojczysty (m.in. 
przez kastracj li-
st  kanonu lektur) 
i histori .

Pod wp ywem nacisków na szko  nast pi o wyra ne
rozlu nienie dyscypliny, w czym pomog o obni enie rangi 
wychowania, zrezygnowano z jednolitego ubioru uczniów, 
noszenia tarcz lub innych znaków wskazuj cych na przyna-
le no  uczniów do konkretnej szko y. Preferuje si  w ma o
przemy lanych tre ciach i formach wychowanie do seksu ju
od przedszkola. Czyni si  wiele ha asu wokó poziomu (ja-
ko ci) nauki w szkole i uczelni. Niestety, sporo jest w tym 
pozorowania.

Urz dza si  liczne sprawdziany, konkursy, olimpiady. 
Testy (m drzejsze, g upsze i ca kiem bez sensu) zdomino-
wa y polskie szko y i uczelnie. Niewiele maj  wspólnego 
z weryfikowaniem wiedzy. M odzie  szkolna i studencka 
wype nia je bez wi kszego zrozumienia, na chybi  trafi ,
w nadziei, e uda si  jej wskaza  prawid ow  odpowied .
St d wiedzy w umys ach i zachowaniach m odzie y ucz -
cej si  coraz mniej. Matur  sprowadzono do jej hybrydy. 
St d abiturienci coraz gorzej s  przygotowani do podj -
cia studiów. Aby wyj  z tego marazmu, mówi si  o ko-
nieczno ci powrotu do klasycznych warto ci, metod i form 
kszta cenia.

Unikanie wymaga  powoduje u wi kszo ci uczniów 
beztroskie lenistwo i niewyszukiwane imprezowanie. Czy 
ten stan rzeczy zmieni  kuratoryjni inspektorzy jako ci edu-
kacji? Zapewne nie, je eli sw  aktywno  sprowadz  do re-
spektowania w pracy szko y przytaczanych z zagranicy zda
– kluczy w postaci: radosna szko a, szko a bli ej ucznia, 
szko a bez stresu. W rezultacie jako edukacji ust puje
miejsca jej bylejako ci, produkuj cej zadowolonych z siebie 
nieuków, zupe nie bezradnych w yciu.

Tematami szczegó owymi poszczególnych edycji TSN 
Edukacja jutra uczynili my takie kwestie, jak: Czym jest 
dla nas edukacja jutra?; Jakie przypadaj  w niej role szkole 
i uniwersytetowi? Jak je rozumiemy i co z tego wynika dla 
procesu dydaktyczno-wychowawczego i naukowo-badaw-
czego? Jak sobie radzimy z takimi codziennymi problemami 
dydaktyczno-wychowawczymi, jak; agresja, przemoc, leni-
stwo, wygodnictwo, niech , unikanie wysi ku, s abo  w a-
snych charakterów? Jak  rol  w edukacji jutra odgrywaj
wszystkie podmioty szko y i uczelni (uczniowie, ich rodzice, 
nauczyciele, studenci, pracownicy naukowo-dydaktyczni, 
samorz d szkolny i uczelniany)? Jakie s  relacje edukacji
jutra i pedagogiki niepokoju? Zajmowano si  tak e: zagad-
nieniami lepszej znajomo ci procesów poznania i ich roli 

w kszta ceniu, tre ciami kszta cenia, nanonauk  i nanotech-
nologi  w perspektywie edukacji jutra; edukacj  twórcz
diagnoz  i stymulowaniem uzdolnie  kreatywnych dzieci 
i m odzie y; psychologiczno-socjologicznymi uwarunkowa-
niami procesów edukacyjnych, problemami niepe nospraw-
no ci; edukacj  bez barier; szko  zorientowan  na uczest-
ników procesu kszta cenia (dzieci i m odzie , rodziców 
i nauczycieli); szko  jako placówk  obywatelsk ; Ojczy-
zn : konsekwencjami kompetencji (zw aszcza studentów) 
w kontek cie wyników i ocen jakich dostarczy y Mi dzyna-
rodowe Badania Kompetencji Osób Doros ych PIAAC (The 
Programme for the International Assessment of Adult Com-
petencies), które 8 pa dziernika 2013 roku og osi a Orga-
nizacja Wspó pracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization 
for Economic Cooperational and Development); koncepcja-
mi uczenia si , projektowaniem procesu kszta cenia i jego 
celów, style studiowania, aktualno ci  pracy organicznej 
w XXI wieku, edukacj  przedszkoln  i wczesnoszkoln , pro-
mocj  zdrowia, kultury zdrowotnej i fizycznej; krajoznaw-
stwem i turystyk  w szkole jutra; fraktalami w dydaktyce, 
kszta towaniem w ród m odego pokolenia Polaków poczu-
cia etosu, to samo ci i dziedzictwa narodowego; ucieczk
m odzie y przed doros o ci ; kszta ceniem ustawicznym; 
uniwersytetami dla dzieci i trzeciego wieku; kapita  ludz-
ki i spo eczny; zarz dzanie zasobami ludzkimi; uczniowie 
o wybitnych uzdolnieniach; wy awianie talentów.

Nieraz s yszy si  opinie, e wi kszo  pyta  badaw-
czych, które odnosz  si  do istotnych kwestii tych proble-
mów ju  zadano. Mo na si  z nimi zgodzi , je eli podcho-
dzi si  do nich z pozycji metodologii jednej dyscypliny. To 
niejednokrotnie nie wystarcza, eby uprawia  efektywnie 
nauk . Trzeba szuka  innych uj  wyszczególnionej tu pro-
blematyki. Je eli si gniemy po dope niaj ce si  metody ba-
dawcze, najlepiej z pokrewnych dyscyplin nauki, wówczas 
otwieraj  si  przed nami zupe nie inne perspektywy ogl du
ró nych aspektów systemu edukacji narodowej. Ogl dowi
temu powinno towarzyszy  globalno  my lenia i globali-
zacja w dzia aniu. Globalno  polega na ujmowaniu pro-
blematyki ca o ciowo, z ca ym zró nicowaniem zjawisk. 
Natomiast globalizacja sprowadza wszystko do jedno ci
i ujednolicenia. W tym kontek cie globalno  urasta do po-
j cia pozytywnego i kreatywnego, a globalizacja do nega-
tywnego, wstecznego. 

O przemianach w systemie edukacji narodowej decyduj
wiatli, kompetentni nauczyciele. Dlatego przebudowa edu-

kacji jest niemo liwa bez zmian dotychczasowego systemu 
kszta cenia nauczycieli. Uniwersyteckie kszta cenie pedago-
gów trzeba tak zorganizowa , eby sprzyja o ono osi ganiu
przez nich wysokich kompetencji: interpretacyjnych, autokre-
acyjnych i realizacyjnych. Ma ono zapewni  im taki rozwój 
zawodowy, który b dzie bazowa  na ewolucji tych kompeten-
cji. Przebiega ona w stadiach: wchodzenia w rol  zawodow ,
pe n  w niej adaptacj  i twórczego jej przekraczania.

Transformacja szko y od autorytarnej do demokratycz-
nej wi e si  ze zmian  funkcjonowania w niej nauczyciela. 
St d najwa niejszym zadaniem uniwersyteckich studiów 
pedagogicznych jest dostarczenie dla edukacji nauczyciela 
innowacyjnego, który w swej profesji znajdzie elementy ar-
tyzmu i ujawni go w aktywno ci na co dzie . Zatem chodzi 
tu o nauczyciela refleksyjnego i twórczego. Istnieje pilna 
potrzeba takiego kszta cenia nauczycieli, eby – zgodnie 
z wymaganiami sprawnego dzia ania – mogli bez trudno-
ci odpowiedzie  na pytania: czego, dlaczego i jak uczy ?

Ma te  nauczy  m odzie  studiuj c afirmacji ycia, która
jest duchowym potwierdzeniem jego sensu. Natomiast sens
ycia jako immanentn  jego tre  prze ywamy wtedy, gdy 

wzbudza ono nasz  ciekawo , nasze zainteresowanie, gdy 
wzrusza nas. Do g bi, gdy jest tajemnic , któr  obj , zro-
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zumie , zg bi  pragniemy. Afirmacja stanowi rezultat ak-
tywnego dzia ania, realizuj cym marzenia i dostarczaj cym
rado ci ycia i przynosz cym szcz cie. Mo na je osi gn
dzi ki w asnemu wysi kowi sprawczemu.

Wszelkie poczynania zwi zane z doskonaleniem edukacji 
nauczycielskiej dadz  si  sprowadzi  do jednolitego kszta -
cenia na poziomie wy szym; programowo-organizacyjnej 
dro no ci kszta cenia; pedagogiczno-psychologicznego 
i praktycznego przygotowania, elastyczno ci metodyczno-
organizacyjnej w kszta ceniu, ustawicznego doskonalenia 
zawodowego.

W spo ecze stwie wiedzy pierwszoplanowe miejsce na 
równi z edukacj  przypada nauce. Jakiej nauki potrzebuje to 
spo ecze stwo? Oczekuje ono nowatorskich a najbardziej pio-
nierskich bada  naukowych, realizowanych na najwy szym
poziomie (excellence in science). Do priorytetowych poszu-
kiwa  naukowych urastaj  badania wzmacniaj ce rol  euro-
pejskiego przemys u na rynku globalnym, czyli wspieraj ce
innowacyjno  (industrial leadership) oraz badania na rzecz 
wyzwa  spo ecznych i cywilizacyjnych (social challenges).
Najcz ciej rodowiska akademickie buduj  swoj  pozycj
w oparciu o teoretyczne osi gni cia naukowe a nie wdro e-
niowe. W rezultacie priorytety szkolnictwa wy szego mijaj
si  z oczekiwaniami gospodarki narodowej. Z nale n  tak e
uwag  Uczestników TSN Edukacja jutra spotka a si  meto-
dologiczna problematyka prowadzenia poszukiwa  nauko-
wo-badawczych w naukach: humanistycznych, spo ecznych
i o kulturze fizycznej ze szczególnym zaakcentowaniem bada
jako ciowych i umiej tnego interpretowania ich wyników. 

W ród metod ewaluacji1 najlepszym sposobem oceny 
uniwersyteckiej dydaktyki i nauki oraz aktywno ci nauczy-
cieli akademickich i czasopism jest peer review. Niestety, 
jest ona kosztowna. Nie sta  nas na jej stosowanie. Dlate-
go zmuszeni jeste my bazowa  na ocenie parametrycznej.
St d pos uguj c si  ni  trzeba zadba , eby by a stosowana 
sensownie. W przeciwnym razie mo e ona pos u y  jedynie 
do wyeliminowania pracowników naukowo-dydaktycznych 
z ewaluacji, a Sumaryczny Impact Factor (SIF) oka e si
zupe nie nieprzydatny, a nawet bezsensowny. Dotyczy to 
zw aszcza oceny dorobku w zakresie nauk humanistycznych 
i spo ecznych. Jak wiadomo, zalicza si  do niej edukacja 
i nauki o niej. Trzeba o tym pami ta , zw aszcza, e ustawa 
Prawo o szkolnictwie wy szym zobowi zuje recenzentów 
do korzystania z SIF w ocenie dorobku naukowego kandy-
datów do tytu u profesora. Warto przypomnie , e kryteria 
i metody ewaluacji dorobku z nauk humanistycznych i spo-
ecznych opracowali specjali ci z tych dziedzin. Stad trzeba 

je doskonali , pozostawiaj c ocen  zewn trzn , panelow
jedynie dla najlepszych.

W zwi zku z ewaluacj peer review rodzi si  jednak 
pytanie: czy mo na w pe ni polega  na obiektywnej ocenie 
fachowców w swoim rodowisku naukowym? Czy stosowa-
nie listy filadelfijskiej do oceny dzia alno ci naukowej ma 
sens, skoro w wysoko punktowanych czasopismach lawino-
wo wzrasta liczba aplikacji o druk. Wzrost liczby cytowa
wywo uje samonakr canie tego zjawiska i marginalizo-
wanie innych, nieraz bardzo dobrych czasopism. Uleganie 
punktowaniu powoduje, e sporo osób ubiegaj cych si
o stopnie i tytu  naukowy, kieruj c si  mo liwo ci  uzyska-
nia wielu punktów, publikuje w czasopismach niew a ci-
wych dla przedmiotu swych artyku ów.

Czy u adnione jest porównywanie IF, IH, cytowa  mi -
dzy poszczególnymi dyscyplinami, a tak e prac pracowni-
ków naukowo-badawczych pozostaj cych na ró nych eta-
pach kariery?

Parametryzacja to nie tylko suche cyfry, lecz przede 
wszystkim bazy danych, które stanowi  kopalnie wiedzy 
o poszczególnych pracownikach naukowo-badawczych.

W konkluzji trzeba uzna  konieczno  szerokiego 
i powszechnego stosowania parametryzacji za zbyt daleko 
id c . Innymi s owy parametryzacja do oceny wszystkiego 
w nauce si  nie kwalifikuje. Nale y j  ulepsza  i uzupe nia
o oceny peer review. Parametryzacja pozostaje jako jedynie 
mo liwa do zrealizowania w naszych realiach ewaluacji na-
uki i edukacji jednostek w uczelni, nauczycieli akademickich 
i czasopism. Jakkolwiek nie jest ona w pe ni wiarygodna to 
jednak nadal pozostaje niezast piona.

Zajmuj c si  problematyk uniwersytetu trzeciego wieku
wychodzimy naprzeciw zarówno osobom w wieku 50+, by 
czerpa  z ich dzia a  inspiracj , korzysta  z wiedzy i do-
wiadczenia, jak i seniorom, chc c dopomóc tej grupie spo-
ecznej w podniesieniu. 

Niepisanym dogmatem wspó czesnej szko y jest eduka-
cja dla sukcesu. Nastawienie takie jest mira em. Mija si
z rzeczywisto ci . Sk ania do udawania cz owieka sukcesu 
i wstydu z niespe nienia. Czy nie jest to jedno z zarzewi 
nielubienia szko y przez uczniów? Zapomina si  o tym, e
szko a, spe niaj c jedn  ze swych funkcji, tzn. selekcj , od-
dziela tych, którzy ze wzgl du na predyspozycje psychofi-
zyczne maj  szanse, e im si  w yciu uda, od tych, którzy 
z tego samego powodu nie mog  na to liczy . Szko a nie 
mo e te  zapomina  o niesieniu pomocy tym ostatnim. Tyl-
ko czy wie i umie to zrobi ? Stanowisko to nie jest równo-
znaczne z pesymistycznym zak adaniem nieudanego ycia.
Chodzi o szko  lansuj c  nadmierny optymizm i udawanie, 
e wszystko b dzie okay. Edukacja i nauki o niej stoj  przed 

konieczno ci  poszukiwania rozs dnej równowagi w przy-
gotowaniu m odzie y do ycia w warunkach sukcesu i jego 
braku. Nie mo na jednak zapomina , e orientacja procesu 
dydaktyczno-wychowawczego na sukces uzbraja uczniów 
w odporno  na niepowodzenia. 

Polskiemu systemowi edukacji coraz cz ciej zarzuca 
si , e przestaje nie tylko wychowywa , lecz te  uczy .
W konsekwencji korepetycje coraz cz ciej s u  uczniom 
do nadrabiania zaleg o ci, które w znacznej mierze wyni-
kaj  z b dów reformowania o wiaty, nauki i szkolnictwa 
wy szego w Polsce. Skutkiem ich jest pog bianie nie-
równo ci w dost pie do edukacji. St d edukacja domowa
w naszym kraju, podobnie jak w USA zyskuje coraz wi cej
zwolenników.

D enie ku dobrej szkole jest równoznaczne z usi owa-
niami placówki nowoczesnej, zorientowanej na uczniów, 
ich rodziców i nauczycieli, zdolnej do przekszta cania si
i zmieniania, czyli w sposób elastyczny reagowania na po-
trzeby uczestników procesu kszta cenia i wychowania. 
Szko a taka obdarza uczniów znaczn  ale odpowiedzialn
autonomi , nie tylko uczy i wychowuje, lecz tak e wspiera 
swych wychowanków w wielostronnym rozwoju ich oso-
bowo ci. Kszta ci dzieci i m odzie  w nielicznych klasach, 
pozwala dostrzec indywidualnego ucznia, rozwija talenty 
i w por  usuwa deficyty, uczy podopiecznych poprawnego ko-
munikowania swych my li w mowie i pi mie, kszta tuje umie-
j tno  wykorzystywania wiedzy w sytuacjach problemowych, 
zapewnia opanowanie sztuki dialogu i negocjacji spo ecznych
oraz sposobów podejmowania racjonalnych decyzji. 

Uwadze TSN Edukacja jutra nie umkn fakt dyskry-
minacji ksi ki jako rzekomo archaicznego rodka prze-
kazu informacji i preferowania audiobooków i Internetu, 
w którym wszystko mo na znale . Zwracano uwag , e
ksi ka zapewnia atwy i szybki dost p do tre ci, bez w -
czania, klikania i adowania. Mo na j  czyta  w ka dym
miejscu. Wybór lektury w tej formie jest wyj tkowo bo-
gaty. Nie ma sensu podejmowania prób zast powania go 
w inny sposób.

Kszta cenie jako wiadome i celowe dzia anie musi by
systematycznie kontrolowane i oceniane. Pomiar skutków 
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dzia ania dydaktyczno-wychowawczego wewn trz szko y
i poza ni  i porównywanie ich z celami kszta cenia i wy-
chowania jest nieodzownym warunkiem sta ego ulepszania 
pracy nauczycieli i uczniów. Funkcjonowanie tego sprz -
enia zwrotnego jest jednym z podstawowych warunków 

wszelkiego post pu w dydaktyce. Systematyczna kontrola 
i ewaluacja zapewnia wgl d w proces dydaktyczno-wycho-
wawczy, umo liwia sterowanie nim, postawienie diagnozy 
dotycz cej realizacji celów kszta cenia, adaptacj  do w a-
ciwo ci psychofizycznych m odzie y. Oznacza to, e kon-

trola i ocena post pów w nauce jest elementem sk adowym
kierowniczej funkcji, któr  sprawuje nauczyciel w procesie 
kszta cenia. Kwalifikowanie wiedzy m odzie y ucz cej si
staje si  coraz powa niejszym – w sensie spo ecznym i pe-
dagogicznym – zagadnieniem w miar  wzrastania maso-
wo ci procesów nauczania i uczenia si .

Niektóre teksty zamieszczone w monografiach TSN 
Edukacja jutra by y publikowane w takich periodykach, 
jak: Kociewski Magazyn Regionalny; Na Szlaku, Nowa 
Szko a, Lider, W drujemy, Wychowanie Fizyczne i Zdro-
wotne, Wychowanie Na Co Dzie , Zeszyty Naukowe Kosza-
li skiej Wy szej Szko y Nauk Humanistycznych oraz ycie
Akademickie.

Tatrza ski charakter sympozjów

Tatry i Podhale wraz z ich mieszka cami odgrywaj
nie tylko wyj tkow  rol  w krajobrazie Polski. Oddzia ywa-
j  na kultur , nauk  i sztuk , ycie spo eczne i narodowe. 
St d wielkie zainteresowanie nimi na przestrzeni kilku ju
wieków naszej historii. Nie mog o by  inaczej w odniesieniu 
do Tatrza skich Sympozjów Naukowych Edukacja jutra.

Tatrza ski charakter sympozjów naukowych Edukacja
jutra wynika nie tylko z miejsca ich odbywania. By y nimi 
w kolejno ci odbywania TSN Edukacja jutra: Dom Wypo-
czynkowy Wy szej Szko y Pedagogicznej (obecnie Akade-
mii Jana D ugosza) w Cz stochowie, K os w Zakopanem 
– Jaszczurówce, Schronisko PTTK na Polanie Chocho ow-
skiej, Hotel Górski PTTK na Kalatówkach, Hotel Bel – Ami 
w Zakopanem, O rodek Konferencyjno-Wypoczynkowy 
Hyrny w Zakopanem. Decyduj  o nich przede wszystkim 
programy TSN Edukacja jutra. Realizacja ich trwa od rana 
do wieczora, z przerwami na kaw  i obiad. 

Taka konstrukcja programów pozwala na wygospoda-
rowanie dnia tatrza skiego, aby poza referatami, komu-
nikatami z bada  i dyskusj  nad ró nymi kwestiami prze-
sz o ci, tera niejszo ci  i przysz o ci  systemu edukacji 
narodowej, móc w ramach w drówek pieszych, objazdów 
studyjno-metodycznych obcowa  z Tatrami, Zakopanem 
i Podhalem. 

Monografie

Plonem dwudziestu spotka  z edukacj  jutra pod Gie-
wontem jest 42 obszernych monografii, w tym 4 w j zyku
angielskim. Odzwierciedlaj  one swoist  mozaik : proble-
mów, zagadnie  i tematów kszta cenia i wychowania w kon-
tek cie wyzwa  tera niejszo ci i przysz o ci. Nie preten-
duj  one do rangi kompendium podr cznikowego edukacji 
i nauk o niej. W sumie daj  jednak zarys teorii i praktyki na-
uczania, uczenia si  i studiowania, jakie chcieliby my mie
w naszym kraju. Nie znajdzie si  w nich konkretnego modelu 
edukacji. Jest to konstrukcja a urowa, z wieloma miejscami 
dopiero do wype nienia. Mamy nadziej , e nawet tak nie-
pe ny kszta t, nieraz zaledwie fragmentaryczny rys kszta ce-
nia i wychowania oraz bada  naukowych, mo e inspirowa
i ukierunkowywa  dzia ania w ró nych ogniwach o wiaty
i szkolnictwa wy szego. Reprezentuj  one zbiorow  m -
dro  nauczycieli i pracowników naukowo-dydaktycznych 

z wielu szkó  i uczelni w kraju i z zagranicy dzi ki poczuciu 
wspólnych celów i zada , stawianych w za o eniach organi-
zacyjno-programowych TSN Edukacja jutra.

Pi knie dzi kuj  za patronat honorowy nad XX TSN 
Edukacja jutra Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego Pani 
prof. zw. dr hab. Lenie Kolarskiej-Babi skiej; Ich Magnifi-
cencjom Rektorom: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu Panu prof. zw. dr. hab. dr. h. c. Bogdanowi Mar-
ciniakowi; Uniwersytetu Szczeci skiemu Panu prof. zw. dr. 
hab. Edwardowi W odarczykowi; Akademii Wychowania 
Fizycznego we Wroc awiu Panu prof. zw. dr. hab. dr. h.c. 
Juliuszowi Migasiewiczowi; Akademii im. Jana D ugosza
w Cz stochowie Panu prof. dr. hab. in . Zygmuntowi B ko-
wi; Wy szej Szko e Humanitas w Sosnowcu Panu prof. dr 
Jerzemu Kope ; Polskiemu Towarzystwu Pedagogicznemu 
z jej przewodnicz cym Panem prof. zw. dr hab. dr h.c. Zbi-
gniewem Kwieci skim, cz onkiem rzeczywistym Polskiej 
Akademii Nauk i przewodnicz cym Komitetu Rozwoju 
Edukacji Narodowej PAN; Komitetowi Nauk Pedagogicz-
nych Polskiej Akademii Nauk z jego przewodnicz cym Pa-
nem dr prof. zw. dr hab. Bogus awem liwerskim na czele; 
Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu Panu 
dr Marianowi Królowi; terenowym w adzom: Wojewodzie 

l skiemu Panu Zygmuntowi ukaszczykowi, Marsza kowi
Województwa l skiego Panu Miros awowi Sekule; miasta 
Sosnowca – Prezydentowi Miasta Sosnowca Panu Kazimie-
rzowi Górskiemu; Staro cie Tatrza skiemu Panu Andrzejo-
wi G sienicy-Makowskiemu; Burmistrzowi miasta Zakopa-
ne Panu Januszowi Majcherowi.

Podzi kowania kieruj  pod adresem sponsorów me-
dialnych. Dzi kuj  Redaktorom Naczelnym nast puj cych
periodyków, które pe ni  t  rol . S  nimi:: Edukacja Huma-
nistyczna (Pan prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta); Forum
Akademickie (Pan mgr Piotr Kieraci ski); Kociewski Maga-
zyn Regionalny (Pani Halina Rudko); Wychowanie Fizycz-
ne i Zdrowotne (Panu prof. zw. dr hab. Tadeusz Maszczak); 
Na Szlaku (Pan prof. zw. dr hab. Krzysztof R. Mazurski); 
Gazeta Ustro ska (Pan prof. dr hab. Marek Rembierz); W -
drujemy (Pani prof. dr hab. Pola Kuleczka); Wychowanie Na 
Co Dzie  (Pan dr Jan A. Malinowski); Nowa Szko a (Pan 
mgr Jacek Jackowski); Lider (Pan dr Zbigniew Cendrow-
ski); Go ciniec i Ziemia (Pan mgr Andrzej Gordon); Wci
W drujemy (Pan mgr Janusz Sapa); Zeszyty Naukowe Ko-
szali skiej Wy szej Szko y Nauk Humanistycznych (Pan prof. 
dr Adam Mo cicki) oraz portalowi Wiadomo ci Zag bia
http://wiadomoscizaglebia.pl

Uczestnicy o TSN Edukacja jutra

Z systematycznie przekazywanych przez Uczestników 
TSN Edukacja jutra opinii do jego Komitetu Naukowego 
i Organizacyjnego zgodnie stwierdza si , e s  to bardzo 
udane, interdyscyplinarne fora, które wyró niaj  si  dobr
jako ci  prezentacji referatów, interesuj c  dyskusj  oraz 
licznym udzia em w obradach plenarnych i sesyjnych. 

Referaty prezentuj  szerokie spektrum podej : od bar-
dzo teoretycznych i praktycznych, przez bazuj ce na danych 
statystycznych analizy i studia przypadku, po prace kon-
ceptualne. Zawarte w nich tre ci stanowi  dla Uczestników 
TSN Edukacja jutra nie tylko ród o inspiracji do dalszych 
rozwa a , ale pozwalaj  tak e na sformu owanie aplikacyj-
nie warto ciowych wniosków dotycz cych implementacji 
rozwi za  s u cych edukacji na miar  wyzwa  cywilizacji 
wiedzy.

O szczególnym ich charakterze stanowi  nie tylko o y-
wione dyskusje naukowe, podczas których pojawia si  wiele 
cennych rozstrzygni  i pyta , mog cych sta  si  inspiracj
dalszych poszukiwa  naukowo-badawczych, lecz przede 
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wszystkim przyjazna atmosfera tworzona przez przyby ych
z ca ej Polski i zagranicy nauczycieli i pracowników nauko-
wo-badawczych.

W opinii Autorów referatów przedstawiane pra-
ce ukazuj  wybrane problemy wspó czesnej edukacji, 
w tym pedagogiki, jej konsekwencje spo eczne i kulturo-
we, jednak nie s  w stanie obj  wszystkich procesów i zja-
wisk zachodz cych w systemie o wiaty, nauki i szkolnic-
twa wy szego. Intencj  Autorów jest scharakteryzowanie 
– w obszarach analiz teoretycznych i eksploracji empirycz-
nych – najbardziej istotnych, ich zdaniem, tendencji obser-
wowanych w edukacji. 

Podzielam opini  Uczestników, e TSN Edukacja jutra 
cechuje wysoki poziom intelektualny. Towarzysz  im po-
g bione dyskusje, które tocz  si  nie tylko w salach obrad 
plenarnych i sekcyjnych, ale tak e w kuluarach, podczas dni
tatrza skich i zwi zanych z nimi zaj  terenowych, warsz-
tatów oraz objazdów instruktarzowo-metodycznych. Dowo-
dz , e problematyka poruszana na nich jest fascynuj ca.

Pozostaje yczy , aby kolejne TSN Edukacja jutra by y
równie udane, tak pod wzgl dem podejmowanej problema-
tyki, jako ci wyst pie  plenarnych i sekcyjnych oraz dysku-
sji, jak równie  frekwencji Uczestników.

Przes anie

Niekwestionowan  warto ci  TSN Edukacja jutra s
bogate repertuary tematów, liczba i znamienito  Uczestni-
ków (w naszych sympozjach ka dorazowo uczestniczy 48 
profesorów), o ywcze tchnienie nowo ci, ranga i miejsce, 
niepowtarzalny urok Tatr.

Mamy ugruntowan  pozycj  w ród: zjazdów, konferen-
cji, sympozjów, seminariów z zakresu edukacji i nauk o niej. 
Osi gni  dwudziestu TSN Edukacja jutra, mierzonych po-
szukiwaniami naukowo-badawczymi i dokonaniami zawodu 
okre lanego trudnym siewem, nie sposób w pe ni przywo a ,
a ze wzgl du na ich bogactwo, zamkn  w syntetycznym 
artykule. Zas uguj  one na oddzielne, wnikliwe studium 
i opracowanie.

Przekazuj c wyrazy szacunku i podzi kowa  wszyst-
kim, którzy przyczynili si  do tego, e mo emy obchodzi
nasz skromny XX-letni jubileusz TSN Edukacja jutra, pra-
gn  wyrazi  g bokie przekonanie, e b d  one nadal insty-
tucj  autentyczn  i niezale n , trwa ym elementem istotnej 
debaty o edukacji i naukach o niej.

Po 20 latach uros y one do warto ci, o które nale y dba
i ich strzec. Bardzo chcia bym, eby przez kolejne lata nasi 
nast pcy dalej mówili, e s  to nasze TSN Edukacja jutra.

W wielu rozmowach z Uczestnikami i adresach skiero-
wanych do nas z okazji XX lat obecno ci pod Giewontem 
TSN Edukacja jutra odnajduj  wyrazy uznania dla naszej 
pracy i zach t  do dalszej dzia alno ci. Pa stwa, tak liczna 
obecno  jest najlepszym zaproszeniem do kontynuowa-
nia TSN Edukacja jutra, a jednocze nie najpi kniejszym
podzi kowaniem, jakie mogli my z tej szczególnej okazji 
otrzyma .

Co dalej? Odpowied  na to pytanie wynika w znacznej 
mierze z dotychczasowych do wiadcze . Mam nadziej ,
e nadal b dziemy odnosi  sukcesy, a dla nowych wyzwa

znajdziemy odpowiednie rozwi zania.

Przypisy:
1 J. Grzesiak, Wielozadaniowe i wielopodmiotowe konteksty 

ewaluacji jako ci kszta cenia w szkole i uczelni, (w:) Ewaluacja 
i innowacje w edukacji. Pomiar i ewaluacja jako ci kszta cenia,
red. J. Grzesiak, Kalisz-Konin 2011, s. 399-421.

Pierwsz  publikacj  wydan  w 2013 roku przez Fabry-
k  Sztuk by a niewielka ksi eczka autorstwa Dawida 
Fandrejewskiego „Browarnictwo w Tczewie”. Towa-

rzyszy a ona wystawie o tym samym tytule. Uroczyste otwar-
cie ekspozycji nast pi o 30 stycznia. Chocia  publikacja liczy 
zaledwie kilka stron, to jednak zawiera wiele cennych infor-
macji na temat historii browarnictwa w Tczewie. Ksi eczka
jest o tyle istotna, e wype nia bia  plam  w dziejach grodu 
Sambora, gdy  do tej pory historycy nie po wi cali tematowi 
Browaru Tczewskiego wi kszej uwagi. Dociekliwo  Dawi-
da Fandrejewskiego pozwoli a na uzyskanie wielu nowych 
informacji na temat daty powstania Browaru Tczewskiego, 
jego w a cicieli, zasad jego funkcjonowania czy wyposa e-
nia. Autor skupi  si  nie tylko na dziejach Browaru, ale rów-
nie  wykona  graficzn  rekonstrukcj  kompleksu dawnych 
budynków browarniczych, scharakteryzowa  gatunki warzo-
nych piw i system ich dystrybucji. Ksi eczka wzbogacona 
zosta a o historyczne zdj cia dawnego Browaru Tczewskie-
go, skany dokumentów i etykiet piwnych. 

Z okazji wi ta Policji, w dniu 27 lipca, odby a si  pro-
mocja ksi ki „Józef Wierzbowski – jeden z wielu… Dzieje 
policji tczewskiej w okresie mi dzywojennym” autorstwa 
Józefa M. Zió kowskiego. Autor obr bem swego zaintere-
sowania obj  sytuacj  spo eczn , kulturaln  i gospodarcz ,
jaka panowa a w Tczewie w 20-leciu mi dzywojennym, sku-
piaj c si  g ównie na losach policji mundurowej. Publikacja 
zawiera fragmenty artyku ów z „Dziennika Tczewskiego”, 
„Go ca Pomorskiego” oraz z kronik policyjnych, obrazuj c
tym samym sytuacj  policji tczewskiej w okresie mi dzy-
wojennym. Obszern  cz  ksi ki stanowi historia Józefa 
Wierzbowskiego, który po wkroczeniu wojsk hitlerowskich 
do Tczewa oraz po ucieczce do Rosji, zosta  wzi ty do nie-
woli i osadzony w obozie jenieckim. 

Uzupe nieniem publikacji Józefa M. Zió kowskiego
jest praca autorstwa dra Jakuba Borkowicza pt.: „Komen-
da powiatowa policji pa stwowej w Tczewie 1921-1939. 

MA GORZATA OLCZAK

Rok pod szyldem 
pi miennictwa

w Fabryce Sztuk

Rok 2013 obfitowa  w Fabryce Sztuk nie tylko 
w mnóstwo wydarze  kulturalnych i artystycznych, 
przeprowadzanych warsztatów edukacyjnych czy 
organizowanych wystaw. By  on wyj tkowy równie
pod wzgl dem pi mienniczym. Spod r ki pracowni-
ków tczewskiej placówki – Dawida Fandrejewskiego, 
Rados awa Wieckiego i Józefa Zió kowskiego, wy-
sz y najnowsze publikacje ksi kowe, które znacznie 
wzbogaci y i uzupe ni y wiedz  na temat historii Tcze-
wa, jak równie  podkre li y bogactwo turystycznych 
walorów grodu Sambora.
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Powstanie, organizacja i funkcjonowanie”, która w oparciu 
o zachowan  dokumentacj  archiwaln  w bardzo szczegó o-
wy sposób opisuje system funkcjonowania organów dawnej 
tczewskiej policji. Przeprowadzone przez dra Jakuba Borko-
wicza badania naukowe, wype niaj  dotychczasowe niedo-
powiedzenia w dziejach tczewskich s u b mundurowych.

28 sierpnia, w przeddzie  uroczysto ci zwi zanych
z 73. rocznic  wybuchu II wojny wiatowej, w Fabryce 
Sztuk mia a miejsce promocja ksi ki „Tczew pod okupacj
hitlerowsk ”, która towarzyszy a wystawie o tym samym ty-
tule (ekspozycja dost pna dla zwiedzaj cych do 2 wrze nia
2014 r.). Autorem publikacji, a zarazem komisarzem wy-
stawy jest Rados aw Wiecki. Jak zdradza sam tytu  ksi ki,
traktuje ona o sytuacji politycznej, gospodarczej i spo ecznej
w Tczewie w latach 1939-1945. Autor na podstawie pozy-
skanych materia ów oraz relacji wiadków, opisuje system 
administrowania miasta przez w adze hitlerowskie. Zwraca 
równie  uwag  na problem wysiedlenia mieszka ców Tcze-
wa i okolic, wywo enia ich do obozów przesiedle czych,
koncentracyjnych czy przej ciowych. Nie pomija kwestii 
masowych egzekucji czy dzia a  konspiracyjnych. Ra-
dos aw Wiecki po wi ca tak e wiele uwagi codziennemu 
yciu mieszka ców Tczewa, którym przysz o zmierzy  si

z okupacyjn  rzeczywisto ci .
Pod nadzorem redakcyjnym Józefa M. Zió kowskiego

6 wrze nia 2013 roku wiat o dzienne ujrza a jubileuszowa 
ksi ka pt. „My liwskim tropem… 65 lat Ko a owieckiego
„Szarak” w Tczewie”. Zosta a ona wydana z okazji 90-lecia 

Polskiego Zwi zku owieckiego i 65-lecia Ko a owieckie-
go „Szarak” w Tczewie. Ksi ka w ca o ci po wi cona zo-
sta a historii i dzia alno ci tczewskiego „Szaraka”. Zawarte 
w niej zosta y dzieje najstarszych rodów owieckich, m.in.: 
Waruszewskich, Spierewka, Mazurowskich czy Nagórskich. 
Monografia udowadnia, e my listwo to nie tylko zabijanie 
zwierz t i huczne obchodzenie wi t hubertusowskich, ale 
przede wszystkim ci ka, ca oroczna i odpowiedzialna pra-
ca. owiectwo jest bowiem integraln  cz ci rodowiska
przyrodniczego, oznacza sprawowanie opieki nad dziko y-
j c  zwierzyn  oraz odpowiednie ni  gospodarowanie zgod-
nie z corocznie przyj tymi planami. Publikacja zawiera tak e
informacje na temat tradycji i kultury owieckiej. Jest tak e
swoistym podr cznikiem dla tych, którzy chcieliby wst pi
do ko a owieckiego. Obszern  jej cz  obejmuj  opisy 
uroczystych polowa  hubertusowskich oraz wspomnienia 
samych my liwych, m.in.: Edmunda Bieszke, Wies awa
Brzeskiego, Joachima Stanikowskiego czy Lucjana Soko-
owskiego. Ostatni rozdzia  ksi ki stanowi lista przepisów 

kulinarnych, którymi z czytelnikiem podzieli y si  ma onki
my liwych z Ko a owieckiego „Szarak” w Tczewie.

Pod koniec roku Fabryka Sztuk zdecydowa a si  na 
wydanie albumu „W delcie Wis y”. Jego autorem jest Jó-
zef M. Zió kowski. Ksi ka stanowi kontynuacj  publikacji 
„Wzd u  doliny Wis y”. Tym razem autor skupi  si  jednak 
na fotograficznym opisie Tczewa i malowniczych miejsco-
wo ci, po o onych wzd u  prawego i lewego brzegu kró-
lowej polskich rzek, a  do jej uj cia do Ba tyku. Obr bem
swojego zainteresowania obj  równie  oddalony nieco od 
koryta Wis y Malbork oraz s siaduj ce z nim wsie: Szyman-
kowo i Stogi Malborskie. Pierwsz  cz  albumu stanowi 
swoista w drówka po Tczewie. Autor wskazuje w niej nie 
tylko na pi kno i urokliwo  miejskich zabytków, ale przede 
wszystkim zwraca Czytelnikowi uwag , jak bardzo na prze-
omie kilku ostatnich lat Tczew si  zmieni  – wypi knia  ar-

chitektonicznie i rozwin  si  pod wzgl dem komunikacyj-
nym oraz przemys owym.

Drug  cz  albumu stanowi podró  po najciekawszych, 
zdaniem autora, miejscowo ciach, le cych na pó noc od 
Tczewa, a  do uj cia Wis y. Na fotografiach obrazuje pi kno
m.in. takich miast i wsi jak: Nowy Dwór, Stegna, Kiezmark, 
Mikoszewo, Wróblewo, Cyganek, Sztutowo i wiele innych. 
W ten sposób album „W delcie Wis y” staje si  swoistym 
pomnikiem natury, historii i kultury otaczaj cej nas ma ej
ojczyzny. 

W 2013 roku Fabryka Sztuk wydawa a nie tylko w a-
sne pozycje ksi kowe. Wraz z organizacjami pozarz do-
wymi, jak Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddzia  Ko-
ciewski, Towarzystwo Mi o ników Ziemi Tczewskiej czy 
Nadwi la ski Klub Krajoznawczy „Trsow”, stara a si  tak e
wspiera  zdolnych literatów, których prace w znacz cym
stopniu mog y wp yn  na popularyzacj  kultury czy hi-
storii Tczewa oraz regionu Kociewia. Tczewska placówka 
wydawa a i organizowa a spotkania promocyjne za ka dym
razem przekonuj c si , jak ogromnym zainteresowaniem 
cieszy si  s owo pisane w ród mieszka ców grodu Sam-
bora. cznie w 2013 roku Fabryka Sztuk zorganizowa a 7 
promocji ksi kowych. Zainaugurowa a je dr S. Bykowska, 
która 13 maja promowa a publikacj  ,,Weryfikacja i reha-
bilitacja ludno ci polskiej w województwie gda skim po 
II wojnie wiatowej”. Zaledwie kilka dni pó niej, 24 maja, 
do odbiorcy trafi a kolejna ksi ka historyczna „W drów-
ka w ród cieni”, autorstwa Raymonda Raszkowskiego Ross 
i Józefa Tarnowskiego. Publikacja jest zapisem wspomnie
Józefa Tarnowskiego – o nierza AK, wi nia sowieckie-

Józef M. Zió kowski – autor ksi ki „Józef Wierzbowski 
– jeden z wielu... Historia policji tczewskiej 

w okresie mi dzywojennym”

Rados aw Wiecki podczas promocji 
swojej pierwszej publikacji ksi kowej
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go gu agu, o nierza brygady spadochronowej, walcz cego
w bitwie pod Arnhem. Ksi ka ukaza a si  drukiem w maju 
2009 roku w j zyku angielskim, a w 2013 zosta a przet uma-
czona i wydana w j zyku polskim.

26 czerwca odby a si  promocja „Przewodnika po Tcze-
wie i okolicy”, autorstwa Kazimierza Ickiewicza i Tadeusza 
Magdziarza. Publikacja, wydana przez Fabryk  Sztuk, zawie-
ra skrótowe informacje na temat historii, zabytków i atrakcji 
turystycznych, znajduj cych si  zarówno w Tczewie, jak 
i w okolicznych miastach czy wsiach. Przewodnik jest pozy-
cj  obowi zkow  dla turystów odwiedzaj cych Kociewie.

W listopadzie odby y si  a  3 promocje. Pierwsza z nich 
mia a miejsce 7 listopada i by a po wi cona ksi ce pt. „Na 
tajnym froncie polsko-niemieckim. Polski wywiad w Prusach 
Wschodnich 1918-1939”. Jej autor, dr Adam Szymonowicz, 
opublikowa  wiele artyku ów po wi conych wywiadowi 
II Rzeczypospolitej. W swojej najnowszej ksi ce, bazuj cej
na zdobytych materia ach ród owych oraz obszernej doku-
mentacji archiwalnej, opisa  dzieje burzliwych sporów i gry 
politycznej pomi dzy polskim oraz niemieckim wywiadem, 
dzia aj cym zarówno w Tczewie, jak i w najbli szej okolicy. 

Zupe nie inny charakter mia a promocja debiutanckie-
go tomiku wierszy „Moje rozmowy z Anio em”, autorstwa 
Gra yny Zakrzewskiej, tczewianki i polonistki z Zespo-
u Wychowania i Kszta cenia im. Henryka Sienkiewicza 

w Rudnie. Spotkanie poetyckie, jakie mia o miejsce 8 listo-
pada, i na które przyby o bardzo wiele osób, potwierdza, 
e zainteresowanie poezj  jest ogromne. „Moje rozmowy 

z Anio em” spotka y si  z bardzo ciep ym przyj ciem i ju
podczas promocji odnios y spektakularny sukces. Poezja 
Gra yny Zakrzewskiej jest przepe niona nostalgi , t sknot
za Bieszczadami oraz drugim cz owiekiem, jego przyja -
ni , blisko ci  i mi o ci , wype nion  nadziej , marzeniami 

oraz uwielbieniem ycia. Poetka nie boi si  w swoich wier-
szach zadawa  czytelnikowi trudnych pyta . Nie oczekuje 
szybkich odpowiedzi, lecz sk ania do przemy le , chwili 
zastanowienia nad w asn  bezduszno ci  wobec ludzi, do 
poszukiwania w asnego Anio a – swoistego powiernika, 
przyjaciela i opiekuna. 

W listopadzie oraz w grudniu wiat o dzienne ujrza y
dwie kolejne pozycje ksi kowe z cyklu „Albumów Tczew-
skich” autorstwa Józefa Golickiego. Publikacje s  fotogra-
ficznymi pami tnikami, swego rodzaju archiwum Tczewa. 
W g ównej mierze ich twórcami i bohaterami s  tczewia-
nie, dobrowolnie udost pniaj cy swoje prywatne zbiory. 
Promocja pierwszego z albumów mia a miejsce 11 listopa-
da i dotyczy a publikacji pt. „Album Tczewski. Fotografie 
Mostów przez Wis ”. Album zawiera nie tylko przepi kne,
historyczne oraz wspó czesne zdj cia jednego z najwa niej-
szych tczewskich zabytków, ale równie  grafiki, widokówki 
i projekty architektoniczne. 17 grudnia natomiast odby a si
premierowa prezentacja albumu „Fotografie do 1945 roku” 
nr 1. Ksi ki z tej serii b d  sygnowane kolejn  numeracj
(1, 2, 3, itd.), a ich cykl wydawniczy zak ada kilka najbli -
szych lat. Ka da z publikacji sk ada  si  b dzie z trzech roz-
dzia ów (mieszka cy, miasto, wydarzenia) prezentuj cych
zarówno zdj cia, jak i dokumenty opatrzone fachowym ko-
mentarzem.

Ostatni  publikacj , która zosta a wydana przez Fa-
bryk  Sztuk w 2013 roku, jest ksi ka autorstwa Jerzego 
Wrza kowskiego pt. „Prze ycia wojenne Polaków (II wojna 
wiatowa)”. Monografia stanowi nie tylko wspania e ród o

wiedzy historycznej, ale jest to przede wszystkim ksi ka
sentymentalna, przepe niona palet  ludzkich charakterów, 
uczu  i postaw, gdzie na ka dej stronie przebija si  cz owie-
cze stwo wystawione na ci k  prób  wobec realiów wo-
jennej codzienno ci.

Podsumowuj c 2013 rok pod wzgl dem wydawniczym, 
trzeba przyzna , e Fabryka Sztuk nie pró nowa a. Na ksi -
garskich i bibliotecznych pó kach pojawi o si  a  7 nowych 
wydawnictw. Wi kszo  z nich by a literackim debiutem 
pracowników tczewskiej placówki. Jest to odpowied  na 
spo eczne zapotrzebowanie mieszka ców Grodu Sambora, 
których interesuj  dzieje naszego miasta. Fabryka Sztuk we 
wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi promowa a
równie  wielu pisarzy, których ksi ki traktowa y o historii, 
zabytkach Tczewa, promowa y jego walory turystyczne czy 
ukazywa y pi kno architektury. Nie zabrak o tak e miejsca 
na duchowe czy kulturalne prze ycia, które zapewni a pro-
mocja debiutanckiego tomiku wierszy tczewianki – Gra yny
Zakrzewskiej.

Józef Golicki podczas promocji Albumu Tczewskiego

Wybrane publikacje 
ksi kowe,

które zosta y wydane 
przez Fabryk  Sztuk 

w 2013 r.

Gra yna Zakrzewska, podpisuj ca debiutnacki 
tomik poezji „Moje rozmowy z Anio em”

REGA  REGIONALNY

W
sz

ys
tk

ie
 fo

t. 
M

a
go

rz
at

a 
O

lc
za

k



48 KMR

REGA  REGIONALNY

JÓZEF GOLICKI

S owo wst pne

Archiwalia, fotografie, dokumenty tczewskie zbieram od 
kilkunastu lat. Ta swoista pasja narodzi a si  w po o-
wie lat dziewi dziesi tych XX wieku. Jej rezultatem 

jest cykl wydawniczy pt.: „Album Tczewski”. Ksi ki ukazuj ce 
si  od 1999 roku w ramach ww. serii dokumentuj  i upowszech niaj
najnowsz  histori  miasta. W czasach globalizacji i wszechobec-
no ci mass-mediów, gdy informacje przekazuje si  g ównie w for-
mie nak adaj cych si  kadrów z krótkim komentarzem, uzna em, 
e najlepszym sposobem dotarcia do czytelnika i zmuszenia go 

do cho by krótkiej refleksji b dzie forma albumu, pami tnika 
z fotografiami.

Dotychczas ukaza o si  osiem publikacji z serii „Album 
Tczewski”, wszystkie po wi cone s  wybranym problemom, 
czy te  obiektom. Taka charakterystyka dziejów Tczewa wydawa a
si  by  celowa i w a ciwa. W ten sposób w jednym opracowaniu 
znalaz y si  materia y jednorodne tematycznie. Po czasie okaza o
si , e jest to rozwi zanie nie najlepsze.

„Albumy Tczewskie” s  swego rodzaju fotograficznym ar-
chiwum Tczewa. W du ej mierze jego twórcami i bohaterami s  tcze-
wianie udost pniaj cy archiwalia. Z roku na rok, ro nie liczba osób 
popieraj cych idee tczewskiego pami tnika i dostarczaj cych nowe 
zdj cia i dokumenty. Dlatego pierwotny zamys  wydawania 
kolejnych tematycznych zeszytów „Albumu” sta  si  nie do ko -
ca w a ciwy. Ci gle bowiem pojawiaj  si  nowe materia y posze-

rzaj ce nasz  wiedz  o osobach i zdarzeniach ju  opisanych i które mo-
g yby znale  si  w ju  opublikowanych zeszytach „Albumu”.

Je eli nie posiada si  jednego ju  zamkni tego ród a, 
a w ka dym momencie mog  pokaza  si  nowe dot d nieznane 
archiwalia wzbogacone o osobisty komentarz, to nale y przyj
inn  koncepcj  pracy, tak , która pozwoli w ka dym momencie 
i o ka dym czasie wykorzysta  to, co niesie nam ycie.

Kolejne ksi ki z serii „Album Tczewski” b d  mia y tytu
„Fotografie do 1945 roku” lub „Fotografie po 1945 roku” opa-
trzone kolejn  numeracj  (1, 2, 3 itd.). Ka da publikacja sk ada
si  b dzie z trzech rozdzia ów: miesz ka cy, miasto, wydarzenia. 
W ramach ww. rozdzia ów mog  pojawia  si  ró ne tematy, za-
gadnienia. Archiwalia dotycz ce spraw, które ju  zosta y rozpo-
cz te, mog  by  publikowane w kolejnych ksi kach. Takie 
za o enie sposobu przedstawiania materii umo liwia wyja-
nienie i zajmowanie si  problemem tak d ugo, jak pojawiaj

si  nowe dokumenty. A zatem zawarto  ka dej ksi ki b dzie 
obejmowa  materia y ju  dawno zgromadzone jak i te, które 
zosta y pozyskane tu  przed drukiem, a kontynuuj  rozpocz ty 
wcze niej temat. Chcia bym, aby ka dy kolejny tom, zeszyt „Fo-
tografii” zach ca  tczewian do przegl dania swoich zbiorów i ich 
udost pniania w celu opisania czy te  wyja nienia miejskich zda-
rze , zjawiska czy te  pokazania obrazów dokumentuj cych ró ne 
aspekty ycia tczewian.

Pomys  stworzenia albumu pokazuj cego kultur  lu-
dow  Kociewia kr y  ju  w mojej g owie od d u -
szego czasu. Rozpocz y my od warsztatów etnogra-

ficznych prowadzonych przez etnologa Kamil  Gillmeister, 
na co dzie  pracu j c  w tczewskiej Fabryce Sztuk. Po zg -
bieniu teorii na temat m.in. zwyczajów ludo wych, obrz dów
wi tecznych, wierze , sztuki ludowej, haftu i budownictwa 

na Kociewiu przyszed  etap trudniejszy – zdj cia w plene-
rze – inscenizuj ce kultur  lu dow  Kociewia. Trud, zabawa, 
przyjemno  pozowania i pomys owo  w jednym. Modelka-
mi by y osoby emocjonalnie zwi zane z promocj  Kociewia, 
pasjonatki re gionu, cz onkinie zespo ów folklorystycznych, 
cz onkinie kó  gospody  wiejskich z powiatu starogardz-
kiego. Najm odsza uczestniczka zdj  mia a trzy miesi ce,
a naj starsza siedemdziesi t trzy lata. Ci nienie jak na pro-
fesjonalnym planie zdj ciowym, na którym panowa a m o-
dziutka fotograf Kasia Manikowska. Wielokrotnie powiewa-
o szale stwem, a zapa  i pomys owo  modelek momentami 

by y nie do okie znania. Sesje odbywa y si  m.in. w miej-
scowo ciach D ugie, Tczew, Pelplin, Nowa Cerkiew, Gniew, 

ALINA JELE

Od autorki
Starogard, Lipy. Serdeczne podzi kowania kieruj  do osób, 
które udost pni y nam obiekty do fotografowania: Gospo-
darstwu Agroturystycznemu „Zagroda Powro ty” w Lipach, 
ks. proboszczowi w Nowej Cerkwi, pani so tys z miejscowo-
ci D ugie oraz wszystkim bohaterkom tej publikacji i przy-

jacio om wspieraj cym trudne prace nad tym albumem.
Mam nadziej , e album Z dziada pradziada – kultura 

ludowa Kociewia, który w a nie trzymasz w d oni, stanie 
si  oryginaln  form  promocji naszego Kociewia, zach ci
m odych do regionalizmu, a jego ogl danie sprawi Ci du o
przyjemno ci.

Autorem ca o ci tekstów jest Kamila Gillmeister. 
Pani Alina Jele  zapomnia a umie ci  jej nazwisko na 
stronie redakcyjnej (przyp. red.). 

O Stowarzyszeniu s ów kilka
Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia powsta o

27 czerwca 2007 roku z inicja tywy Wydzia u Rolnictwa 
Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gda skim oraz 



Józef Golicki, Album Tczewski. Fotografi e do 1945 roku, nr 1, 
Gazeta Reklamowa Agencja Impresaryjna „Pop&Art”, 2013, form. 
21 x 21 cm, s. 96, il., opr. mi kka.

Alina Jele , Z dziada pradziada – kultura ludowa Kociewia, Wy-
dawnictwo „Bernardinum” Sp. z o.o., 2013, form. 21 x 29,7 cm, s. 120, 
il., opr. twarda.

W rozdziale dotycz cym mieszka ców publikowane b d
fotografie i dokumenty przedstawiaj ce prywatne ycie obywa-
teli Tczewa – pojedynczych osób, rodzin i grup towarzyskich. Tutaj 
znajd  swoje miejsce portrety i zdj cia ca ych postaci wykonane 
w celu upami tnienia wa nych rocznic, wi t czy innych zdarze ,
takich jaki luby, wi ta religijne, s u ba w wojsku, zabawy, wy-
cieczki, spotkania towarzyskie.

Rozdzia  drugi po wi cony miastu zawiera  b dzie fotogra-
fie Tczewa, (pojawi  si  tutaj widoki ogólne, zdj cia ró nych frag-
mentów miasta czy te  wybranych obiektów. Szczególn  war-
to  posiadaj  obrazy Tczewa, uchwycone mimochodem przy 
okazji wykonywania zdj  osobom podczas spacerów czy 
wycieczek.

Archiwalia dotycz ce wydarze , uroczysto ci miejskich i po-
kazuj ce ró ne formy aktywno ci tczewian znajd  si  w trzecim 
rozdziale. Obejrzymy tutaj fotografie dokumentu j ce dzia alno
mieszka ców w organizacjach kulturalnych, sportowych, religij-
nych, politycznych. W tej cz ci ka dej ksi ki b dzie mo na 
równie  zobaczy  tczewian w szkole i w pracy. Niezwykle cenne 
b d  zaj cia przedstawiaj ce najwa niejsze wi ta miejskie, ma-
nifestacje i wiece.

Pomimo, e publikacje nosz  tytu  „Fotografie”, to nie ogra-
niczaj  si  tylko do zwyk ego prezentowania zdj . Ka dy 
dokument, obraz, kadr b dzie opatrzony stosownym mniej lub 
bardziej rozbudowanym komentarzem, podpisem, który pozwo-
li przybli y  zdj cie czytelnikowi. W niektórych wypadkach, 
w szczególno ci dotycz cych wizerunków pokazuj cych 
prywatne ycie tczewian, w podpisach mog  pojawia  si  b -
dy. Nie zawsze otrzymane informacje od w a cicieli fotogra-
fii mo na zweryfikowa  w oparciu o posiadane naukowe 
ród a.

Mam nadziej , e pomoc setek tczewian pozwoli na stwo-
rzenie fotograficznego archiwum Tczewa i opisanie najnow-
szych dziejów miasta za pomoc  obrazów. Czy i w jakim za-
kresie b d  z niego korzysta  kolejne pokolenia obywateli Tczewa 
czas poka e.

Gminnego Zwi zku Rolników i Organizacji Rolniczych. Od 
2009 roku jeste my orga nizacj  po ytku publicznego. Obec-
nie zrzeszamy ponad dwie cie pi dziesi t kobiet z powiatu 
starogardzkiego, g ównie cz onki  kó  gospody  wiejskich. 
Celem naszej organizacji jest m.in.: aktywizacja i integracja 
mieszka ców wsi, dba o  o kultur , tradycj  i dziedzictwo 
kulturowe, upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki, 
spor tu i rekreacji, szerzenie kultury kulinarnej oraz pobu-
dzanie aktywno ci zawodowej, spo ecznej i gospodarczej 
mieszka ców regionu kociewskiego.

Nasz  dzia alno  realizujemy poprzez: organizacj  kur-
sów, szkole  i pogadanek zwi zanych z wszechstronnym 
rozwojem ludno ci, wyrób produktów regionalnych, dba o
o zabytki kulturowe i tradycj , wydawanie materia ów pro-
mocyjnych, broszu rek, informatorów o tematyce dotycz cej
powiatu starogardzkiego i kultury Kociewia, a tak e poprzez 
wymian  do wiadcze  z innymi organizacjami o podobnych 
celach.

Dzia alno  wydawnicza:
a) Na zdrowie Kociewie z przepisami na nalewki 

z owoców pochodz cych z Kociewia;
b) Strój kociewski trend czy prze ytek? – broszurka 

informacyjno-edukacyjna o tema tyce stroju kociewskiego;
c) Z dziada pradziada – kultura ludowa Kociewia.



W nastêpnym numerze
 miêdzy innymi:

• Pawe  Pucek. Or downik nadziei Marcina K odzi skiego

• Bartkowscy w historii Gniewu c.d. Andrzeja Lubi skiego

• Rozkoszna Dolina,czyli Wolentala historia prawdziwa c.d.
Reginy Kot owskiej

• W sprawie piaseckiej inskrypcji Grzegorza Woli skiego

• Czarna Woda. Przyczynki do bada  nad histori
 wsi i miasta    Krzysztofa Kowalkowskiego

• Dziedzictwo kulturowe mojej „Ma ej Ojczyzny” c.d. Marty Murawskiej

Fot. Andrzej Grzyb

KOCIEWSKIE
MIASTA I GMINY

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

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

GMINY POGRANICZNE

BUKOWIEC
CZERSK
LINIEWO
LNIANO
STARA KISZEWA
ŒLIWICE
TR BKI WIELKIE


