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Prezentowany wiersz pochodzi z tomiku J.S. Pasierba zatytułowanego 
„Poeta jest twoim bratem”, który ukazał się w 2014 roku.

JANUSZ STANISŁAW PASIERB

POETA JEST TWOIM BRATEM 

poeta jest twoim nieznośnym bratem

który – kiedy biegniesz – mówi

zatrzymaj się obejrzyj

obejrzyj się

obejrzyj siebie

zobacz kwitnący biało oleander

powąchaj liść orzecha

dotknij jakie chłodne uszy ma jamnik

spojrzyj światu w oczy

dokonaj koniecznych doświadczeń

nie wystarczy o nich przeczytać

kiedy stoisz w miejscu

poeta każe ci biegnąć

gdy milczysz każe ci krzyczeć

z radości czy bólu

nazywa co jest w tobie

przywraca niezbędne złudzenia

bierze cię za rękę

jak anioł świętego Piotra

i wyprowadza z więzienia

czujesz jak drży mu ręka

kiedy ci szepce do ucha

jesteś wolny nie bój się idź



1KMR

Wewn. str. okładki I
 Janusz Stanisław Pasierb
 POETA JEST TWOIM BRATEM

2 OD REDAKCJI
3 WYDARZYŁO SIĘ NA KOCIEWIU…
4 Marcin Kłodziński
 OJCOWIE POWIATU
 POCZET STAROSTÓW TCZEWSKICH (1945-1950)
9 Roman Niemczyk
 ŚREDNIOWIECZNE LUBISZEWO (Cz. I)

12 Marcin Kłodziński
 PO RAZ 24. OBCHODZILIŚMY DZIEŃ TCZEWA
14 Czesław Glinkowski
 DROGA KAPŁAŃSKIEJ POSŁUGI 
 KSIĘDZA FRANCISZKA RZOSKI (Cz. II)

19 Kazimierz Ickiewicz
 BISKUP ANASTAZY SEDLAG
 ZAŁOŻYCIEL COLLEGIUM MARIANUM

20 Zdzisław Czyż
 OLIMPIADA WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI 
 – ELIMINACJE W TCZEWSKIM „EKONOMIKU”
22 Janusz Ryszkowski
 MORAWSCY – PIĘĆ POKOLEŃ I PÓŁ
22 Jacek Cherek
 JUBILEUSZ 30-LECIA 
 „PIASECKICH KOCIEWIAKÓW” 
26 Hubert Pobłocki
 KRÓL JAN III SOBIESKI PATRONEM 
 TRÓJMIEJSKIEGO KLUBU KOCIEWIAKÓW
27 Joanna Biniecka
 ZIELONY PTASZEK 
29 Krzysztof Kowalkowski
 NISZCZEJĄCA WIEŻA CIŚNIEŃ W OCYPLU
29 Grzegorz Woliński
 JESZCZE O KOMPLEKSIE KLASZTORNYM 
 W NOWEM SŁÓW KILKA
32 Grzegorz Piotrowski
 PODRÓŻE W WYOBRAŹNI: 
 LINIA KOLEJOWA SKÓRCZ – SZLACHTA
37 Krzysztof Kowalkowski
 ZAPOMNIANY PILOT 
 300 DYWIZJONU BOMBOWEGO

38 Franciszek Drelich
 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA
 MICKIEWICZA W TCZEWIE I JEGO 
 NIEZWYKŁY DYREKTOR – ANTONI TOMCZYK
 – Konterfekty

41 Kazimierz Denek
 KU ODDOLNEJ TRANSFORMACJI NASZEJ
 EDUKACJI (Cz. II)

44 Jan Kulas
 PAMIĘCI WYBITNYCH I ZASŁUŻONYCH
 OBYWATELI ZIEMI TCZEWSKIEJ
45 Maria Pająkowska-Kensik
 CHTOŚ NIESTÓND
46 Tadeusz Linkner
 PO ALASCE I NORWEGII – SYBERIA, A POTEM…
48 KOCIEWSKIE PIÓRA 2014

Wewn. str. okładki II
 Michał Kargul, Krzysztof Korda
 NAJNOWSZE „TEKI KOCIEWSKIE”
 Janusz Ryszkowski
 OKNO POCZĄTKU I KOŃCA

KOCIEWSKI 
MAGAZYN 
REGIONALNY
Kwartalnik społeczno-kulturalny

Nr 1 (88) styczeń • luty • marzec 2015 • PL ISSN 0860-1917

WYDANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA TCZEWA

RADA PROGRAMOWA
Kazimierz Ickiewicz – przewodniczący
Jerzy Cisewski, Czesław Glinkowski, Józef Golicki, Andrzej Grzyb, 
Jan Kulas, prof. Maria Pająkowska-Kensik, Józef Ziółkowski

REDAKCJA
Halina Rudko  redaktor naczelna
Barbara Malczewska  korekta
Magdalena Śniegula  opracowanie graficzne i łamanie

WYDAWCA
Kociewski Kantor Edytorski
Sekcja Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Aleksandra Skulteta w Tczewie
dyrektor Urszula Wierycho

ADRES REDAKCJI I WYDAWCY
83-100 Tczew, ul. J. Dąbrowskiego 6, tel. (058) 531 35 50
e-mail: kketczew@tlen.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytułów                
oraz poprawek stylistyczno-językowych w nadesłanych tekstach.

Teksty oraz zdjęcia zamieszczone w niniejszym 
numerze zostały przekazane przez autorów 
nieodpłatnie.
  

NAŚWIETLENIE, MONTAŻ I DRUK 
Zakłady Graficzne im. Józefa Czyżewskiego Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 11
83-110 Tczew

Nakład: 600 egz. 
Objętość: 6 ark. druk. 

W NUMERZE

NA OKŁADCE 

Arboretum w Wirtach
 fot. Maciej Fergon



2 KMR

Od redakcji

Janusz Stanisław Pasierb, pisząc o coraz intensywniej przezywanym przez współczesnego 
człowieka czasie, o karkołomnym, dramatycznym wyścigu z czasem, zauważa, że najbardziej 
przejmującym doznaniem jest świadomość wykorzenienia.

„Nie urodziłem się tam, gdzie mieszkali moi dziadkowie, nie mieszkam tam, gdzie miesz-
kali moi rodzice. Mój dom rodzinny?”

Mój dom rodzinny na szczęście wciąż stoi tam, gdzie stał, ale to dzisiaj raczej przypadek 
rzadki. Nie wiem, na ile wielorodzinny, wielopiętrowy blok jest domem rodzinnym.

Niektórzy mają wątpliwości, czy są Kociewiakami, inni, na wszelki wypadek, żeby nie 
podpaść, nie wypaść nazbyt prowincjonalnie, nie identyfikują się z Kociewiem, są też tacy, 
których to po prostu, jak mówią, nie interesuje.

Są też tacy, którzy twierdzą, że Kociewia nie ma. Różnie ludzie mają poorany beret. Piszę, 
co usłyszałem od młodego człowieka, z dodaniem: „Pierdołami się nie zajmuję”. 

Każdy ma prawo myśleć, co chce, póki nie myśli na szkodę drugiego. Miast prowadzić 
dalej mniej lub bardziej przekonywujący wywód, zacytuję fragment z Antajosa Zbigniewa 
Herberta: 

„Można zaryzykować twierdzenie, że sensem mitu Antajosa jest przywiązanie – a więc 
uczucie raczej, niż ideologia, dlatego zapewne niepodobna tego przekazać innym. Naprawdę 
bardzo trudno przekonać kogokolwiek o tym, że warto kochać ubogi kawałek ziemi, mały 
jak cień osła, jak cień topoli, a także rozbity dom, zrujnowane miasto nad wyschłą rzeką, 
słowem miejsce, gdzie nas urodzono, i które nie mogło nas ani wyżywić, ani uchronić.

Dla nomadów cywilizacji, lokatorów samolotów odrzutowych, Antajos pozostanie na 
zawsze symbolem prymitywnego barbarzyńcy. Zdają się ulegać złudzeniu, że zerwanie 
więzów, chorobliwa ruchliwość, są koniecznymi warunkami postępu. Zapominają przy tym, 
że pogoń za słońcem, globalne utopie, muszą skończyć się katastrofą. Ostatecznie wszystko 
sprowadza się do wyboru lub przydziału miejsca na cmentarzu.”

Wielu ma swój cień topoli, ubogi kawałek ziemi, dom, w którym słomiany czy gontowy 
dach zamieniono na blachodachówkę, a okna i drzwi powiększono, likwidując wysoki próg. 
Wielu zaprze się, lecz chce, czy nie chce, może jutro, a może za kilka lat odszuka cień topoli 
czy brzozy, przebudowany dom, rzekę, która zmieniła koryto, miejsce urodzenia i choć to 
miejsce nie wyżywiło go, ani nie uchroniło, zatęskni za tym miejscem, poczuje tak mocno, 
skąd jest, że zaboli, lecz, o dziwo, będzie to ból słodki. Może wtedy zrozumie.

Andrzej Grzyb
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Wydarzyło się na Kociewiu...
► Starogard Gdański, 4 grudnia
Aula starogardzkiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej goś-

ciła uczestników tegorocznej edycji Konkursu Wiedzy o Po-
wiecie Starogardzkim. Do zmagań stanęło 8 trzyosobowych 
drużyn, które reprezentowały szkoły ponadgimnazjalne z te-
renu całego powiatu. Najlepiej ze specjalnie przygotowanym 
testem poradzili sobie uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych 
w Bolesławowie

► Tczew, 8 grudnia
W siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej miało miej-

sce uroczyste otwarcie wystawy „Metamorfozy 2”. Zebrani 
goście, jako pierwsi mieli niespotykaną okazję zapoznać 
się z fascynującym zestawieniem współczesnych widoków 
Tczewa z tymi sprzed ponad 30 lat, połączonych w niezwy-
kły kolaż. 

► Nowe, 10 grudnia
Zebrani w Centrum Kultury „Zamek” już po raz dwu-

dziesty obchodzili Dzień Kociewia. Uroczystości uświetnił 
występ Teatru Lalek i Cieni „Baśniowy Świat”, który przed-
stawił gościom spektakl „Jasełka na Boże Narodzenie”, 
wyreżyserowany przez Stefana Gełdona. W ramach ob-
chodów Dnia Kociewia m.in. wręczono nagrody laureatom 
konkursów na najpiękniejszą „Szopkę Bożonarodzeniową” 
oraz „Turnieju wiedzy o Nowem i Kociewiu”. 

► Zblewo, 18 grudnia
„Święto Piernika z Uśmiechem” – pod takim hasłem 

odbyły się tegoroczne obchody zblewskiego Święta Piernika, 
którego gospodarzem była miejscowa szkoła. Wśród wielu 
atrakcji – oczywiście przy zapachu i smaku aromatycz-
nych wypieków i wszechobecnego uśmiechu – znalazły 
się wspólne tworzenie specjalnego plakatu oraz licytacja 
uszytych przez uczniów na rzecz UNICEF laleczek. Zebra-
nych zabawiały również przygotowane przez najmłodszych 
uczestników występy artystyczne.

► Kociewie, 6 stycznia 
Orszaki Trzech Króli opanowały całe Kociewie. Po raz 

pierwszy taki sposób świętowania wybrali mieszkańcy m.in. 
Pelplina i Starogardu Gdańskiego. Ulice tych miast wypeł-
niły po brzegi tłumne i kolorowe pochody ludzi. Niezwykle 
odświętny charakter miał, organizowany już po raz drugi, 
tczewski orszak, w którym uczestniczyło ponad sześć tysię-
cy mieszkańców grodu Sambora.

► Tczew, 17 stycznia 
W grodzie Sambora zorganizowano VI Pomorska Galę 

Żeglarską, podczas której rozdano „Kryształowe Żagle” 
– nagrody przyznawane osobom i instytucjom szczególnie 
zasłużonym dla pomorskiego żeglarstwa. Tegorocznymi 
laureatami tego zaszczytnego wyróżnienia zostały 22 osoby, 
uhonorowane w ośmiu kategoriach. Poza „Kryształowymi 
Żaglami” wręczono również medal „De nihilo nihil fit” oraz 
krzyże „Promo mari nostro”.

► Jabłowo, 18 stycznia
Bardzo uroczystą oprawę miało, zorganizowane po raz 

dwudziesty, Rodzinne Śpiewanie Kolęd. Zgromadzeni tłum-
nie w sali miejscowej szkoły mieli okazję wysłuchać wystę-

pów aż 31 grup. Ci, którzy nie mogli kolędować wspólnie 
z uczestnikami jabłowskiej zabawy, śledzili jej przebieg 
dzięki przygotowanej przez Radio Głos transmisji. Imprezie 
towarzyszył konkurs plastyczny zorganizowany dla najmłod-
szych, a także wystawa szopek bożonarodzeniowych.

► Kociewie, 10 lutego
Już po raz dziewiąty obchodzony był Światowy Dzień 

Kociewia. Wśród celebrujących to święto znaleźli się m.in. 
uczniowie Szkół Katolickich w Świeciu. Gimnazjalistki 
przebrane w tradycyjne stroje odwiedziły wszystkie klasy, 
opowiadając pokrótce o historii pierwszego znanego histo-
rycznego użycia nazwy naszego regionu, co miało miejsce 
10 lutego 1807 roku. 

► Pelplin, 10 lutego
W świeżo odnowionej pelplińskiej Bibliotece Diecezjal-

nej, odbyło się spotkanie organizacyjne już V Kongresu Ko-
ciewskiego. Grono licznie przybyłych przedstawicieli władz 
samorządowych Kociewia oraz regionalistów, przez prawie 
dwie godziny omawiało dotychczasowe przygotowania do 
tegorocznej edycji tej imprezy. 

► Gniew, 20 lutego
Mieszkańcy gniewskiej gminy już po raz jedenasty sta-

nęli w szranki w ramach Gniewskiej Klasówki Ortogra-
ficznej. Jako pierwsi do zmagań o tytuł Mistrza Ortografii 
Miasta i Gminy Gniew w kategorii szkół podstawowych 
i gimnazjalnych przystąpili najmłodsi. Najlepiej z zawiłoś-
ciami języka polskiego poradzili sobie: Karol Krotowski, 
Natalia Rus, Olga Mozgiel, a także Dominika Górska. Po 
najmłodszych do zmagań o tytuł Mistrza Ortografii Ziemi 
Gniewskiej stanęli dorośli i młodzież. Zwyciężczynią w tej 
kategorii została Wiktoria Pastewska.

► Tczew, 22 lutego
W tczewskiej Fabryce Sztuk odbyło się uroczyste ot-

warcie wystawy pt. „Kociewie – serdeczna strona świata”. 
Przybyli tego dnia mogli zapoznać się z niezwykłą twór-
czością artystów, którzy, poprzez m.in. fotografię, malarstwo 
oraz sztukę ludową, podejmują temat kociewski. Wszyscy, 
którzy chcieliby zapoznać się z wystawą”, mają taką okazję 
do 30 kwietnia br.

► Kociewie, 1 marca
Po raz piąty na Kociewiu uroczyście obchodzono Na-

rodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Tczewskie 
obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. św. 
Stanisława Kostki. Następnie złożono kwiaty i zapalono 
znicze przed tablicą pamiątkową, zawieszoną na gmachu 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Przy wieży ciśnień uro-
czyście odsłonięto też tablicę z nazwą „Rondo Żołnierzy 
Wyklętych”. Główne obchody święta odbyły się w parku 
przy miejscowym Zespole Szkół Technicznych, pod Pomni-
kiem Ofiar Stalinizmu. Po wysłuchaniu okolicznościowych 
przemówień, które wygłosili m.in. Prezydent Tczewa Miro-
sław Pobłocki oraz przewodniczący Konwentu Organizacji 
Kombatanckich Edmund Pek, nastąpiło złożenie kwiatów 
i zapalenie zniczy. Na zakończenie głos zabrał Starosta 
Powiatowy Tadeusz Dzwonkowski, który podziękował ze-
branym za udział w uroczystościach.
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Z PRZESZŁOŚCI REGIONU

Na przestrzeni lat 1945–1950 funkcję starosty piasto-
wały 4 osoby. W zasadzie niewiele je łączyło. Różne 
były ich życiorysy i różne poglądy na otaczającą rze-

czywistość. Piastujące ten urząd osoby dzieliły również ce-
chy charakteru. Od spokojnego, typowego administratora, po 
apodyktycznego „dyktatora”. Była jednak jedna rzecz, która 
ich niewątpliwie łączyła. To właśnie za ich sprawą urząd sta-
rosty powiatowego utrzymał pewnego rodzaju samodzielność 
i niezależność na łonie lokalnego aparatu władzy. Oczywiście 
nakładały się na to różne przesłanki, które nimi kierowały. 
Sam zakres wspomnianej samodzielności był także zmienny, 
zależny od bieżącej konfiguracji sił politycznych w powiecie. 
Niemniej jednak zachowanie choć najmniejszej formy nie-
zależności w dobie postępującego zagarniania władzy przez 
struktury partii komunistycznej (PPR/PZPR) było czymś 
w pewnym sensie wyjątkowym. 

Niestety, dziś są to osoby praktycznie zapomniane. Po-
mimo iż każda z nich przez pewien okres swojego życia 
zajmowała formalnie najwyższe stanowisko w powiecie, 
ich nazwisk próżno szukać w – bądź co bądź dość bogatej 
– historiografii regionu. Jedynie sporadycznie pojawiają się 
wzmianki w różnego rodzaju „suchych” wykazach człon-
ków lokalnego samorządu. Musimy wziąć pod uwagę, iż 
bez poznania ich sylwetek oraz wpływu, jaki wywierali na 
działalność samego Starostwa, nie będziemy w stanie po-
znać i zrozumieć bardzo wielu aspektów niezwykle trudnej 
powojennej historii powiatu tczewskiego. 

Pierwszy starosta

Formowanie samorządu terytorialnego po-
wiatu tczewskiego rozpoczęło się już późną 
zimą 1945 r., jeszcze przed zajęciem całego re-
gionu przez wojska sowieckie. Wówczas to na 
tyłach frontu przygotowywano specjalne grupy 
operacyjne, które miały za zadanie organizować 
polską administrację na zdobywanych przez 
Armię Czerwoną terenach. Jedna z nich, wy-
posażona w pełnomocnictwa od ówczesnego 
wojewody pomorskiego Henryka Świątkow-
skiego, przyjechała do Tczewa najprawdopo-
dobniej 14 lub 15 marca 1945 r. W grupie tej 
nie było jednak nowego starosty tczewskiego, 
choć został on mianowany na ten urząd już 7 
marca w Toruniu. Miał przyjechać, z niezna-
nych nam do dzisiaj przyczyn, dopiero za kilka 
dni. Pod jego nieobecność uprawnienia starosty 
najprawdopodobniej posiadał nowo wybrany 
burmistrz Tczewa – Tadeusz Mężyk. Była to 

postać dość osobliwa. Stosunkowo młody (31 lat), prawnik, 
absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, na co dzień nosił 
dobrze skrojony mundur wojskowy bez dystynkcji, co tłu-
maczył swoją przynależnością do Polskiej Armii Ludowej 
(konspiracyjnej organizacji wojskowej zrzeszającej głów-
nie osoby ze środowisk lewicowych). Jak się wydaje, lubił 
występować publicznie. Często towarzyszyła mu jego żona 
– Halina Barbara, córka ówczesnego burmistrza Pelplina, 
Heliodora Szmycińskiego. Była ona osobą w pewnym sensie 
tak samo wyróżniająca się, jak jej mąż. Wykształcona ab-
solwentka Uniwersytetu Warszawskiego, bardzo elegancka 
(na zdjęciach zawsze w kapeluszu), angażując się w życie 
polityczne powiatu, próbowała zachować jak największą 
samodzielność i niezależność. Latem 1945 r. jej uroda stała 
się nawet powodem małego kryzysu na lokalnych szczytach 
władzy. W powojennej historii ziemi tczewskiej była niewąt-
pliwie pierwszą kobietą, która osiągnęła status osoby pub-
licznej. Była to sytuacja raczej wyjątkowa, gdyż małżonki 
najważniejszych decydentów ziemi tczewskiej pozostawały 
zazwyczaj w cieniu swych mężów. 

Tadeusz Mężyk był sprawnym i doświadczonym organi-
zatorem. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, jak 
i w jej trakcie, zajmował kierownicze stanowiska w różnych 
przedsiębiorstwach. To zapewne pod jego zwierzchnictwem 
powstały, obok agend tczewskiego Zarządu Miejskiego, 
pierwsze wydziały i referaty Starostwa Powiatowego. Za-
trudnienie w nich znalazło wielu przedwojennych, miejsco-

MARCIN KŁODZIŃSKI

Ojcowie powiatu
Poczet starostów tczewskich (1945–1950)

...należy go bezwzględnie usunąć, jest ukrytym reakcjonistą
Jan Andrysiak, sekretarz powiatowy PPR, 

o staroście Janie Krassowskim, lipiec 1946 r.

Tadeusz Mężyk (w furażerce) podczas rozmowy z wojewodą 
Mieczysławem Okęckim. Tczew 13 kwietnia 1945 roku

Ze zbiorów MBP w Tczewie
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wych urzędników, jak również osoby wcześniej nie związane 
z regionem, przysłane przez władze wojewódzkie. Były to 
w większości osoby doświadczone w pracy samorządowej. Już 
zapewne wtedy został na potrzeby starostwa zaadoptowany 
były tczewski ratusz (mowa o dzisiejszym budynku Urzędu 
Miejskiego znajdującym się przy pl. Piłsudskiego). 

Formalnie jednak jako datę uruchomienia urzędu staroś-
cińskiego współcześni podają 19/20 marca 1945 r. – dzień 
przyjazdu do Tczewa pierwszego powojennego starosty, 
Pawła Pucka. Nowy gospodarz gmachu przy obecnym pl. 
Piłsudskiego w bardzo wielu aspektach różnił się od swoje-
go poprzednika. Starszy o dekadę (41 lat), z wykształcenia 
nauczyciel. Choć w czasie wojny był oficerem Armii Krajo-
wej (w stopniu podporucznika), w odróżnieniu od Tadeusza 
Mężyka chodził w ubraniu cywilnym. Tak samo jednak jak 
nowy burmistrz Tczewa, był sprawnym organizatorem. Do-
świadczenie administracyjne zdobywał w powiecie radzyń-
skim, gdzie przez kilka miesięcy 1944 roku pełnił funkcję 
starosty. Wobec poważnych braków w dokumentacji archi-
walnej, bardzo trudno jest nam odtworzyć okres jego rządów 
w powiecie. Należy wziąć pod uwagę, iż jeszcze wówczas za-
kres wpływów starostwa ograniczał się w praktyce głównie 
do samego Tczewa i okolicznych terenów. Ponadto władza 
Pawła Pucka była poważnie okrojona przez wszechwładnych 
wówczas Sowietów, a także skonfliktowanych z nim lokal-
nych struktur partyjnych, z komunistyczną PPR na czele. 
Przedstawiciele tej ostatniej, najprawdopodobniej już pod 
koniec marca 1945 roku rozpoczęli kampanię propagandową 
przeciwko niemu, zarzucając mu nieudolność. Organizo-
wano specjalne wiece protestacyjne, na których domagano 
się ustąpienia starosty. Komuniści podjęli nawet w tym 
celu interwencję w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy 
(dokąd został przeniesiony z Torunia). Ostatecznie Paweł 
Pucek został odwołany 13 kwietnia 1945 roku przez nowo 
powołanego wojewodę gdańskiego, Mieczysława Okęckie-
go, który tego dnia odwiedził Tczew. Były już starosta nie 
zniknął jednak z przestrzeni publicznej. Wkrótce objął sta-
nowisko prezesa lokalnych struktur Stronnictwa Ludowego, 
a następnie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dopiero po 
przegraniu niezwykle zaciętej i brutalnej walki politycznej 
w latach 1945–1947 wycofał się z życia publicznego. 

Wspierani przez socjalistów komuniści tryumfowa-
li. Jeszcze tego samego dnia w godzinach wieczornych, 
w prywatnym mieszkaniu Tadeusza Mężyka zebrali się 
lokalni decydenci polityczni, by wybrać następcę Pawła Pu-
cka. Wybór padł na pochodzącego z Pelplina ppor. Mariana 
Wojaka, późniejszego burmistrza Tczewa. Ten jednak nigdy 
nie objął stanowiska starosty tczewskiego. 

Powrót i pierwsze „bezkrólewie”

Już następnego dnia, 14 kwietnia 1945 roku, wojewoda 
Mieczysław Okęcki, wbrew wcześniejszym ustaleniom lo-
kalnych struktur politycznych, mianował nowym starostą 

Tadeusza Mężyka. Ten dość niespodziewany awans był dla 
tak ambitnej osoby, jaką był dotychczasowy burmistrz Tcze-
wa (łączył oba stanowiska do 19 kwietnia), przysłowiowym 
wiatrem w żagle. Wykorzystał on poparcie okazane przez 
wojewodę, uzyskując bardzo duży zakres samodzielności. 
Swoich decyzji nie konsultował z lokalnymi komórkami 
partii politycznych, przez co bardzo szybko popadł w kon-
flikt z szefostwem tczewskiego PPR, którego zresztą był 
członkiem. Już 20 kwietnia 1945 roku komuniści wystąpili 
z wnioskiem o: „zdopingowanie starosty do wykonania 
wszelkich zaleceń partyjnych, spod których chce się uchy-
lić”. PPR w Tczewie była jednak wówczas zbyt słaba, by 
wymusić na nim posłuszeństwo.

Sposób, w jaki Tadeusz Mężyk kierował Starostwem 
Powiatowym, charakteryzował – jak się wydaje – pewien ro-
dzaj autorytaryzmu. Często posługiwał się on nakazami, po-
wołując się przy tym na prawo wojenne i niezwykle surowe 
konsekwencje jego naruszania. Choć taki sposób rządzenia 
w okresie ekstraordynaryjnym, jakim niewątpliwie był okres 
odbudowy powiatu po działaniach wojennych, możemy 
uznać za zrozumiały i w pewnym sensie naturalny, to rozpo-
rządzenia wydawane przez nowego starostę wyróżniały się 
swoja surowością. Chyba najlepszym tego przykładem jest 
wydane 19 kwietnia 1945 roku zarządzenie nakazujące nadal 
licznej na terenie ziemi tczewskiej ludności niemieckiej no-
szenie swastyk na ubraniach, z jednoczesnym zastrzeżeniem, 
iż każdy, kto się do tego nie dostosuje, zostanie rozstrzela-
ny. Nie wiemy jednak, czy ktoś faktycznie w wyniku tej 
decyzji Tadeusza Mężyka poniósł śmierć. Tak restrykcyjne 
zarządzenie zostało jednak odwołane przez samego starostę 
w trybie pilnym, już po tygodniu obowiązywania.

Rządy „inżyniera” Mężyka – jak nazywało go wielu 
mu współczesnych – trwały jednak tylko trochę dłużej niż 
jego poprzednika. O jego odwołaniu miały zadecydować 
wydarzenia jeszcze z okresu pobytu w Generalnym Gu-
bernatorstwie w czasie wojny. Najprawdopodobniej już 6 
maja 1945 roku Tadeusz Mężyk został aresztowany przez 
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funkcjonariuszy gdańskiego UB pod zarzutem rzekomej 
współpracy z Niemcami w okresie okupacji, a także o „za-
bójstwa Niemców”. Tczewski starosta trafił do więzienia 
w Gdańsku, gdzie spędził 13 miesięcy. Wyszedł na wolność 
po umorzeniu sprawy dopiero w czerwcu 1946 roku zupełnie 
osiwiały i z ledwo wyleczonym tyfusem. Nigdy już nie wró-
cił do Tczewa. Pod koniec 1946 roku został wiceprezydentem 
Grudziądza, jednak już po kilku miesiącach zrezygnował. 
W 1948 roku został ponownie aresztowany przez UB pod 
tymi samymi zarzutami. Po kilku miesiącach sprawa prze-
ciwko niemu została znów umorzona. 

W związku ze swoim aresztowaniem Tadeusz Mężyk 
został odwołany przez wojewodę Okęckiego ze stanowiska 
starosty, co najprawdopodobniej miało miejsce pomiędzy 
7 a 10 maja 1945 roku, choć według jednego ze źródeł miało 
do tego dojść już 5 maja. Wybór jego następcy był jednak 
kwestią niezwykle skomplikowaną. PPR i PPS rościły sobie 
prawo do obsadzenia tej funkcji. Tym samym rozpoczęły 
się trwające kilka miesięcy spory i targi o fotel gospodarza 
urzędu starościńskiego. Komuniści byli nawet gotowi oddać 
socjalistom przysługujące im stanowisko burmistrza Tcze-
wa. Na czas trwania negocjacji obowiązki starosty przejął 
wicestarosta Leonard Franczewski, od marca 1945 roku 
kolejno zastępca Pawła Pucka i Tadeusza Mężyka. Nieste-
ty, choć przez kilka miesięcy był jedną z najważniejszych 
postaci w całym powiecie tczewskim, wiemy o nim bardzo 
niewiele. Najprawdopodobniej nie był związany z żadną par-
tią polityczną. Jak się wydaje, był typem spokojnego urzęd-
nika, skupiającym się na wykonywaniu swoich obowiązków. 
W odróżnieniu od swoich poprzedników, nie próbował od-
grywać samodzielnej roli na lokalnej scenie politycznej. Co 
ciekawe, najprawdopodobniej właśnie to sprawiło, iż cieszył 
się on względną samodzielnością w kierowaniu Starostwem. 
Spierające się o urząd starosty partie niewątpliwie wolały 
widzieć tymczasowo na tym stanowisku osobę nie włącza-
jącą się w konflikt, gwarantującą na czas sporu niezależność 
tej instytucji, zwalczając nawzajem wszelkie próby nacisku 
na nią. 

O samych rządach Franczewskiego wiemy również sto-
sunkowo niewiele. Przypadały one na niezwykle trudny 
okres ogromnego zubożenia materialnego ludności, po-
tęgowanego przez wręcz grabieżczą politykę Sowietów. 
W tym czasie cena jednego kilograma masła przewyższała 
średnie miesięczne wynagrodzenie. Franczewski najpraw-
dopodobniej skupiał się głównie na organizowaniu pracy 
podległego mu Starostwa. To pod jego kierownictwem urząd 
starościński umocnił swoją władzę poza samym Tczewem. 
Udało mu się również zintensyfikować proces przejmowania 
poszczególnych zakładów pracy, zajętych wcześniej przez 
żołnierzy Armii Czerwonej. Zajmował się tym z jego pole-
cenia Władysław Bartoszek, referent Wydziału Przemysłu 
Starostwa Powiatowego w Tczewie, który został wyposażo-
ny przez Franczewskiego w specjalne pełnomocnictwa. Nie 
obywało się to oczywiście bez trudności ze strony Sowietów. 
Ich samowola wykraczała jednak dużo dalej. W nadsyła-
nych do wojewody gdańskiego przez kierowany przez Fran-
czewskiego urząd starościński sprawozdaniach alarmowano 
o ogromnej liczbie aktów pogwałcenia prawa przez żołnierzy 
sowieckich. Niestety, wszelkie próby interwencji podejmo-
wane przez wicestarostę, jak wskazywano w dokumentacji, 
kończyły się zwykle niepowodzeniem. 

Należy również wspomnieć, iż z racji zajmowanego 
stanowiska Leonard Franczewski był również jednym 
z organizatorów rad narodowych w powiecie, instytucji 
samorządowych przeniesionych na grunt polski z ZSRR. 
Główną rolę w tym procesie odgrywały jednak funkcjonu-
jące wówczas na ziemi tczewskiej partie polityczne, z ko-
munistami na czele. Pełniący obowiązki starosty Franczew-

ski w rzeczywistości miał niewielki wpływ na ich kształt 
i skład. Nie pozwalała mu na to jego słaba pozycja w lokalnej 
przestrzeni publicznej. Wynikało to najprawdopodobniej 
z nieposiadania przez niego szerszego zaplecza politycznego, 
tak ważnego w nowych realiach, jak również zapewne dość 
powszechne przekonanie o tymczasowym charakterze jego 
rządów. Wśród bacznych obserwatorów ówczesnego życie 
publicznego, jak się wydaje, pewnym musiało być, iż misja 
Franczewskiego skończy się wraz z porozumieniem komu-
nistów z socjalistami w sprawie obsadzenia stanowiska sta-
rosty. Kompromis jednak nie następował, w związku z czym 
komuniści postanowili użyć fortelu. W czerwcu 1945 roku 
na forum tczewskiej Powiatowej Rady Narodowej (PRN), 
w której PPR i jej sojusznicy mieli większość, postawiono 
wniosek o wybór na stanowisko starosty Walentego Szeligi, 
pracownika gdańskiego Komitetu Wojewódzkiego PPR. 
Wobec sprzeciwu pozostałych sił politycznych, Rada po-
stanowiła ograniczyć się wyłącznie do rekomendowania tej 
kandydatury wojewodzie, który ostatecznie ją odrzucił. Sze-
liga, w ramach swego rodzaju „nagrody pocieszenia”, został 
13 sierpnia 1945 roku nominowany przez lokalne struktury 
partyjne na stanowisko burmistrza Tczewa, którego również 
nigdy nie objął. Dwa dni wcześniej, 11 sierpnia, władze woje-
wódzkie postanowiły przerwać trwający w powiecie impas, 
przysyłając nowego starostę – socjalistę Jana Krassowskiego. 
Jego kandydaturę zatwierdziła nawet Wojewódzka Komisja 
Międzypartyjna w Gdańsku, co uniemożliwiało chwilowo 
tczewskim komunistom dalsze roszczenie co do obsady tego 
stanowiska. 

„Reakcjonista”

Nowy starosta w chwili objęcia urzędu miał 51 lat. Ten 
warszawiak z pochodzenia ukończył trzy lata studiów praw-
niczych, i w 1923 roku złożył egzamin administracyjny. 
Tak jak jego dwaj poprzednicy, (Pucek i Mężyk) miał za 
sobą żołnierski epizod. Brał udział w wojnie polsko-bol-
szewickiej lat 1919–1921, którą ukończył w stopniu pod-
porucznika. Według niektórych źródeł miał być w okresie 
II wojny światowej aktywnym działaczem PPS – Wolność, 
Równość, Niepodległość (konspiracyjnej partii politycznej) 
oraz oficerem AK. W odróżnieniu jednak od swoich po-
przedników wyznaczanych na to stanowisko po marcu 1945 
roku, posiadał jeszcze przedwojenne doświadczenie w pracy 
w administracji samorządowej. Co najmniej od 1932 roku 
był starostą jednego z powiatów. Niestety, prowadzone przez 
autora kwerendy nie pozwoliły na ustalenie którego. 

Wybór Jana Krassowskiego na stanowisko starosty zo-
stał przyjęty, jak wynika z ówczesnej relacji, „jednogłośnie 
z oklaskami” i zatwierdzony przez PRN w Tczewie 24 wrześ-
nia 1945 roku. Zapewne niewielu zgromadzonych wówczas 
w sali posiedzeń urzędu starościńskiego, biorąc pod uwagę 
ówczesną dynamikę życia politycznego, spodziewało się, 
iż będzie on pełnił tę funkcję przez prawie trzy lata. Jego 
początki na tym stanowisku były niezwykle trudne. Choć 
samowola Sowietów powoli się zmniejszała, co było zwią-
zane z likwidacją w tym czasie komendantur wojennych na 
terenie powiatu, nadal ogromnym problemem była m.in. 
bardzo trudna sytuacja gospodarcza ludności. Podstawo-
wym problemem dla mieszkańców ziemi tczewskiej było 
zaopatrzenie w żywność. Tej dystrybuowanej przez władze 
na kartki było niewiele, a niekiedy nawet jej brakowało. 
Oczywiście, dostępna była żywność na wolnym rynku, 
aczkolwiek jej ceny były horrendalne, często przekraczające 
możliwości dużej części zubożałego społeczeństwa. Proble-
mów było jednak więcej. Powoli rozpoczynające działalność 
zakłady i fabryki nie były w stanie zlikwidować ogromnego 
bezrobocia. W dotkniętych działaniami wojennymi miastach 
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występowały również poważne problemy mieszkaniowe. 
Częstokroć wielopokoleniowa rodzina gnieździła się w jed-
nym pokoju. Podległa staroście administracja stawała przed 
wieloma problemami. Częste zmiany na stanowisku kieru-
jącego Starostwem Powiatowym wpływały niekorzystnie 
na stabilność funkcjonowania urzędu. Dość powszechnym 
problemem była duża rotacja kadr w lokalnym aparacie 
administracyjnym. Bez wątpienia, w tak trudnej sytuacji po-
wiat potrzebował sprawnego i doświadczonego organizatora. 
Jan Krassowski sprostał oczekiwaniom. Z czasem stał się, 
jak z przekąsem nazywali go komuniści, „ojcem powiatu”.

Prawie trzyletni okres rządów Jana Krassowskiego był 
czasem ogólnej poprawy sytuacji bytowej mieszkańców 
ziemi tczewskiej. Polepszyła się m.in. dostępność produktów 
pierwszej potrzeby. Warto jednak dodać, iż nadal, szcze-
gólnie w okresach zimowych i klęsk żywiołowych, były 
problemy z aprowizacją w żywność i inne materiały, czego 
najlepszym przykładem jest okres po zimie 1946/1947 roku. 
Udało się jednak częściowo opanować sytuację na lokalnym 
rynku pracy. Uruchomienie coraz większej ilości zakładów 
pracy, jak np. pelplińska cukrownia, pozwoliło na wyraź-
ne zmniejszenie bezrobocia, choć liczba osób bez zatrud-
nienia przez następne lata nadal pozostawała stosunkowo 
wysoka. Oczywiście musimy wziąć pod uwagę, iż bardzo 
duży wpływ na poprawę sytuacji bytowej społeczeństwa 
tczewskiego miał ogólnokrajowy wzrost gospodarczy. Nie 
możemy jednak marginalizować roli starosty i podległych 
mu urzędników w rozwoju gospodarczym powiatu, którzy 
często interweniowali u władz wojewódzkich. Nawet nie-
chętna Krassowskiemu tczewska PRN wyraziła w marcu 
1947 roku opinię, iż: „w czasie swego urzędowania wykazał 
dużo inicjatywy gospodarczej i przyczynił się w znacznym 
stopniu do poprawy stanu finansowego powiatowego związ-
ku samorządowego”.

Krassowskiemu udało się ustabilizować funkcjonowanie 
podległego mu urzędu. Rozbudowano przy tym jego struktu-
rę. Jeżeli w pierwszych miesiącach po zajęciu powiatu przez 
wojska sowieckie starostwo posiadało osiem wydziałów, to 
już w 1946 roku ich liczba wzrosła do do czternastu. Do 
najważniejszych z nich możemy zaliczyć wydziały: Ad-
ministracyjno-Prawny, Budżetowy, Polityczno-Społeczny 
oraz Przemysłowy. Nie mniej ważnym osiągnięciem było 
ustabilizowanie przez Krassowskiego sytuacji kadrowej. 
Nie było to zadanie łatwe. Do pracy w urzędach zniechęcały 
wówczas bardzo niskie zarobki. Pensja pracownika średnie-
go szczebla nie pozwalała nawet na zakup pary półbutów. 
Krassowskiemu udało się jednak stworzyć bardzo sprawnie 
działający aparat urzędniczy. Pomimo iż sam był jednym 
z liderów lokalnego PPS, stawiał przede wszystkim na facho-
wość, a nie afiliacje polityczne. We wrześniu 1946 roku, na 
czternastu kierowników wydziałów Starostwa, tylko pięciu 
legitymowało się przynależnością partyjną (PPS, PSL, SL). 
Nawet „prawa ręka” Krassowskiego, wicestarosta Józef 
Jackowski (lwowiak, przedwojenny wicestarosta, prawnik 
z wykształcenia), nie należał do żadnego z ugrupowań. Stało 
się to zarzewiem ataków komunistów na starostę, którzy 
zarzucali mu, iż otacza się „reakcjonistami”, „dwójkarzami”, 
żołnierzami AK oraz przedwojennymi urzędnikami. Nie 
był to jedyny powód ataków, bowiem wkrótce po nominacji 
nowy starosta, z racji zajmowanego stanowiska, wszedł 
w skład kierownictwa powiatowego PPS. Bardzo szybko 
stał się on jednym z przywódców frakcji partyjnej, która 
opowiadała się za jak największą samodzielnością wzglę-
dem komunistów, choć nie kontestowała wprowadzanego w 
Polsce od 1944 roku porządku. Grupa ta w latach 1945–1947 
nie piastowała znaczących stanowisk w strukturach ugru-
powania socjalistów, z tego względu Starostwo, kierowane 
przez Krassowskiego, który stał się liderem tego środowiska, 

zostało głównym jej oparciem. Spowodowało to, iż już pod 
koniec 1945 roku komuniści zaczęli ataki na starostę, któ-
rego uznawali za swojego największego, obok Pawła Pucka, 
wroga. Na zamkniętych posiedzeniach partyjnych nazywano 
Krassowskiego „reakcjonistą”, który bardziej dba o siebie 
niż o powiat. Ataki te nasiliły się w 1947 roku, kiedy został 
on przewodniczącym lokalnych struktur PPS. Działacze 
PPR przeprowadzili nawet w listopadzie 1947 roku nieudaną 
próbę odwołania Krassowskiego na posiedzeniu PRN. Sta-
rosta miał jeszcze wówczas zbyt silną pozycję. W kuluarach 
mówiono nawet, iż jest on „człowiekiem Osóbki-Moraw-
skiego”. Nie zniechęcało to jednak jego przeciwników. Na 
organizowanych w całym powiecie wiecach nawoływano do 
odwołania znienawidzonego przez lokalnych działaczy PPR 
starosty. Działania te zakończyły się sukcesem – Krassowski 
zniknął z tczewskiego życia publicznego.

Zachodzące w 1948 roku w partii socjalistycznej zmiany 
(zdobywanie przewagi przez zwolenników bliskiej współ-
pracy komunistami) spowodowały, iż pozycja Krassow-
skiego ogromnie osłabła. W tym samym czasie podupadł 
na zdrowiu tak dalece, że w marcu 1948 roku był zmuszony 
do „urzędowania z łóżka”. Złożenie urzędu było już tylko 
kwestią czasu. Doszło do tego na początku maja 1948 roku. 
Postępująca choroba i nasilające się ataki przeciwników 
spowodowały, iż na początku maja 1948 roku Krassowki 
złożył rezygnację i wyjechał do Warszawy, gdzie najpraw-
dopodobniej został urzędnikiem jednego z ministerstw. 

Drugie „bezkrólewie”

W maju 1948 roku powtórzyła się sytuacja sprzed trzech 
lat. 14 maja wakujące stanowisko starosty objął wicesta-
rosta, którym wówczas był Janusz Tempski. Był on jedną 
z bardziej barwnych postaci powojennego Tczewa. Urodzo-
ny w 1906 roku, po ukończeniu szkoły średniej postanowił 
rozpocząć karierę wojskową. Od 1932 roku służył w 66. 
Pułku Piechoty w Chełmnie, gdzie awansował do stopnia 
porucznika. W 1936 roku jednak opuścił szeregi Wojska 
Polskiego i przeniósł się do Tczewa, gdzie do wybuchu 
wojny pracował w tamtejszym Biurze Ochrony Skarbowej. 
Według niepotwierdzonych informacji, miał on wówczas 
być również etatowym pracownikiem Oddziału II Sztabu 
Głównego WP (wywiad wojskowy). Po wkroczeniu Niem-
ców do Polski, Janusz Tempski został wywieziony na teren 
Generalnego Gubernatorstwa. Tam zostaje szefem wywiadu 
Powstańczego Oddziału Specjalnego „Jerzyki” (formacji 
scalonej później z AK). Działa pod pseudonimem „Pro-
boszcz”, awansując do stopnia kapitana. W 1944 roku zostaje 
aresztowany przez Niemców w Warszawie i wysłany do nie-
mieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Stutthof. 
Tam włącza się w organizowanie konspiracji obozowej. Na 
początku 1945 roku udaje mu się uciec i schronić w Tczewie, 
gdzie po wkroczeniu wojsk sowieckich zostaje działaczem 
samorządowym i partyjnym (PPR).

Krótkie rządy Janusza Tempskiego przypadły na je-
den z najtrudniejszych okresów w powojennej historii 
powiatu tczewskiego. Na lokalnej scenie politycznej trwał 
chaos. Socjaliści i komuniści rozpoczynali „czystki” 
w swoich szeregach. Miały one na celu wyeliminowanie 
z życia publicznego wszystkich, którzy w dobie plano-
wanego „zjednoczenia” obu partii, zostali uznani za „ele-
menty wrogie”. Rozpoczynano również przygotowania do 
„czystek” w aparacie samorządowym. Pracę mieli utracić 
m.in. prawie wszyscy przedwojenni urzędnicy, żołnierze 
i funkcjonariusze Państwa Podziemnego, zwykle fachowcy 
w swoich dziedzinach. Tempski, jak się wydaje, próbował 
kontynuować politykę Krassowskiego. Starał się zachować 
niezależność wobec działających na terenie powiatu ugru-
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powań, skupiając się na działalności kierowanego przez 
siebie urzędu (planował np. budowę basenu miejskiego 
w Tczewie). Nawet jego antagoniści przyznawali, iż był 
poważany wśród pracowników urzędu. Tempski bardzo 
szybko popadł w konflikt z tczewską PPR, choć formal-
nie należał do jej kierownictwa. Przyczyną takiego stanu 
rzeczy była dążność do niezależności. Wśród zarzutów, 
jakie stawiano p.o. starosty pojawiał się m.in. taki, iż nie 
udostępnia on lokalnym strukturom partii komunistycznej 
swojego samochodu służbowego. Wchodzący w rolę hege-
mona komuniści potrzebowali bardziej dyspozycyjnego 
włodarza powiatu tczewskiego. W nowych realiach Janusz 
Tempski został uznany za „wrogi element”. Obowiązki 
starosty pełnił do początku sierpnia 1948 roku, kiedy to 
do Tczewa przyjechał nowy kierownik Urzędu. Nie zakoń-
czyło to jednak ataków na Tempskiego. Wręcz przeciwnie. 
Ostatecznie, w połowie października 1948 roku, został on 
odwołany ze stanowiska wicestarosty i wydalony z PPR. 
Znalazł się również pod obserwacja funkcjonariuszy UB. 
Przez krótki czas zamieszkiwał jeszcze na terenie powiatu 
tczewskiego. Na początku 1949 roku wyjechał do Bydgosz-
czy, gdzie został jednym z kierowników w Poznańsko-Po-
morskich Zakładach Obuwniczych.

„Dyktator”

Następcą Jana Krassowskiego i Janusza Tempskiego zo-
stał, mianowany przez Ministerstwo Administracji Publicz-
nej 19 lipca 1948 roku, Zbigniew Szajna. Swoje obowiązki 
objął jednak dopiero 5 sierpnia tegoż roku. W chwili nomi-
nacji na urząd starosty tczewskiego Zbigniew Szajna miał 
40 lat. Pochodził z okolic Lwowa. Jeszcze przed wybuchem 
II wojny światowej ukończył szkołę średnią i podjął pracę 
w charakterze urzędnika. Po wkroczeniu 17 września 1939 
roku Sowietów na ziemie polskie, pozostał na terenach oku-
powanych przez ZSRR. W 1943 roku wstąpił do formowanej 
przez komunistów I. Dywizji im. Tadeusza Kościuszki. Brał 
nawet udział jako oficer artylerii w bitwie pod Lenino. Po 
zakończeniu wojny pozostał w wojsku, gdzie dosłużył się 
stopnia majora. W 1948 roku, po opuszczeniu armii, zostaje 
przewodniczącym władz powiatowych PPS w Pruszczu 
Gdańskim. 

Prawie dwuletnie rządy Zbigniewa Szajny możemy po-
dzielić na dwa okresy.

Pierwszy z nich trwał od sierpnia 1948 roku do grudnia 
tegoż roku. Nowy starosta szybko włączył się w dynamiczny 
bieg wydarzeń. Bardzo mocno zaangażował się w tworzenie 
list pracowników samorządu lokalnego, którzy ze wzglę-
du na prowadzoną przez komunistów politykę tzw. „wal-
ki klasowej” nie odpowiadali nowym wymogom, zgodnie 
z którymi zaangażowanie ideowe miało dominować nad 
kwalifikacjami zawodowymi. To właśnie Zbigniew Szajna 
stał się głównym realizatorem akcji „czystek” w aparacie 
administracyjnym, których ofiarami padło m.in. pięciu wój-
tów, jeden burmistrz, dwóch wiceburmistrzów, a także cały 
szereg urzędników niższego szczebla, często posiadających 
spore doświadczenie w pracy. Bez oporów wykonywał pole-
cenia komunistów, dzięki czemu zyskał ich uznanie. Nowy 
starosta nie próbował w tym czasie odgrywać samodzielnej 
roli politycznej. Sam Szajna, choć formalnie należał do partii 
socjalistycznej, w swoich poglądach był jednak bliższy ko-
munistom. Mogło się wydawać, iż PPR uda się w końcu po 
trzech latach podporządkować sobie Starostwo Powiatowe. 
Było to jednak tylko złudzenie. Zbigniew Szajna był osobą 
niezwykle ambitną, dążącą do uzyskania jak największego 
zakresu samodzielności i władzy. Miał to pokazać drugi 
okres jego rządów – lata 1949–1950.

Powstanie w grudniu 1948 roku lokalnych struktur 
PZPR zupełnie odmieniło lokalną scenę polityczną. Odtąd 
wszystkie kluczowe decyzje dotyczące funkcjonowania 
ziemi tczewskiej miały znaleźć się w gestii kierownictwa 
tylko jednego ugrupowania. W gremium tym znalazł się, 
z racji zajmowanego stanowiska, również Zbigniew Szajna. 
Jego współpracownicy bardzo szybko zorientowali się co 
do charakteru jego dotychczasowej działalności. W nowych 
realiach Szajna rozpoczął budowę swojej pozycji. Starał się 
przy tym również zachować jak największa niezależność. 
Był bardzo aktywnym i agresywnym politykiem. Świetnie 
odnajdywał się w reliach nabierającego tempa stalinizmu. 
Nie znosił sprzeciwu, a swoich antagonistów bezpardono-
wo atakował. Bardzo szybko popadł więc w ostry konflikt 
z częścią czołowych działaczy partyjnych. Nazywano go 
nawet „dyktatorem”, wskazując przy tym, iż udało mu się 
zdominować część członków lokalnego kierownictwa PZPR. 
Można zaryzykować stwierdzenie, iż po latach starań partii 
komunistycznej o podporządkowanie sobie starosty, z kolei 
starosta próbował podporządkować sobie partię.

Zbigniew Szajna w podobny sposób kierował również 
podległym sobie urzędem wprowadzając dyscyplinę niemal-
że wojskową. Wszelkie narady z pracownikami przypomina-
ły bardziej odprawy sztabowe, na których dowódca ograni-
cza się do wydawania rozkazów. Starosta nie tolerował przy 
tym żadnych form sprzeciwu ze strony swoich podwładnych. 
Wielu z nich wspominało, iż byli często przez niego zastra-
szani. Szajna często nie przebierał przy tym w słowach, nie 
cofając się przed używaniem „ostrych żołnierskich słów”. 
Należy jednak wspomnieć, iż starosta bardziej niż w pracę 
administracyjną angażował się w działalność polityczną. Ją 
też wyraźnie stawiał na pierwszy plan. Znamy przypadki, 
kiedy Zbigniew Szajna postulował osłabienie pozycji pod-
ległego sobie wójta, gdy uważał, iż w danej gminie jest on 
„ważniejszy” od miejscowego sekretarza PZPR. 

Pozycja starosty tczewskiego wydawała się być nieza-
chwiana. Jej kres jednak przyniosły decyzje władz central-
nych. Na wzór rozwiązań sowieckich, 20 marca 1950 roku, 
polski sejm uchwalił ustawę o jednolitej władzy państwowej, 
która likwidowała tzw. „administrację dawną”, w tym m.in. 
starostwa powiatowe, przekazując jednocześnie ich upraw-
nienia radom narodowym. Dla Zbigniewa Szajny oznaczało 
to utratę głównego filaru jego pozycji – stanowiska starosty. 
Bez niego nie mógł on być już członkiem miejscowego 
kierownictwa partyjnego. Przejęcie uprawnień Starostwa 
Powiatowego przez PRN miało nastąpić z dniem 1 czerw-
ca 1950 roku Zbigniew Szajna postanowił jednak nie być 
świadkiem tego wydarzenia. Jeszcze w kwietniu opuścił 
teren powiatu tczewskiego.

„Gaszenie świateł”

Po wyjeździe Szajny z Tczewa obowiązki starosty przejął 
na ostatnie kilka tygodni wicestarosta Kazimierz Justian. 
O ostatnim kierowniku tczewskiego Starostwa Powiatowego 
wiemy stosunkowo niewiele. Pracę w urzędzie rozpoczął w li-
stopadzie 1948 roku. Jak się wydaje, nie należał do sprawnych 
organizatorów. W swoich działaniach bardziej przypominał 
agitatora partyjnego, niż urzędnika samorządowego. Jego 
nowa rola nie wymagała jednak specjalnych umiejętności. 
W rzeczywistości miał on tylko nadzorować – jak określił 
to jeden z ówczesnych urzędników – „gaszenie świateł”. 
W zasadzie jedynym ważnym wydarzeniem podczas krótkich 
rządów Justiana było uroczyste przekazanie 1 czerwca 1950 
roku, władzy nad powiatem przewodniczącemu tczewskiej 
PRN, Pawłowi Chudykowi. Tym samym Starostwo Powiato-
we w Tczewie przestało istnieć. Krótko po tym wydarzeniu 
Kazimierz Justian opuścił ziemię tczewską.
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Na południowy zachód od Lubiszewa ciągną się tzw. 
wzgórza lubiszewskie (pagórki, będące drumlinami). 

Zdaniem wielu historyków (G. Labudy, E. Rozenkranza. 
S. Mielczarskiego. J. Powierskiego) Lubiszewo należy do 
najstarszych osad na Pomorzu Gdańskim. Nazwa wsi po-
chodzi prawdopodobnie od imienia Lubisz, jakie nosił jeden 
z rycerzy Bolesława Krzywoustego. Jest ona nazwą pierwot-
ną, a formy starsze, wymienione w dokumentach historycz-
nych, jak Lubissou (1198), Lubesowo, Liubeskow, Lubesow, 
Lubischow, Lubeschawe, uważać należy za jej odmiany.

Po raz pierwszy nazwa miejscowości Lubiszewo poja-
wiła się w dokumencie źródłowym księcia Grzymisława 
z 1198 roku. W dokumencie tym ksią-
żę wymienia nadania, jakie udzielono 
zakonowi rycerskiemu joannitów (peł-
na nazwa: Suwerenny Rycerski Zakon 
Szpitalników Św. Jana, z Jerozolimy, 
z Rodosu i z Malty).

Bardzo duże znaczenie Lubiszewa 
w początkach rozwoju wiązało się z jego 
usytuowaniem na szlaku handlowym Po-
morza Gdańskiego zwanego „via merca-
torum”. Szlak ten wiodący wzdłuż Wisły, 
aby ominąć bagniste tereny południowych 
Żuław, od Gorzędzieja skręca ku zacho-
dowi do brzegów Jeziora Lubiszewskiego 
i stąd dalej biegnie do Gdańska. 

Dzięki takiemu położeniu przy szla-
ku „via mercatorum”, Lubiszewo staje 
się najpóźniej w XII wieku gospodarczą 
i administracyjną „stolicą” ziemi kociew-
skiej, a od XII wieku znaczącym grodem 
i siedzibą książąt pomorskich. 

Historię Lubiszewa należy rozpatry-
wać na przestrzeni dwustu lat, tj. od 1198 
roku (dokument księcia Grzymisława) do 
prawie 1400 roku, czyli do upadku tej 
miejscowości i lokalizacji osady wiejskiej 
na prawie niemieckim. 

O historii Lubiszewa pisano już kil-
kakrotnie (głównie o parafii i kościele) 
i na ten temat istnieje określona literatura, 
tak naukowa, jak i popularna. W latach 
60 i 70. ubiegłego wieku przeprowadzono 
również na obszarze Lubiszewa badania 
archeologiczne, które wzbogaciły wiedzę 
na temat tej miejscowości.

ROMAN NIEMCZYK

Średniowieczne Lubiszewo
c z ę ś ć  p i e r w s z a

Należy też wspomnieć o znamiennym wydarzeniu z 1998 
roku, gdy Lubiszewo obchodziło 800-lecie swego istnienia. 
Jest to znamienna data, ściśle powiązana z dokumentem 
księcia Grzymisława z 1198 roku. Ponadto w 1998 roku 
parafia lubiszewska obchodziła pierwszą rocznicę koronacji 
Matki Bożej Pocieszenia. 

31 sierpnia 1997 roku nuncjusz apostolski, ks. arcybiskup 
Józef Kowalczyk, założył na figurkę przedstawiającą Matkę Bożą 
z Dzieciątkiem Jezus złote korony papieskie. To święty Jan Paweł II 
przychylił się do wniosku Episkopatu i dnia 3 czerwca 1997 roku, 
podczas swej Pielgrzymki do Grobu św. Wojciecha – poświęcił 
korony figury Lubiszewskiej Matki Bożej Pocieszenia.

Słynąca łaskami figurka Madonny z ok. 1380 roku
Zdjęcie ze zbiorów parafialnych

Lubiszewo, wieś położona w województwie pomorskim, w powiecie tczewskim, w gminie 
Tczew, posadowiona wśród przepięknych, zielonych pól Kociewia. Miejscowość ta znajduje 
się około 6 km na zachód od Tczewa, w dolinie Motławy – Szpęgawy przy drodze nr 224, zaś 
w pobliżu tej miejscowości przebiega autostrada, węzeł drogowy Stanisławie A1.
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Badania nad historią Lubiszewa w okresie średniowie-
cza nie są łatwe z uwagi na niewielką ilość zachowanych 
dokumentów i analiz historycznych, jak też i wspomnianych 
badań archeologicznych. Po pokonaniu tych trudności temat 
ten okazuje się ciekawy i fascynujący.

Zdaniem wielu historyków (np. E. Raduńskiego, W. 
Łęgi, S. Kujota, S. Mielczarskiego, A. Lubińskiego) istnieje 
do tej pory wiele niewyjaśnionych zagadnień w zakresie 
archeologii, wykopalisk, dokumentów źródłowych i proce-
sów historycznych dotyczących powstania i funkcjonowania 
Lubiszewa od 1198 roku do jego fazy schyłkowej, czyli do 
około 1400 roku.

Sam proces powstania i rozwoju Lubiszewa niewątpliwie 
należy analizować w kontekście historii Pomorza Gdańskie-
go, z którym to regionem miejscowość ta jest geograficznie, 
ekonomicznie i historycznie powiązana.

Niezbadane i nieodkryte zamki, grodziska, kasztelanie 
budzą w dalszym ciągu zainteresowanie każdego uczonego. 
Wokół funkcjonowanie średniowiecznych grodzisk i skupisk 
ludzkich powstają badania naukowe, jak też organizowane są 
ekspedycje mające na celu dokonanie szczegółowych analiz 
zaginionych osad. Takie też cele i zamiary dotyczyły i doty-
czą również średniowiecznego Lubiszewa, które do tej pory, 
nie doczekało się kompleksowego i odrębnego opracowania 
monograficznego.

Osada lubiszewska (bo tak należało by ją nazywać 
w początkach XIII wieku) zaczęła funkcjonować na skutek 
rozwoju określonych sił wytwórczych, a to zjawisko przy-
czyniło się z kolei do powstania grodu wraz z podgrodziem. 
Z powstaniem własnej organizacji grodowej w Lubiszewie 
na początku XIII wieku pojawiła się organizacja targu, nie-
rozerwalnie wkomponowana w ogólne procesy przeobrażeń 
społeczno-politycznych okresu feudalizmu. Organizacja 
targu i jego rozwój to niewątpliwe dzieło lubiszewskich 
joannitów, którzy już w tym okresie mocno związali się 
z tą osadą. Rozwój gospodarczy Lubiszewa został niejako 
wprzęgnięty w postępujący proces feudalizacji Pomorza 
Gdańskiego, który niósł za sobą formy organizacyjne chro-
niące interesy ośrodków miejskich. Do tych pozytywnych 
procesów przemian gospodarczych związanych z rozwojem 
osady lubiszewskiej przyczynili się joannici. Zakon ten, 
oprócz opieki nad chorymi, zajmował się szeroko rozumianą 
gospodarką i organizacją targów oraz jarmarków.

Na drodze lokacji, w ramach powstającego procesu feu-
dalizacji, pojawił się samorząd miejski. Lokacja ma ważne, 
historyczne znaczenie, gdyż zapoczątkowała istotny etap 
powstawania i rozwoju miast (nie tylko na Pomorzu Gdań-
skim). Istniejące stosunki prawne, społeczne i gospodarcze 
kształtowały proces rozwoju miast. Ważnym czynnikiem 
w tym kontekście był indywidualny, a zarazem zbiorowy 
wysiłek miejscowej społeczności.

Rozwój Lubiszewa (na początku osady) podobny był 
do przedstawionych powyżej w zarysie cech rozwojowych 
ośrodków miejskich i nieznacznie różnił się od ogólnego 
procesu urbanizacji większości miast Pomorza Gdańskiego. 
Faktycznymi gospodarzami w początkowej fazie rozwoju 
Lubiszewa byli oczywiście joannici, którzy dbali o wizeru-
nek tej miejscowości.

Gęste osadnictwo grodowe na terenach między Wisłą 
a Wierzycą, pochodzące z doby podziału plemiennego, 
świadczy o wczesnym wydzieleniu się pod względem or-
ganizacyjno-gospodarczym i politycznym ziemi, zwanej 
obecnie Kociewiem.

Wśród grodów pochodzących z początku XIII wieku 
zdecydowanie na czoło wysuwają się dwa grody kociewskie, 
tj. Starogard i Lubiszewo. Dopiero w późniejszym nieco 
okresie, tj. w drugiej połowie XIII wieku, dołączają do nich 
Tczew (późniejsza stolica księcia Sambora II), Gorzędziej 
i Skarszewy. 

Badania wykopaliskowe potwierdziły fakt, iż na Pomo-
rzu Gdańskim, łącznie z ziemią sławneńska, znajdowało 
się w VII–XII wieku około 130 grodów. Jest to liczba dość 
imponująca i znamienna, świadcząca o rozwoju tego regionu 
w tamtych czasach. Rozmieszczenie tych grodów pozwala 
na wysunięcie hipotezy o występowaniu tu dużych skupisk 
ludzkich, zlokalizowanych głównie nad rzekami i jeziorami 
oraz przy uczęszczanych szlakach handlowych.

Największy kompleks grodów posadowiony został na 
urodzajnych ziemiach, najwcześniej wylesionych, do których 
należy bez wątpienia zaliczyć ziemię gniewską, lubiszewską 
i starogardzką. Spośród grodów Pomorza Gdańskiego zna-
cząco wybija się jednolity kompleks osadniczy Lubiszewo 
– Tczew – Gorzędziej, stanowiący wydzielony i jednolity 
okręg administracyjno-gospodarczy funkcjonujący w XIII 
wieku1. Z tego okręgu osadniczego najbardziej dynamicznie 
rozwinęło się Lubiszewo, które przejęło funkcję wiodącego 
ośrodka administracyjno-gospodarczego i politycznego; 
podkreślmy raz jeszcze – dzięki intensywnej i różnorodnej 
działalności joannitów.

Jak już wspomniano, Lubiszewo, położone około 6 km 
na zachód od Tczewa i 2 km na północ od Jeziora Rokickie-
go, stało się na początku XIII wieku znaczącym ośrodkiem 
gospodarczo-handlowym.

Pewną, aczkolwiek nieco uproszczoną ocenę i analizę 
rozwoju Lubiszewa przedstawił wybitny badacz i historyk 
tych ziem Edmund Raduński2. Ogólne i nieco sformalizowane 
podejście Raduńskiego do średniowiecznego Lubiszewa spra-
wia, iż autor nie podaje dokładnych przyczyn powstania oraz 
rozwoju tej miejscowości, a wyraźnie uwidacznia i akcentuje 
rozwój Tczewa, szczególnie po nadaniu mu przez Księcia Sam-
bora II praw miejskich. Nie dostrzega też pewnych korelacji, 
między późniejszym rozwojem Tczewa a sytuacją gospodarczą 
rozwiniętego już w tym czasie Lubiszewa. Będąc tczewianinem 
skupił się na historii swego miasta – i zresztą słusznie. 

Edwin Rozenkranz podkreśla, że to właśnie powstanie 
i funkcjonowanie Lubiszewa dało początki późniejszemu 
rozwojowi Tczewa i z takim poglądem należy się całkowicie 
zgodzić, oczywiście nie umniejszając dokonań i poglądów 
Edmunda Raduńskiego. Postawmy taką tezę: powstanie 
i rozwój Lubiszewa w pierwszej połowie XIII wieku przy-
czyniło się do późniejszego rozwoju Tczewa.

Warto również w tym miejscu powołać się na wybitnego 
historyka Gerarda Labudę, który stwierdził, że etnograficz-
no-polityczne położenie Lubiszewa i Tczewa wzdłuż koryta 
Wisły nie dzieliło społeczeństw plemiennych zamieszku-
jących jej deltę. Otóż Wisła nie dzieliła, jak przypuszczają 
niektórzy badacze, ale łączyła ludność zamieszkującą po 
obu jej dolnych stronach3.

Ziemia lubiszewska (wraz z okolicami) stanowiła atrak-
cyjne tereny dla osadnictwa i przybyszów, dla rozwoju 
handlu i rzemiosła (m.in. organizowane przez joannitów 
jarmarki i targi). Nieco wyżynne położenie ziem lubiszew-
skich w stosunku do Żuław i pozostałych rejonów Pomorza 
Gdańskiego sprawiło, że regiony te nie były w średniowieczu 
nawiedzane powodziami, zaś usytuowanie i konfiguracja 
terenu spełniała w znacznym zakresie funkcję obronną.
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Już w okresie wczesnego średniowiecza ziemia lubiszew-
ska odznaczała się wyjątkowo intensywnym osadnictwem, 
choć na terenach położonych na wschód od Wisły proces ten 
przebiegał znacznie wolniej. Ta intensyfikacja osadnictwa 
objęła prawie całe Pomorze Gdańskie, od Wisły aż po rzekę 
Łebę i Gwdę.

W 1120 roku książę Mściwoj I dokonał podziału Pomorza 
Gdańskiego na cztery dzielnice – księstwa: gdańską, lubi-
szewską, białogardzką i świecką. Taki podział może świad-
czyć o tym, że na tych terytoriach istniały największe grody 
i skupiska ludzkie. Z tak dokonanego podziału imiennie 
została wymieniona dzielnica lubiszewska (z Lubiszewem 
jako stolicą), co niewątpliwie wskazywało na jej gospodarcze 
i polityczne znaczenie. E. Rozenkranz wskazuje, iż Lubisze-
wo, jako ośrodek administracyjno-obronny i gospodarczy 
stanowiło centrum dzielnicy, w skład której wchodziły dwa 
duże ośrodki, tj. Tczew i Gorzędziej4. Od 1220 roku dzielnicę 
tę można nazwać księstwem lubiszewskim.

Czynnikiem, który kształtował rozwój osadnictwa 
w księstwie lubiszewskim, były stosunkowo dobre, uro-
dzajne gleby nadwiślańskie oraz duże, bezleśne obszary 
ziemskie. Wylesienie tych obszarów może świadczyć o meto-
dach gospodarowania posiadaną ziemią, z dużym udziałem 
lubiszewskich joannitów. Należy podkreślić, iż był to wiek 
XIII, gdzie w dużym stopniu większość obszarów Polski 
(również Pomorza Gdańskiego) pokryta była lasami.

Jak już wspomniano, pierwszą i udokumentowaną źród-
łowo wzmianką o Lubiszewie był dokument fundacyjny 
księcia Grzymisława z 1198 roku, w którym mówi się m.in. 
o stacji celnej. Dokument ten przydzielił joannitom obszar 
ziemi, którego granice wytyczały miejscowości: Czarnocin, 
Kamierowo, Starogard, Szczodrowo i Reueninov (miejsco-
wość utożsamiana z dzisiejszymi Skarszewami).

Książę Grzymisław przyznał zakonowi joannitów część 
dochodów kościelnych. Z treści tego dokumentu wynika 
również, że przy miejscowym lubiszewskim parafialnym 
kościele działali dwaj księża, co świadczy o rozległości pa-
rafii. W przywileju tym jest też wzmianka o karczmie.

Historycy są zgodni, iż dokument fundacyjny jest po-
twierdzeniem istniejącego i funkcjonującego Lubiszewa, 
którego początki sięgają znacznie wcześniejszych czasów, 
nieudokumentowanych zapiskami, lecz poświadczonych ba-
daniami archeologicznymi (wykopaliskami). Przeprowadzo-
ne badania archeologiczne w ubiegłym wieku potwierdziły 
istnienie grodu lubiszewskiego, który swymi początkami 
sięga VII–IX wieku. Daje to badaczom i archeologom dużo 
do myślenia i być może przyszłe badania naukowe odkryją 
jeszcze niejedną zagadkę, jaką kryje ziemia lubiszewska.

Współcześni naukowcy i badacze zajmujący się średnio-
wiecznym Lubiszewem stawiają sobie pytanie: jak wielka 
mogła być dzielnica lubiszewska w tamtych czasach? Po 
wielu dyskusjach i polemikach, historycy niemal zgodnie 
określają obszar dzielnicy lubiszewskiej na około 250–255 
km2, w skład którego wchodziły następujące miejscowości: 
Skowarcz, Pszczółki Klępiny, Miłobądz, Malenin, Mieścin, 
Zajączkowo, Szczerbięcin, Turze, Rukosin, Godziszewo, 
Stanisławie, Prątnica k. Tczewa, Szpęgawa, Dąbrówka, 
Tczew, Lubiszewo, Małżewo, Boroszewo, Śliwiny, Kniba-
wa, Czarlin, Bałdowo, Waćmierek, Rajkowy, Mała i Wielka 
Słońca, Mały i Duży Garc, Gorzędziej, Waćmierz, Brzuśce, 
Subkowy, Radostowo, Pomyje, Pelplin, Starogard, Gniew, 
Tymawa oraz zaginione po 1309 roku Żarnomino, Skrem-
pino, Warszowo, Klesowo, Dobkowo i Gołostowo. Niektóre 

z tych miejscowości już nie istnieją, a ich nazwy mogą wy-
woływać zdziwienie współczesnego czytelnika.

Na podstawie źródeł historycznych pochodzących z XIII 
wieku można w miarę dokładnie prześledzić osadnictwo 
w dzielnicy lubiszewskiej. Źródła krzyżackie z XIV wieku, 
być może mniej obiektywne, uzupełniają w znacznym stopniu 
obraz osadnictwa na tych terenach, regulują stan prawny nadań 
rycerskich i duchownych, a tym samym umożliwiają naszkico-
wanie rozwoju gospodarczo-handlowego na tych terenach. 

Na przestrzeni lat 1248–1250 zauważamy proces syste-
matycznych świadczeń wsi na rzecz miast. Świadczenia te 
nazywane były rentą pieniężną i objęły niemal całkowicie 
Pomorze Gdańskie (w tym również i Lubiszewo). W tych 
latach upowszechnione zostało też prawo niemieckie, które 
swoim zasiegiem objęło m.in. następujące wsie dzielnicy 
lubiszewskiej: Godziszewo, Malenin, Mieścin i Zajączkowo. 
Na podstawie prawa niemieckiego wprowadzono czynsz 
wiejski, który potem wyparł niemal całkowicie rentę pie-
niężną, co przyczyniło się do dalszego rozwoju gospodarki 
towarowo-pieniężnej w Lubiszewie; tym samym zwiększył 
się obieg oraz znaczenie handlowe pieniądza.

Badania archeologiczne potwierdziły tezę o dużym za-
gęszczeniu ludności na tych obszarach. Pojawia się zatem 
pytanie: co spowodowało tak duże zaludnienie tych ziem? 
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi; na pewno urodzajne 
gleby mogły przyczynić się do wzrostu osadnictwa dzielnicy 
lubiszewskiej, ale czy aż w takim stopniu?

Z rozwojem osadnictwa wiąże się także wzrost rolnictwa 
i handlu. Zachowane przekazy źródłowe pochodzące z XIII 
wieku wspominają, że dzielnica lubiszewska należała do 
wyjątkowo obfitych terenów pastwiskowych i łąkowych, 
zaś gorzędziejskie dobra biskupów płockich, jak też po-
siadłości pelplińskich cystersów i lubiszewskich joannitów 
wzmacniały w szczególny sposób potencjał gospodarczy 
tego regionu.

Zapiski historyczne wspominają także o znacznym roz-
woju rybołówstwa, które głównie skoncentrowane było na 
połowach w jeziorze Godziszewskim i Rokickim oraz na 
dolnej Wiśle. Oprócz naturalnych miejsc połowów ryb poja-
wiły się również liczne stawy hodowlane, w których łowiono 
ryby, np. w Miłobądzu, Swarożynie, Szpęgawie, Strzyborku, 
Pelplinie czy też w okolicach Tczewa.

Ziemia lubiszewska na początku XIII wieku charak-
teryzowała się także rozwojem działalności wytwórczej 
drobnych warsztatów rzemieślniczych; były one z reguły 
przedmiotem nadań panującego księcia. Warsztaty te funk-
cjonowały początkowo na zapleczu ośrodków miejskich i po 
1250 roku znalazły one właściwe swoje miejsce i kierunki 
rozwoju.

Badania wykopaliskowe potwierdziły istnienie garncar-
stwa, tkactwa, szewstwa, garbarstwa i kowalstwa. Ponadto 
liczne są także pozostałości świadczące o obróbce kości 
i produkcji broni, co związane było z umiejętnością obróbki 
żelaza. Dla przykładu w Gorzędzieju znaleziono pozostałości 
obróbki kości, zaś na terenach między Gniewem a Tczewem 
archeolodzy odkryli stanowiska związane z eksploatacją 
oraz obróbką rudy darniowej. 

Wielki historyk i archeolog Pomorza Gdańskiego, ks. 
Władysław Łęga, wymienia dwa konkretne miejsca obróbki 
żelaza, są to punkty w Ciepłem i w Gniewie5. Wśród history-
ków istnieje słuszne twierdzenie, że wraz z rozwojem sztuki 
pozyskiwania żelaza i doskonaleniem obróbki rozwinęło się 
na ziemi lubiszewskiej kowalstwo i blacharstwo.
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Dzięki inicjatywie księcia Sambora II, w Tczewie roz-
poczęto produkcję tarcz dla zakonu krzyżackiego, o czym 
świadczy przywilej z 10 marca 1254 roku, w którym książę 
ogłosił coroczną daninę dla Krzyżaków (jak widać władca 
lubiszewsko-tczewski wspierał w tym względzie Zakon).

Szybki rozwój produkcji żelaza może świadczyć o ist-
nieniu odpowiednich sił wytwórczych, o wysokim poziomie 
techniki przetwórczej oraz o kunszcie i umiejętnościach 
miejscowych rzemieślników. Ponadto na terenie Lubiszewa, 
Tczewa i Starogardu pojawiło się na przełomie drugiej poło-
wy XIII wieku budownictwo kamieniarskie, które zaczęło 
być konkurencyjne dla drewnianego i stopniowo zaczęło 
budowle drewniane wypierać z codziennego życia.

Stopniowo zaczęły wykształcać się branże budowlane, 
mające charakter nieco prymitywny, o ograniczonej mocy 
przerobowej, które z czasem stawały się coraz prężniejsze 
i doskonalsze; umacniały tym samym swoją pozycję prze-
mysłową. Powstawały nowe zawody: piekarzy, karczmarzy, 
rzeźników, młynarzy oraz krawców. Wiele wskazuje na to, 
że w Tczewie w tym okresie zaczęło rozwijać się korabni-
ctwo. Z dokumentu źródłowego z 1263 roku wynika, że 
przypuszczalnie w porcie tczewskim znajdowała się flo-
tylla wojenna księcia Sambora II. Należy przypuszczać, iż 
pojawienie się statków w porcie tczewskim było wyrazem 
ożywienia żeglugi na Wiśle, jak też powodem przeniesienia 
w 1252–1253 roku stolicy księcia Sambora II z Lubiszewa do 
Tczewa. To Tczew od tego czasu stał się stolicą posiadłości 
księcia Sambora II i zaczął się gospodarczo oraz politycznie 
niezwykle szybko rozwijać.

Naturalną koleją rzeczy,wraz z rozwojem rolnictwa 
i rzemiosła, następuje na ziemi lubiszewskiej szybki rozwój 
młynarstwa. Jak już wspomniano, urodzajna ziemia zapew-
niała wysoką wydajność uprawianych zbóż, co przyczyniło 
się do zakładania młynów. Młynarstwo w Lubiszewie za-
częło stopniowo osiągać skalę niemal przemysłową. W XIII 
wieku na ziemi lubiszewskiej funkcjonowało aż 12 młynów, 
a dwa dalsze były w budowie na Wiśle (były one włas-
nością młynarzy tczewskich). Największe zyski z młynar-
stwa ciągnęli mieszczanie oraz duchowieństwo (joannici), 
a w dalszej kolejności rycerstwo. Żadne źródła historyczne 
nie potwierdzają istnienia młynów należących do własności 
książęcej.

W oparciu o powyższe rozważania należy podkreślić 
szczególną rolę młynarstwa, kowalstwa i rzeźnictwa, która 
to tradycja przetrwała na ziemi lubiszewskiej do końca XX 
wieku. Na podstawie posiadanej wiedzy historyczno-arche-
ologicznej można stwierdzić, iż średniowieczne Lubiszewo 
(dzielnica lubiszeska) stanowiło w XIII i nawet XIV wieku 
wybijający się i znaczący region gospodarczo-handlowy na 
Pomorzu Gdańskim.

Chyba każde miasto posiada w kalendarzu swoich 
imprez co najmniej jeden specjalny dzień – święto, 
celem którego jest uczczenie podniosłych momen-

tów historii jego i jego mieszkańców. Dla grodu Sambora 
taką uroczystością jest właśnie Dzień Tczewa, obchodzony 
30 stycznia. W tym roku tczewianie, i nie tylko, już 24. raz 
brali udział w tym święcie, wprowadzonym dla upamiętnie-
nia wkroczenia do miasta w 1920 roku wojsk polskich pod 
dowództwem gen. Józefa Hallera, symbolu jego powrotu do 
Macierzy. Tegoroczna, 95. rocznica tych wydarzeń była nie 
mniej uroczysta od poprzednich.

Stało się już tradycją, iż jeszcze przed rozpoczęciem 
oficjalnych obchodów Dnia Tczewa, w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Tczewie odbywa się kameralne spotkanie z lau-
reatami „Pierścienia Mechtyldy”, wyróżnienia nadawanego 
przez Radę Programową Kociewskiego Kantoru Edytor-
skiego (sekcji wydawniczej MBP) osobom, które w swoich 
publikacjach promują tradycje, historię i kulturę regionu. Nie 
mogło być inaczej i w tym roku. W godzinach rannych, 30 
stycznia 2015 roku, tczewska biblioteka miała okazję gościć 
tegorocznych laureatów tego wyróżnienia.

Zaproszeni goście, przy kawie i ciastku, omówili swój 
dorobek, a także podzieli się swoimi doświadczeniami. Roz-
mawiano również o kształcie i przyszłości „Kociewskiego 
Magazynu Regionalnego”, na łamach którego już wielokrot-
nie ukazywały się artykuły tegorocznych laureatów. Nie 
zabrakło przy tym wszystkim humorystycznych akcentów. 
Nieubłagany jednak harmonogram obchodów Dnia Tczewa 
spowodował, że nawet spotkanie obywające się w tak dobrej 
atmosferze musiało dobiec końca.

Pierwszym punktem oficjalnych uroczystości była msza 
święta, która została odprawiona w intencji mieszkańców 
w kościele farnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. 
Należy wspomnieć, iż miała ona niezwykle podniosły cha-
rakter. Była celebrowana pod przewodnictwem ks. prałata 
Piotra Wysgi, przez proboszczów wszystkich tczewskich 
parafii, a udział w niej wzięli m.in. przedstawiciele władz 
grodu Sambora z Prezydentem Mirosławem Pobłockim 
i Przewodniczącym Rady Miejskiej Mirosławem Augu-
stynem na czele. Nie mniej uroczysty charakter miało 
wygłoszone kazanie, którego tematem były rozważania 
nad znaczeniem i ceną słowa „wolność”. Po mszy świętej, 
przy słowach pieśni „Boże coś Polskę”, złożono kwiaty pod 
tablicą upamiętniającą 750-lecie miasta, która znajduje się 
w tczewskim kościele farnym. 

Chwilę później zebrani udali się na uroczystą sesję Rady 
Miejskiej, która obyła się w Centrum Kultury i Sztuki. 
W przygotowanej specjalnie sali zebranych, wśród których 
znaleźli się m.in. – poza przedstawicielami władz miejskich 
i powiatowych – senator RP Andrzej Grzyb, poseł na Sejm 
RP Kazimierz Smoliński, radny Sejmiku Wojewódzkiego 

MARCIN KŁODZIŃSKI

Po raz 24. obchodziliśmy 
Dzień Tczewa

Przypisy:
1 Zagadnienia te znakomicie przedstawił Edwin Rozenkranz  w 

opracowaniu Rozwój ośrodków miejskich Lubiszewo – Tczew 
– Gorzędziej w XIII wieku. „Rocznik Gdański”, t. XVII/XVIII 
1958–1959, Gdańsk 1960.

2 Edmund Raduński, Zarys dziejów miasta Tczewa, Tczew 
1927.

3 Pogląd taki wyraził G. Labuda Historia Pomorza, t. 1 (do roku 
1466), cz. 1, Poznań 1969.

4 Patrz E. Rozenkranz Rozwój ośrodków miejskich Lubiszewo 
– Tczew - Gorzędziej w XIII wieku, „Rocznik Gdański”, t. 
XVII/XVIII 1958–1959, Gdańsk 1960.

5 Patrz Władysław Łęga Obraz gospodarczy Pomorza Gdańskie-
go w XII i XIII w., wyd. Instytut. Zachodni, Poznań 1949.

Ciąg dalszy w następnym numerze
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Pomorskiego Zenon Odya, Honorowi Obywatele 
Miasta, mieszkańcy Tczewa, przywitał zachwy-
cający występ wokalny Laury Dziąby, uczennicy 
Gimnazjum nr 3 w Tczewie. Po tej uczcie dla ducha 
przyszła pora na chwile refleksji, którą zapewni-
ło zebranym wystąpienie Kazimierza Ickiewicza 
z referatem pt. „Kiedy myślę Ojczyzna”. Ten bu-
dzący zadumę referat najlepiej chyba podsumowują 
zacytowane w nim słowa Jana Pawła II: „Ta ziemia 
jest naszą matką”. Głos następnie zabrał Prezydent 
Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki, który przedsta-
wił zebranym osiągnięcia samorządu miejskiego 
w minionym roku. Na ich długiej liście znalazły 
się m.in.: wprowadzenie karty rodziny wielodziet-
nej, uchwalenie budżetu obywatelskiego, otwarcie 
najnowocześniejszego w Polsce zakładu utylizacji 
odpadów, remonty ulic. Po występie wokalnym 
Pauliny Brzóski, uczennicy Liceum Katolickiego 
w Tczewie, przyszła pora na wręczenie jednego 
z najważniejszych wyróżnień – Medalu „Pro Domo Trso-
viensi”. Tegorocznym laureatem tej szczególnej nagrody 
został Tadeusz Magdziarz – działacz społeczny; propaga-
tor turystyki, od lat związany z PTTK; współzałożyciel 
Nadwiślańskiego Klubu Krajoznawczego TRSOW; autor 
wielu publikacji, w tym przewodników po Tczewie. Nie był 
to jednak koniec wyróżnień. Jako następni swoje nagrody 
odebrali laureaci „Pierścienia Mechtyldy”: 
• w kategorii literatura – KATARZYNA PEPLIŃSKA 

– starszy bibliotekarz w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Tczewie

• w kategorii edukacja regionalna – ALICJA 
GAJEWSKA – dyrektorka Fabryki Sztuk w Tczewie, 

• w kategorii edukacja regionalna – JAROSŁAW 
PAJĄKOWSKI – dyrektor Zespołu Parków Krajobra-
zowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego,

• W kategorii publicystyka – STANISŁAW SIERKO 
– poeta i dziennikarz; stały współpracownik „Wieści 
z Kociewia” oraz redaktor naczelny „Głosu Powiatowego,

• W kategorii publicystyka – GRZEGORZ WOLIŃSKI 
– historyk, doktorant Wydziału Historycznego Uniwer-
sytetu Gdańskiego.
W związku z ograniczonymi ramami czasowymi, 

w imieniu wszystkich podziękował Jarosław Pająkowski, któ-
ry w pełnych humoru słowach stwierdził, iż jego wystąpienie 
jest konsekwencją „wygranej” w grze w marynarza. 

Na zakończenie sesji władze miasta otrzymały życzenia 
m.in. od samorządu powiatowego, reprezentowanego przez 
wicestarostę Witolda Sosnowskiego, a także Marszałka 
Województwa. 

Jednym z ostatnich akcentów uroczystości było odczyta-
nie listu Kazimierza Piechowskiego, jednego z najsłynniej-
szych mieszkańców grodu Sambora, w którym przedstawił 
swoje tragiczne losy w niemieckim nazistowskim obozie 
koncentracyjnym KL Auschwitz-Birkenau, opisując nie-
zrozumiałe dla nas uczucia bólu, głodu oraz wszechobecnej 
śmierci, które przeżył jako więzień nr 918. Po wprowadzonej 
słowami Piechowskiego zadumie zakończyła się uroczysta 
sesja Rady Miejskiej. 

 Po sesji uczestnicy przeszli na pl. gen. Józefa Hallera, 
gdzie została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona 
Generałowi i jego żołnierzom z Frontu Pomorskiego, a której 
pomysłodawcą jest tczewianin, Jacek Prętki. Umiejscowiono 
ją obok figury pory roku, gdzie według zachowanej fotogra-
fii z 4 lutego 1920 roku, stał gen. Józef Haller. Na koniec tej 
krótkiej uroczystości uczestników zaproszono do wspólnego 
zdjęcia pamiątkowego. 

Ostatnim punktem obchodów Dnia Tczewa było otwar-
cie wystawy historycznej „110 lat Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w Tczewie”. Zaprezentowana w Fabryce Sztuk 
ekspozycja ukazuje historię i działalność ZWIK. Otwiera-

jący wystawę Marcjusz Fornalik, prezes Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie podkreślił, 
że 1905 rok, w którym powstał zakład, to data 
bardzo symboliczna, ponieważ związek wodocią-
gów i kanalizacji z mieszkańcami miasta Tczewa 
był dużo wcześniejszy. Był to rok, jak wskazywał 
prelegent, znaczący dla rozwoju miasta i wodo-
ciągów, gdyż została oddana wówczas do użytku 
wieża ciśnień usytuowana u zbiegu ulic 30 Stycznia 
i Bałdowskiej, a także ogłoszono przetarg na budo-
wę i rozwój stacji uzdatniania wody i wodociągów 
miejskich oraz podjęto decyzję o konieczności bu-
dowy oczyszczalni ścieków. Samo otwarcie wysta-
wy zostało połączone z promocją dwóch publikacji 
książkowych autorstwa Ryszarda Lidzbarskiego: 
„W poszukiwaniu tczewskich wież ciśnień” i „Pre-
kursor tczewskiej inżynierii środowiska”, których 
prezentacji dokonał dr hab. inż. Piotr Zima z Poli-
techniki Gdańskiej. 

Laureaci wyróżnienia Pierścień Mechtyldy
Fot. Jacek Cherek

Tadeusz Magdziarz – laureat medalu Pro Domo Trsoviensi
Fot. Jacek Cherek
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CZESŁAW GLINKOWSKI

Droga kapłańskiej posługi księdza 
Franciszka Rzoski
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Aby ułatwić czytelnikom śledzenie drogi kapłańskiej posługi ks. Franciszka Rzoski w dwunastu parafiach his-
torycznej już diecezji chełmińskiej, posłużyłem się uproszczoną graficznie mapą diecezji pelplińskiej. Na tej mapie 
od Pelplina (siedziby biskupa) począwszy, strzałki wskazują kolejne parafie, w których przez czterdzieści jeden lat 
kapłańskiej służby był Rzoska wikarym i proboszczem. W tekście nie odstąpiłem od wytyczonej strzałkami trasy. 
Przed prezentacją pierwszej parafii w danym regionie etnicznym piszę o różnicach kulturowych. Chcę przez to 
podkreślić, że regiony te przez wieki łączyła silna więź wspólnotowa, wzmacniana funkcjonowaniem w granicach 
diecezji chełmińskiej. 
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wnętrzu kościoła można podziwiać wspaniały obraz Jezusa 
Ukrzyżowanego oraz gotycką Madonnę z Dzieciątkiem 
i pochodzącą z tego samego czasu granitową chrzcielnicę.

Neoprezbiter Franciszek Rzoska odbywał tu praktykę 
jako diakon od 15 maja do 1 lipca 1957 roku, spełniając 
zalecane mu przez ówczesnego proboszcza, ks. Franciszka 
Goinda, obowiązki duszpasterskie. W parafii, która liczy 
ponad 2000 wiernych z siedmiu miejscowości, proboszczem 
od 2002 roku jest ksiądz Aleksander Cesling. 

Drogę kapłańskiej posługi wytycza każdorazowo Biskup 
Chełmiński. Nominacje wikariuszowskie w parafiach Go-
lub-Dobrzyń i Radzyń Chełmiński, na Ziemi Chełmińskiej 
zobowiązują do krótkiej informacji o tym regionie. 

Ziemia Chełmińska historycznie związana z byłą siedzibą 
biskupów chełmińskich, leżała na południowo-wschodnim 
krańcu diecezji ze stolicą biskupią w Pelplinie. Aktualnie 
obie parafie należą do diecezji toruńskiej. Na Ziemię Cheł-
mińską już w 1231 roku zostali sprowadzeni Krzyżacy dla 
obrony przed Prusakami i otrzymali ją w dzierżawę, a papież 
Grzegorz IX uznał ich suwerennymi władcami. Po zawarciu 
pokoju toruńskiego w 1466 roku ziemie te zostały włączone 
do Prus Królewskich. Po I wojnie światowej, w 1920 roku, 
cała ziemia chełmińska znalazła się w państwie polskim. 
Aktualnie jest to województwo kujawsko-pomorskie. 

Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu-
Dobrzyniu, diecezja toruńska województwo kujawsko-
pomorskie

Parafia w Golubiu-Dobrzyniu była drugą placówką na 
drodze wikariuszowskiej posługi księdza Franciszka. W cza-
sie od 1 lipca 1957 do 30 czerwca 1958, pod czujnym okiem 

W siedzibie biskupa pelplińskiego z katedrą w tle in-
formuję o czynnościach ówczesnego biskupa cheł-

mińskiego Kazimierza Józefa Kowalskiego, związanych 
z przyszłą służbą neoprezbitera w charakterze wikariusza 
i proboszcza. 

Studia teologiczno-filozoficzne w pelplińskim Semina-
rium Duchownym, a po ich odbyciu święcenia kapłańskie 
związane były i są po dzień dzisiejszy z wyniosłą katedrą, 
której nie zniszczyły żadne wojny, a każda cegła, położona 
przez XIV-wiecznych budowniczych, pozostaje do dziś na 
swoim miejscu. A jest tak dlatego, że katedra pod wezwa-
niem NMP była kościołem biskupów chełmińskich i pozo-
staje nadal pod pieczą biskupa pelplińskiego. 

Biskup chełmiński, ks. Kazimierz Józef Kowalski 
i kolejni biskupi realizowali politykę personalną opartą na 
zasadach Kodeksu Prawa Kanonicznego. Zgodnie z nimi, 
Franciszek Rzoska ukończył studia teologiczno-filozoficzne 
i zdał przed święceniami kapłańskimi wszystkie obowiązu-
jące egzaminy.

Zgodnie z obowiązującą tradycją, rozpoczynający po-
sługę duszpasterska neoprezbiter jest na początku swojej 
drogi przewidziany przez biskupa jako pomoc proboszczo-
wi. U jego boku pełni obowiązki związane z parafialnym 
duszpasterstwem. 

Prezentację parafii leżących na drodze kapłańskiej po-
sługi ks. Franciszka Rzoski rozpoczynam od najbliższego 
mi Kociewia. 

Jest to region o dość naturalnych granicach, od wschodu 
ograniczony Wisłą, od zachodu głównym kompleksem Borów 
Tucholskich, jednym słowem – „kraina wśród lasów, jezior 
i rzek”, zawsze znajdowało się ono w granicach diecezji 
chełmińskiej. Funkcjonuje tu 70 kościołów zbudowanych 
w stylu gotyckim, barokowym i neogotyckim. Są one ma-
lowniczo położone na krawędziach dolin, nad rzekami 
i jeziorami, wśród starodrzewia, bagien i mokradeł.

Trasa kapłańskiej posługi ks. Rzoski wiodła m.in. przez 
Miłobądz i Czarną Wodę.

Ograniczyłem wiadomości o parafiach do przytoczenia 
minimum faktów. 

Parafia Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny 
w Miłobądzu, diecezja pelplińska.

Miłobądz leży na obrzeżach Tczewa, przy drodze kra-
jowej do Gdańska. W XIII wieku książę Sambor II nadał te 
włości biskupom kujawskim. Jezuici założyli parafię misyj-
ną i wybudowali kościół w stylu gotyckim. W odnowionym 

Katedra w Pelplinie

WSPOMNIENIE
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ówczesnego proboszcza, ks. Edmunda Fleminga, rozpoczął 
on realizowanie woli swojego biskupa.

Dokument lokacyjny Golubia, wystawiony w 1331 roku 
stwierdza, że był tam gród i kościół parafialny. Tym sa-
mym parafię golubsko-dobrzyńską należy uznać za jedną 
z najstarszych na tych terenach. Obecny kościół zbudowany 
został z czerwonej cegły w latach 1320–1350 w stylu goty-
ckim. Świątynia ta w ciągu wieków była wielokrotnie gra-
biona, trawiona pożarami i konsekwentnie odbudowywana. 
Dzisiejszy wygląd świątyni pochodzi z XIX wieku, choć we 
wnętrzu spotykamy obiekty barokowe, a w ołtarzu głównym 
możemy podziwiać XVI wieczną Pietę. 

Obecnie w parafii, która liczy 3890 wiernych z miasta 
i 13 okolicznych wsi jest od 2009 roku proboszczem ks. 
kanonik Andrzej Zblewski. 

Najbliższymi sąsiadami parafii kociewskich są parafie 
kaszubskie: Luzino, Stężyca, Gdynia Witomino, Klukowa 
Huta i Gniewino. 

Kaszuby – prastare plemię słowiańskie obejmuje północ-
ne i środkowe obszary dzisiejszej diecezji pelplińskiej, po 
Chojnice na południu. Ceynowa pisał: „Ziemia Kaszubska 
ciągnie się od morza Bałtyckiego po rzeki Noteć i Wartę, Ka-
szubi są Pomorzakami, ale niektórzy z nich nie są Kaszubami 
– a więc kim są? Może niektórzy są Kociewiakami. Początek 
pisanej historii Kaszub datowany jest na 19 marca 1238 roku. 
Wtedy to papież Grzegorz IX tytułuje księcia szczecińskiego 
Bogusława I księciem Kaszub. Na Kaszubach mamy 70 gwar, 
niemal w każdej wsi mówi się inaczej i co ważne wszystkie 
te gwary przebadał ks. Bernard Sychta. Regionalny język 
Kaszubów od 1990 roku jest nauczany jako jezyk nadobo-
wiązkowy. W języku kaszubskim nadawane są programy 
radiowe i telewizyjne, jest 7 Parków Krajobrazowych i 2 
Parki Narodowe.

Parafia Matki Bożej Różańcowej w Luzinie, archidie-
cezja gdańska 

Posługę wikariuszowską w Luzinie trwającą 5 miesię-
cy (1 lipca – 21 listopada 1958), ks. Franciszek sprawował 
u boku ks. Mieczysława Sumińskiego, proboszcza w la-
tach 1946–1982. Aktualnie proboszczem jest ks. Zygfryd 
Leżański.

Parafia ta została założona około 1245 roku przez zakon 
Norbertanów i była w ich władaniu do roku 1772. Na miejscu 
drewnianego, pochodzącego z 1689 roku kościoła, ówczesny 

proboszcz, ks. Tadeusz Rzepczyński wybudował w latach 
1733–1740 kościół z kamienia, wykładany na bocznych ścia-
nach cegłami. Wyposażenie kościoła jest głównie barokowe 
i późniejsze, pochodzące z przełomu wieków XIX i XX. 
Uwagę zwracają liczne XVIII-wieczne rzeźby, chrzcielnica 
i wykuta z kamienia kropielnica oraz droga krzyżowa, da-
towana na koniec XIX wieku. Dla upamiętnienia ewakuacji 
więźniów z obozu Stutthof (3 II 1945) zamontowano tu 
okolicznościową płaskorzeźbę. Przy okazji pobytu w Luzinie 
warto zainteresować się odkryciami archeologicznymi, ulicą 
Kościelną, obudowaną od południowej strony kamienicami z 
XIX wieku, starą plebanią, kościołem protestanckim, prze-
budowanym na bibliotekę.

Parafia św. Anny w Radzyniu Chełmińskim, diecezja 
toruńska, województwo kujawsko-pomorskie

Ksiądz Franciszek powrócił na Ziemię Chełmińską (22 
listopada 1958 – 31 marca 1959). W czasie jego czteromie-
sięcznej posługi wikariuszowskiej proboszczem Parafii Św. 
Anny w Radzyniu Chełmińskiem był ks. Edmund Kley-
ber. Aktualnie proboszczem jest ks. kanonik Stefan Hubert 
Schwabe, wiernych 3952 w mieście i 20 wsiach. 

Radzyń ma prawa miejskie od XIII wieku i powrócił do 
Polski w 1466 roku. Gotycki kościół zbudowany z cegły, po-
sadowiony na kamiennych fundamentach datuje się na około 
1310 rok. Drewniane stropy świątyni są pokryte polichromią, 
w prezbiterium zwraca uwagę scena Wniebowzięcia NMP. 
Wyposażenie wnętrza jest barokowe, rokokowe i klasycz-
ne, pochodzące z końca XVII do początku XIX stulecia. 
W kościele jest pomnik Jana Długosza. 

Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Stężycy, 
diecezja pelplińska

WSPOMNIENIE
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się Krajniakami. Wyróżnia ich odrębna kultura i rzadko 
spotykana gwara, powstała przez nałożenie dialektów; po-
morsko-kaszubskiego i wielkopolskiego, zawierająca wiele 
zapożyczeń z języka niemieckiego. Od 1932 roku Krajniacy 
mają własny nieoficjalny hymn i bogaty program tańców 
regionalnych. Na obszarze Krajeńskiego Parku Krajobrazo-
wego w Sępólnie Krajeńskim i Wielowiczu są parafie, które 
należały do diecezji chełmińskiej. 

Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Sępólnie Krajeń-
skim, diecezja bydgoska

W ponad 650 letniej historii tego kościoła parafialnego 
wiele się działo. Świątynia podlegała przebudowom, była 
upiększana i doposażana. Dlatego dzisiaj jest znaczącą bu-
dowlą sakralną w mieście i w 1994 roku została wpisana do 
rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego. 
W Sępólnie Krajeńskim przetrwały średniowieczne układy 
urbanistyczne wraz z XIX-wieczną zabudową. W okolicz-
nych wsiach można spotkać budownictwo drewniane i sza-
chulcowe, pochodzące nawet z XVIII stulecia. 

Ksiądz Rzoska był tu wikarym krótko (1 lipca 1968 – 9 
października 1968) ponieważ już 10 pażdziernika 1968 roku 
mianowany został administratorem parafii w Wielowiczu. 
Od 2004 roku proboszczem jest ks. Henryk Lesner. Parafia 
liczy 10500 mieszkańców z miasta i 9 okolicznych wsi. 

Z mianowaniem na stanowisko proboszcza wiążą się 
ściśle określone procedury. Biskup spośród grona ubiegają-
cych się o nominację księży wybierał najodpowiedniejszego, 
biorąc pod uwagę jego wiek, lata posługi wikariuszowskiej, 
wiedzę, którą wykazał się na egzaminie proboszczowskim 
z teologii i znajomości obowiązujących w kościele przepi-
sów prawa. Z objęciem stanowiska proboszcza związane 
były także czynności o charakterze prawno-kościelnym 
oraz konieczność uzgodnienia nominacji z Wydziałem Do 
Spraw Wyznań. Po zakończeniu tej procedury ordynariusz 
ustanawiał kandydata, nadawał mu tytuł osobiście lub wy-
znaczał, najczęściej dziekana, do publicznego wprowadzenia 
go na urząd. 

Parafia pw Św. Jakuba Apostoła w Wielowiczu, die-
cezja bydgoska od 1994

Pierwsze wzmianki o tym kościele pochodzą z 1617 roku. 
Dzisiejszą świątynię wzniesiono w 1747 roku, w 1910 roku 
ją przedłużono i dobudowano zakrystię.

W czasie od pierwszego kwietnia 1959 do 30 czerwca 
1966, ks. Franciszek Rzoska sprawuje obowiązki wikarego 
w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Stężycy. Stę-
życka parafia pochodzi z XIII wieku i obejmuje znaczny 
obszar, na którym w XVI wieku szerzył się protestantyzm. 
Należy wspomnieć, że po wiekach odnowicielem życia re-
ligijnego był tu ks. Jakub Franciszek Alshud, budowniczy 
obecnego, pochodzącego z 1706 roku, kościoła. W czasach 
porozbiorowych parafia była nie tylko ośrodkiem życia re-
ligijnego, ale także ostoją polskości. W kościele znajduje się 
jedna z dwudziestu pomorskich Piet, XV-wieczna Madonna 
z Dzieciątkiem, a także cztery XIV-wieczne postacie apo-
stołów. Z XVIII wieku pochodzi piękny ołtarz główny i dwa 
ołtarze boczne, ambona, chrzcielnica oraz konfesjonał. Pro-
boszczem w latach 1960–1996 był ks. Konrad Lubiński. 

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża św., Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Gdyni, archidiecezja gdańska

Pierwszym proboszczem witomińskiej parafii był ks. 
Józef Mowiński, zamordowany w 1939 roku przez hitlerow-
ców. Obiektem sakralnym parafii do 1939 roku był drewnia-
ny kościółek. W czasie okupacji kościół został zamknięty. 
W wyniku działań wojennych w 1945 roku kościół i plebania 
spłonęły, więc w 1946 roku mieszkańcy Witomina podjęli 
decyzję o budowie kościoła murowanego. Uroczyste poświę-
cenie świątyni nastąpiło 8 grudnia 1947 roku. Proboszczem 
o najdłuższym stażu był ks. Władysław Szulta (1949–1988), 
który służył wiernym aż do śmierci, tj. do 11 styczeń 2005 
roku. Już 1 lipca 1966 roku odnajdujemy ks. Franciszka 
w Gdyni Witominie, gdzie jest wikarym w Parafii pw. 
Podwyższenia Krzyża św., Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Gdyni – do 30 czerwca 1968 roku.

Od 1 lipca 2008 proboszczem jest ks. kanonik Tade-
usz Bielicki, który wystąpił o akceptację rozbudowy bryły 
kościoła. 

Nazwa Krajna pochodzi od historycznego położenia 
regionu na pograniczu plemion Polan i Pomorzan, których 
dzieliła rzeka Noteć. Na północnych obszarach rzeki żyli 
Pomorzanie, a wśród nich ludność regionu Krajny, dziś nale-
żąca do województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to obszar 
rolniczy z kompleksami leśnymi, graniczącymi z Borami 
Tucholskimi. W centrum tego regionu znajduje się przede 
wszystkim pojezierze krajeńskie, stąd mieszkańców nazywa 

WSPOMNIENIE
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Pierwsza wzmianka o wsi Cekcyn pochodzi z roku 1301. 
Dzisiejsza zabudowa jest z XVIII i XIX wieku i reprezentuje 
kulturę budownictwa Borowiaków. Pośród cekcyńskich bu-
dowli wyróżnia się olbrzymi neogotycki kościół wzniesiony 
w latach 1869–1870. Kościół jest jednonawowy, bez kaplic, 
z drewnianym stropem. Ksiądz Franciszek był tu probosz-
czem od 1 lipca 1986 do 30 sierpnia 1988. 

Od 2010 roku proboszczem jest ks. Mirosław Wincenty 
Bucholc, parafia liczy 3950 wiernych z Cekcyna i 6 ościen-
nych wsi.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Czarnej Wo-
dzie, dziecezja pelplińska

Parafię we wsi Czarna Woda utworzył ówczesny Ordy-
nariusz Chełmiński ks. Marian Przykucki dnia 6 czerwca 
1982 roku, mianując proboszczem ks. Zygfryda Leżańskie-
go, który rozpoczął posługę w kaplicy i wyposażył kościół 
parafialny wg projektu arch. Tomasza Lwa. Ksiądz Fran-
ciszek Rzoska był tu proboszczem od 1 września 1988 do 
29 sierpnia 1989. Od września 1989 proboszczem jest ks. 
Roman Bruski, który skończył budowę kościoła i zadbał 
o nowoczesny jego wystrój. Między innymi w ciekawym 
ujęciu prezentowana jest droga krzyżowa. Składają się na 
nią obrazy artysty Tadeusza Rupiewicza. Na piętrze znaj-
duje się kaplica św. Maksymiliana Kolbego, w której są 
urządzane wystawy rzeźb oraz obrazów. Będąc na terenie 
parafii można się zachwycać jej położeniem w kompleksie 
Borów Tucholskich.

Parafia pw. NMP Matki Miłosierdzia w Klukowej 
Hucie, diecezja pelplińska

Historia kościoła i parafii w Klukowej Hucie jest krótka, 
ponieważ kościół zbudowano w latach 1981–1982. 1 lipca 
1984 roku, na mocy dekretu Biskupa Chełmińskiego, ks. Ma-
riana Przykuckiego powstała parafia, a jej pierwszym pro-
boszczem był ks. Roman Bruski. Ksiądz Franciszek Rzoska 
został mianowany kolejnym proboszczem 30 sierpnia 1989 
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Parafię założono w 1899 roku. Najbardziej interesują-
cymi zabytkami są: Pieta – rzeźba ludowa z XVII wieku 
i pochodzący z XVIII wieku krucyfiks oraz figury św. Piotra 
i Pawła.

Ksiądz Franciszek Rzoska po 11 latach praktyki wi-
kariuszowskiej zostaje mianowany 10 października 1968 
roku przez Biskupa Chełmińskiego, ks. Kazimierza Józefa 
Kowalskiego, administratorem parafii. Jest to jego pierwsza 
parafia proboszczowska, ma wtedy 36 lat. Po 13 latach, 
w jednej z homilii powiedział między innymi „Znalazłem 
tu przystań, przy której cumuję – przeżywaliśmy chwile 
dobre i złe, co wam dałem – Pytam? Musicie sami ocenić, 
mnie daliście wiele. Za wszystko wam szczerze dziękuję.” 
Był proboszczem 18 lat. 

Proboszczem parafii od 2010 roku jest ks. Piotr Pienią-
żek, parafia liczy 1500 wiernych z Wielowicza i 9 okolicz-
nych wsi. 

W otulinie Tucholskiego Parku Krajobrazowego leży 
między innymi parafia w Cekcynie. Mieszkańców nazy-
wa się Borowiakami. Ich tożsamość etniczna wyraża się 
w pieśniach, tańcach i gwarze. Strój borowiacki utrzymany 
jest w tonacji brązowo-żółtej. W Tucholi działa Borowiackie 
Towarzystwo Kultury, zajmujące się upowszechnianiem 
i dokumentowaniem kultury Borów Tucholskich. W Cekcynie 
w sezonie letnim czynna jest galeria produktów regional-
nych. Wielkie zasługi w zakresie utrwalania dziedzictwa 
kulturowego Borowiaków ma Jan Sabiniarz – poeta, archi-
tekt i redaktor. 

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Cekcynie, 
diecezja pelplińska, województwo kujawsko-pomorskie, 
powiat tuchola
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do 31 lipca 1992 roku. Z jego inicjatywy na placu kościelnym 
stanął pomnik Matki Boskiej. W kolejnych latach kościół 
został rozbudowany, zmodernizowany i upiększony.

Od 2010 roku proboszczem jest ks. Dariusz Knut, mając 
pod opieką duszpasterską 1500 wiernych z 7 okolicznych 
wsi. 

Parafia św. Józefa Robotnika w Gniewinie, diecezja 
pelplińska

Pierwsza świątynia w Gniewinie istniała już w XIV 
wieku, jednak kościół spłonął w XVII wieku wskutek pa-
nujących konfliktów religijnych. Służący obecnie wiernym 
kościół został zbudowany w latach 1870–1872 przez wspól-
notę ewangelicką w stylu neogotyckim. Jest to budowla ce-
glana, ze smukłą wieżą. Po II wojnie światowej adaptowano 
ją do potrzeb kultu katolickiego i odprawiono pierwszą 
mszę świętą 1 czerwca 1945 roku. Samodzielna parafia 
powstała 8 grudnia 1977 roku. Zachowały się liczne tarcze 
herbowe, ołtarz i dzwony z początku XVII wieku oraz dwa 
cynowe lichtarze. Pierwszym proboszczem był już od 1974 
roku wikariusz ks. Jan Wszołek, który wybudował plebanię 
i kościół filialny w Bychowie. 

Ksiądz Franciszek Rzoska był tu trzecim kolejnym pro-
boszczem, sprawującym swe obowiązki od 1 stycznia 1993 
do 14 lutego 1998 roku. W ciągu 5 lat przeprowadził między 
innymi remont kościoła – wymieniono stropy i dach, zmo-
dernizowano prezbiterium. Parafia w Gniewinie była jego 
piątym i zarazem ostatnim probostwem. Na własną prośbę 
został zwolniony z obowiązków proboszcza i przeniesiony 
w stan spoczynku. 

Ksiądz Marian Miotk został mianowany proboszczem 
w Gniewinie 1998 roku. Parafia liczy 3200 wiernych, miesz-
kających w 8 miejscowościach.

W czasie pisania części I i II artykułu autor korzystał ze 
zdjęć archiwalnych księdza Rzoski oraz ze zdjęć kościołów 
na stronach internetowych parafii.

Biskup Anastazy Sedlag urodził się 23 kwietnia 1787 
roku w Dziećmiarowicach na Górnym Śląsku. Ukoń-
czył gimnazjum w Głubczycach, a potem Seminarium 
Duchowne we Wrocławiu, gdzie 16 czerwca 1810 roku 
otrzymał święcenia kapłańskie.

Służbę duszpasterską rozpoczął w Nisie, potem Pro-
skowie. Przez dłuższy czas był proboszczem w Opolu, 
a następnie radcą szkolnym.

W 1831 roku kapituła wrocławska mianowała go ho-
norowym kanonikiem. Natomiast w roku 1833 został 
kanonikiem diecezji chełmińskiej i w tym samym roku 
kapituła pelplińska wybrała go na biskupa. Konsekra-
cja odbyła się w Poznaniu 18 maja, a uroczysty ingres 
w kościele katedralnym w Pelplinie dnia 14 czerwca 
1834 roku.

Niemałe są zasługi biskupa Sedlaga dla diecezji cheł-
mińskiej. Z jego inicjatywy powstały trzy nowe parafie 
w Gdańsku: przy kościele św. Józefa, św. Mikołaja i św. 
Brygidy, założono nową parafię w Cekcynie oraz zreor-
ganizowano istniejące już w Lubichowie i Wudzynie.

Jemu wreszcie diecezja chełmińska zawdzięcza ot-
warcie pierwszego zakładu naukowego w Pelplinie, który 
zdobył miano „kuźni polskości” w zaborze pruskim. 
W podaniu, skierowanym 11 października 1834 roku do 
ministra oświaty, biskup uzasadniał potrzebę jej utwo-
rzenia brakiem ministrantów i śpiewaków dla katedry. 
Trzeba bowiem pamiętać, że Pelplin wówczas był nie-
wielką wioską liczącą 394 mieszkańców, zatrudnionych 
głównie w dobrach klasztornych. Po długich staraniach 
biskup Sedlag 27 stycznia 1836 roku uzyskał zatwierdze-
nie „Statutu Szkoły”. Jej uroczyste otwarcie i poświęce-
nie miało miejsce 6 kwietnia tegoż roku. W pierwszym 
okresie nosiła ona nazwę Zakładu Wychowawczego dla 
Chłopców lub także, jak ją określał statut, Szkoły Tum-
skiej i Śpiewaczej.

Biskup zapisał w testamencie prawie cały swój ma-
jątek na cele tej szkoły, która od 1864 roku nosiła nazwę 
Collegium Marianum.

Przyczynił się również do powstania progimnazjum 
katolickiego w Wejherowie i domu chorych w Gdańsku 
pod opieką sióstr boromeuszek. Był także posłem do 
parlamentu we Frankfurcie.

Własnym kosztem wydał pozycje książkowe: „Ka-
techizm diecezjalny”, „Książkę do modlitwy”; Piotra 
Skargi „Żywoty Świętych” i „Historię Pisma Świętego”, 
które podczas swoich wizytacji rozdawał bezpłatnie. 
Gromadząc cenne materiały i dokumenty, dotyczące 
historii diecezji chełmińskiej, przysłużył się do wydania 
na ich podstawie zbioru dokumentów biskupstwa cheł-
mińskiego.

Zmarł 23 września 1856 roku po dłuższej chorobie. 
Pochowany został w kościele katedralnym w Pelplinie.

Literatura:

Walkusz J.: Duchowieństwo katolickie diecezji chełmińskiej 1918-
1939, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej 1992

Mross H.: Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wyższego Semina-
rium Duchownego 1939-1995 w Pelplinie, Bernardinum 1997

Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski 1966-
1993, Lubelskie Wydawnictwo Diecezjalne, Lublin 1994

Roczniki Diecezjalne 1957-2014, dostępne w Bibliotece Diecezjal-
nej w Pelplinie

Dziennik Bałtycki, wkładka pt. „Kościół na pomorzu – 2009” 
Dziennik Bałtycki, wkładka pt. „Uwielbiam Polskę – atlas tury-

styczny, zeszyt nr 3 – 2007”
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KAZIMIERZ ICKIEWICZ

Biskup Anastazy Sedlag 
założyciel Collegium Marianum
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GINĘLI ZA POLSKĘ

Tematem wiodącym tegorocznej Olimpiady było 
„Bezpieczeństwo żywności i żywienia”. Proble-
matyka dotyczyła przede wszystkim zanieczysz-

czeń żywności, zatruć pokarmowych, żywienia zgodnie 
z normami oraz bezpieczeństwa żywności w przemyśle 
i gastronomii.

Uczestnicy eliminacji w ciągu 90 minut rozwiązywali 
test, który obejmował podstawowe wiadomości z nauki 
o żywieniu oraz zaawansowaną wiedzę z zakresu biolo-
giczno-chemicznych aspektów żywienia oraz technologii 
gastronomicznej z towaroznawstwem. 

Olimpiadę otworzył dyrektor ZSE Jerzy Cisewski. 
Słowo wstępne wygłosił doc. dr Henryk Lewandowski 
z Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. Pra-
com jury przewodniczyła dr inż. Dorota Łoboda, dyrektor 
Instytutu Zdrowia i Kultury Fizycznej Wyższej Szkoły 
Gospodarki w Bydgoszczy. Ponadto w skład komisji we-
szli: Anna Ciewiertnia z Kuratorium Oświaty Delegatura 
w Tczewie, Beata Kozińska z Zespołu Szkół Gastrono-
miczno-Hotelarskich w Toruniu oraz pięciu nauczycieli 
technologii żywienia wybranych drogą losowania: Dorota 
Kuchanny-Ardigo (Wejherowo), Karina Szatkowska (Rypin), 
Dorota Interewicz (Gdynia), Anna Borowicz (Bydgoszcz) 
i Alojzy Markwitan (Bydgoszcz).

W eliminacjach wzięło udział 49 uczniów liceów 
i techników z Bydgoszczy, Człuchowa, Gdańska, Gdyni, 
Grudziądza, Kowala, Kwidzyna, Lęborka, Nowego Dworu 
Gdańskiego, Rumi, Rypina, Słupska, Świecia, Tczewa, To-
runia, Wejherowa i Włocławka. Najlepsza okazała się Domi-
nika Konkolewska z Gimnazjum i Liceum Akademickiego 
w Toruniu (89 pkt), II miejsce zajęła Marta Gruchała z III 
Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we 
Włocławku (78 pkt), III – Zofia Roszkowska z VI Liceum 
Ogólnokształcącego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Byd-
goszczy (77 pkt). 

Powiat tczewski reprezentowali Klaudia Dembicka 
i Mateusz Schwarz z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. 

ks. Janusza St. Pasierba oraz Gabriela Banna i Bartosz 
Piórkowski z Zespołu Szkół Rzemieślniczychi Kupieckich 
im. księcia Sambora II. Najlepiej zaprezentowała się Klaudia 
Dembicka, która zajęła 23 miejsce. 

Dla opiekunów przygotowano szereg atrakcji, m.in. dwa 
pokazy kulinarne połączone z degustacją, przygotowane 
przez absolwentów ZSE w Tczewie: „Kuchnia japońska” 
(Lucjan Szulc, zastępca sushimastera Domu Sushi w Gdań-
sku) oraz „Kuchnia włoska” (Łukasz Ciesiński, szef kuchni 
restauracji Mon Balzac w Gdańsku i jego zastępca Jakub 
Langmesser). Ponadto zorganizowano wyjazd do Centrum 
Rekreacji i Rozrywki EBRO w Tczewie (kręgle, bilard) oraz 
występ taneczny Oliwii Grzankowskiej ze Szkoły Tańca 
Stakato z Tczewa. 

Wszyscy uczestnicy Olimpiady oraz ich opiekunowie 
otrzymali medale okolicznościowe eliminacji okręgowych 
oraz zestaw upominków. Ponadto zdobywcom miejsc od I do 
VII wręczono talony EMPIK-u. Impreza stała się doskonałą 
okazją do promocji naszego regionu oraz wybitnej postaci 
związanej z Tczewem, Kociewiem i Pomorzem Gdańskim 
– ks. Janusza St. Pasierba. Wśród zestawu upominków 
znalazły się m.in.: kalendarz ścienny „Pomorski szlak kul-
turowo-turystyczny ks. Pasierba”, zestaw widokówek „Ma-
giczne Kociewie w obrazach Aleksandra Popowa”, płyta CD 
z piosenkami do tekstów ks. Pasierba „Nie czekaj na życie” 
w wykonaniu solistów i chóru szkolnego ZSE pod dyrek-
cją ks. Karola Gierszewskiego oraz dwa wybory wierszy 
„W rytmie dnia i pór roku” i „Poeta jest twoim bratem”. 

Szczególne podziękowania należą się hojnym sponsorom: 
Domowi Sushi w Gdańsku (menedżerowi Pawłowi Biała-
sowi), restauracji Mon Balzac w Gdańsku, hotelowi Sofitel 
GRAND Sopot (menedżerowi ds. konferencji i bankietów 
Mateuszowi Kruszyńskiemu), hurtowni spożywczej SEN-
DI w Tczewie oraz Szkole Tańca STAKATO w Tczewie.

Imprezę przygotował zespół uczniów oraz nauczycieli 
technologii żywienia, hotelarstwa i WF-u pod kierunkiem 
Barbary Antoniuk i Piotra Popielarczyka. 

ZDZISŁAW CZYŻ

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności 
– eliminacje w tczewskim „ekonomiku”

Jemy, aby żyć, nie żyjemy, aby jeść.
(Sokrates)

9 stycznia 2015 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba 
w Tczewie odbyły się eliminacje okręgowe (II etap) XIX Olimpiady Wiedzy o Żywieniu 
i Żywności dla uczniów z 27 szkół ponadgimnazjalnych województw pomorskiego 
i kujawsko-pomorskiego. Organizatorem olimpiady był Uniwersytet Przyrodniczy (daw-
niej Akademia Rolnicza) w Poznaniu. Patronat honorowy nad prestiżową dla szkoły 
i powiatu imprezą objął Starosta Tczewski Tadeusz Dzwonkowski.



Wręczenie medali i upominków 
zwycięzcom eliminacji
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Uczestnicy eliminacji z opiekunami

Test w sali gimnastycznej

Pokaz kuchni japońskiej przygotował 
Lucjan Szulc z Domu Sushi w Gdańsku

Pokaz kuchni 
włoskiej w wyko-
naniu Łukasza 
Ciesińskiego 
i Jakuba Lang-
messera z gdańskiej 
restauracji Mon 
BalzacDegustacja potraw

Obrady jury pod przewodnictwem dr inż. Doroty Łobody
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BADANIE TOŻSAMOŚCI

W dniu 19 grudnia 2014 roku w Miejskim Ośrod-
ku Kultury w Pelplinie odbyła się uroczystość 
z okazji Jubileuszu 30-lecia działalności zespo-

łu folklorystycznego „Piaseckie Kociewiaki”. Przybyłych 
licznie gości przywitała i poprowadziła uroczystość Miro-
sława Möller, regionalistka, członkini „Kapeli Kociewskiej”. 
Współzałożycielem i kierownikiem zespołu „Piaseckie Ko-
ciewiaki” jest Jan Ejankowski, emerytowany nauczyciel, 
znany piewca Kociewia, współorganizator Kociewskiego 
i Pomorskiego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych, 
który od 1994 roku odbywa się w Piasecznie, autor wielu 
artykułów związanych historią ziemi gniewskiej. Jan Ejan-
kowski jest również autorem publikacji „25-lecie Piaseckich 
Kociewiaków”, wydanej w 2009 roku. Na swoim koncie ma 
takie wyróżnienia jak Honorowy Obywatel Miasta i Gminy 
Gniew, Pierścień Mechtyldy, Chwalba Grzymisława, Ko-
ciewskie Pióro w kategorii animacja kultury.

Po przywitaniu gości Jan Ejankowski opowiedział o po-
wstaniu zespołu i najważniejszych jego osiągnięciach. 

Wszystko zaczęło się w 1952 roku we wsi Lalkowy, gdzie 
Ejankowski został nauczycielem w miejscowej szkole. W tej 
wiosce wszyscy mieszkańcy mówili „po naszamu” i to tu 
nauczył się miejscowej gwary, oraz założył pierwszy folklo-
rystyczny zespół kociewski. W 1956 roku został mianowany 
kierownikiem i nauczycielem szkoły w Piaseckich Polach. 
W 1959 roku ukazuje się sztuka „Wesele Kociewskie” au-
torstwa ks. Bernarda Sychty. Wydanie tej publikacji stało 
się impulsem do powstania zespołu folklorystycznego „Ko-
ciewie”. Kolejnym etapem działalności pasjonata było Pia-
seczno, gdzie w 1961 roku obejmuje stanowisko kierownika 
szkoły podstawowej. W powierzonej sobie placówce zaczyna 
wraz z gronem pedagogicznym wprowadzać wychowanie 
regionalne. W ramach tej idei Maria Halmann, zakłada 
dziecięco-młodzieżowy zespół Pieśni i Tańca „Kociewie”, 
który działał do 1982 roku. Po dwuletniej przerwie, w grud-
niu 1984 roku, powstaje zespół folklorystyczny „Piaseckie 
Kociewiaki”. Jego założycielami zespołu są: Jan Ejankowski, 
Hildegarda Makowska, Teresa Klimecka, ks. Zdzisław Osiń-
ski. Premierowy pokaz „Piaseckich Kociewiaków” odbył się 
dniu 18 maja 1985 roku, podczas uroczystości z okazji 40 
rocznicy zakończenia II wojny światowej. Należy tu pod-
kreślić, że dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich 
członków zespołu, w bardzo krótkim czasie przygotowano 
obszerne fragmenty „Wesela Kociewskiego”. Podczas de-

Doktor Feliks Morawski (1861–1929) jest od powojnia 
patronem ulicy w Sztumie, miasta z którym związał 
się na stałe po studiach medycznych, nadal jednak 

pozostaje postacią nieznaną. Jego dziadek był szewcem 
w Gniewie, ojciec nauczycielem w Komórsku Wielkim. Stry-
jowie nietuzinkowi. Ks. Franciszek Morawski, proboszcz 
w Klonówce pod Starogardem, był posłem do parlamentu 
niemieckiego z ramienia ludności polskiej, znanym dzia-
łaczem kółek rolniczych. Ks. dr Feliks Morawski filolog 
klasyczny, przez 30 lat profesorem Collegium Marianum 
w Pelplinie. Czy tak „obciążony” Feliks Morawski mógł 
pozostać kimś zwyczajnym? Oczywiście, że tak, ale jakoś, 
na szczęście, nie pozostał.

Traktuje o tym książka Janusza Ryszkowskiego Moraw-
scy – pięć pokoleń i pół. Patchwork historyczno-literacki 
z Powiśla i Kociewia. Jak pisze autor, ta opowieść o zapo-
mnianej rodzinie była pretekstem do pokazania działalności 
Polaków w Niemczech, mieszkających na Ziemi Sztumskiej 
w okresie międzywojennym. Warto pamiętać, że spis lud-
ności z 1910 roku wykazał, że dla 46 proc. ludności powiatu 
polski był językiem ojczystym! Dziś pasjonaci historii szu-
kają na tych właśnie ziemiach śladów Prusów, menonitów, 
Niemców, Żydów, a zapominają jakoś o śladach polskich… 
A przecież, uważa autor, jeszcze wiele jest do opowiedzenia. 
Sam zresztą odkrywa (widać rękę dziennikarza-detektywa) 
wiele ciekawych wątków dotyczących nie tylko Morawskich, 
ale i małej sztumskiej ojczyzny. 

Książka ukazała się jako drugi tom biblioteczki kwar-
talnika społeczno-kulturalnego Dolnego Powiśla i Żuław 
„Prowincja”, wydawanego od 2010 roku w Sztumie.

JACEK CHEREK

Jubileusz 30-lecia 
„Piaseckich Kociewiaków”

Kto kocha swoją ojczyznę,
cnoty, obyczaje, 
niech strzeże tej ziemi,
niech ją w skiby kraje

Juliusz Kraziewicz

Janusz Ryszkowski Morawscy – pięć pokoleń i pół. Patchwork 
historyczno-literacki z Powiśla i Kociewia, Wydawnictwo Bernar-
dinum, Pelplin 2014, s. 210

JANUSZ RYSZKOWSKI

Morawscy – pięć 
pokoleń i pół 

Patchwork historyczno-literacki 
z Powiśla i Kociewia
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biutu zaprezentowano 12 tańców. Wielkim 
sukcesem Piaseckich Kociewiaków było za-
jęcie I miejsca podczas Krajowego Przeglądu 
Amatorskich Zespołów Artystycznych Kół 
Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych 
w Kielcach w 1987 roku. Wielkim wydarze-
niem w trzydziestoletniej działalności „Pia-
seckich Kociewiaków” był występ w słynnej 
sali koncertowej w Krynicy Górskiej w lipcu 
1987 roku. Zespół pięciokrotnie występo-
wał na międzynarodowej parafiadzie dzieci 
i młodzieży, a także Weilburgu (Niemcy) 
i Rydze (Łotwa). Piaseckie Kociewiaki dały 
także wspaniały popis swych umiejętności na 
uroczystościach z 10-lecia działalności Mu-
zeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w 
1994 roku. W pamięci członków zespołu na 
długo pozostanie aplauz, którym nagrodzili 
zgromadzeni w gabinecie marszałka Macieja Płażyńskiego 
goście brawurowe wykonanie „korkarza”.

Podsumowując 30-lecie działalności, Jan Ejankowski 
przyznał, że 30 lat to sporo czasu i nie myślał, że aż tyle 
czasu będzie mu dane spędzić razem z zespołem, za co 
jest wdzięczny Panu Bogu. Podziękował także wszystkim 
włodarzom, którzy rządzili w Gniewie, za wsparcie dla ze-
społu. Powołał się również na Juliusza Kraziewicza, twórcę 
pierwszego na ziemiach polskich Towarzystwa Rolniczego 
w Piasecznie, który przekonywał, że najłatwiej trafić do 
ludzkich serc poprzez ludową pieśń, taniec, słowo mówione, 
teatr. To on właśnie zachęcał członków Towarzystwa Rolni-
czego w Piasecznie, by każde spotkanie, które rozpoczynało 
się mszą świętą, kończyło się przedstawieniem teatralnym, 
ludową pieśnią i tańcem. 

Po przemówieniu założyciela zespołu, młodzież zapre-
zentowała fragmenty „Wesela Kociewskiego”, co zosta-
ło nagrodzone wielkimi brawami i uznaniem zebranych. 
„Piaseckim Kociewiakom” przygrywała rodzinna kapela 
Mielke pod batutą pani Jadwigi, która przejęła pałeczkę po 
śp. Teofilu Watkowskim.

W czasie uroczystego spotkania złożono podziękowania 
sponsorom i opiekunom zespołu. Pan Jan ze wzruszeniem 
dziękował darczyńcom, że dzięki ich hojności mógł spełnić 
daną ongiś młodzieży obietnicę, iż w zamian za swój trud 
i zaangażowanie będzie korzystać z darmowego wypoczyn-
ku. Sponsorom dziękowali również członkowie zespołu.

Okolicznościowe dyplomy i statuetki otrzymali: Maria 
Taraszkiewicz-Gurzyńska, Magdalena Frost-Guz, Bogdan 
Badziąg, Kazimierz Poznański, Olgierd Krause, Jadwiga 
Mielke, Sławomir Urban, Krzysztof Luchowski, Adam Plath, 
Anna Kowalewska, Mirosława Górna, Mirosława Möller, 
Beata Kubaś, Józef Puczyński, Walentyna Czapska, Jan 
Urbański. Specjalne podziękowanie wręczono też ks. in-
fułatowi Stanisławowi Gruntowi, kapelanowi kociewskich 
zespołów folklorystycznych, za opiekę duchową.

Następnie gratulacje składali: senator Andrzej Grzyb, Ma-
ria Taraszkiewicz-Gurzyńska – burmistrz Gniewa, Walentyna 
Czapska – przewodnicząca Rady Gminy w Gniewie, Patryk 
Demski – burmistrz Pelplina, zarząd powiatu tczewskiego, 
Piotr Laniecki – wójt gminy Morzeszczyn, Celina Mueller 
– dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie, 
Jan Kulas - radny powiatu tczewskiego, Grzegorz Oller i Mi-
rosława Möller z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie 
Gdańskim, Jerzy Cisewski – dyrektor Zespołu Szkół Eko-
nomicznych im ks. Janusza Stanisława Pasierba w Tczewie, 

Alicja Słyszewska – kociewska regionalistka, Emilia Rulińska 
– poetka, Alicja Samulewska – wieloletnia nauczycielka języka 
polskiego szkole podstawowej i liceum w Gniewie, przedsta-
wiciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im ks. Henryka 
Mrossa w Gniewie, Bank Spółdzielczy w Gniewie, przedsta-
wiciel Ośrodka Wypoczynkowego w Osinach. Dołączyli do 
nich przedstawiciele kociewskich zespołów folklorystycznych: 
zespół „Burczybas” z Gniewa, zespół „Modraki” z Pelplina, 
zespół „Gzuby” z Zespołu Szkół nr 2 w Pelplinie, zespół 
„Rodzina” ze Zblewa i zespół folklorystyczny ze Świecia. Na 
zakończenie wyrazy uznania i gratulacje złożyli przedstawi-
ciele gniewskich firm: Rolls Royce, Fama. Specjalne życzenia 
na ręce Jana Ejankowskiego przesłała też Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie.

Senator Andrzej Grzyb nazwał pana Jana duszą i spraw-
cą „Piaseckich Kociewiaków”, a jubilatowi życzył wszyst-
kiego najlepszego, dziękując młodzieży za co robi dla swej 
małej ojczyzny, jaką jest Kociewie. Maria Taraszkiewicz-
Gurzyńska stwierdziła: „jestem pod wielkim wrażeniem 
dzisiejszego występu „Piaseckich Kociewiaków”, których 
występy oglądam od samego początku, ale to, co pokazali 
podczas tego koncertu, to się w głowie się nie mieści, to 
jest profesjonalizm najwyższego lotu”. Witold Sosnowski, 
wicestarosta powiatu tczewskiego, życzył wielu lat sukcesów 
„Piaseckim Kociewiakom”, stwierdzając: „zespół jest tak 
młody i ma przyszłość przed sobą, niech rozwój zespołu 
nastąpi jeszcze bardziej, aby ta scena, na której dzisiaj wy-
stąpił, mogła się okazać za mała”. Patryk Demski powie-
dział: „panie Janie, składam gratulacje w imieniu samorządu 
pelplińskiego. To wielki jubileusz, to zwieńczenie dzieła 
twojego życia, to coś pięknego, na czym mogą się wzorować 
inne zespoły regionalne”, także Jan Kulas wyraził opinię, że 
„dopóki mamy takie zespoły, dopóki mamy takich artystów, 
nauczycieli, animatorów kultury, to możemy być pewni, że 
Kociewie w Unii Europejskiej nie zginie, a wręcz zaświeci 
najjaśniejszym blaskiem”, Grzegorz Oller pogratulował 
zespołowi zrozumienia ducha Kociewia i umiejętności sła-
wienia swojej małej ojczyzny śpiewem i tańcem.

Po złożonych gratulacjach publiczność na stojąco od-
śpiewała „sto lat” na cześć Jana Ejankowskiego, który 12 
grudnia skończył 85 lat.

Jubileusz zespołu stał się okazją do zrobienia pamiątko-
wego zdjęcia z byłymi i obecnymi członkami „Piaseckich 
Kociewiaków”. Jubileuszowa uroczystość zakończyła się 
opłatkiem i poczęstunkiem, który ufundował samorząd 
gminy Pelplin.

Zespół „Piaseckie Kociewiaki”



Jan Ejankowski  – założyciel 
zespołu „Piaseckie Kociewiaki”

Byli i obecni członkowie zespołu „Piaseckie Kociewiak

Wieloletnia nauczycielka języka polskiego w gniewskich 
szkołach – Alicja Samulewska

Podziękowa

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele 
władz samorządowych i kościelnych

Fot. Jacek Cherek



”

Zespół „Piaseckie Kociewiaki” (fot. obok i powyżej)

Goście odśpiewali  „sto lat” na cześć Jana Ejankowskiego 

Gratulacje składa senator RP Andrzej Grzyb
e dla osób i instytucji wspierających
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VII FESTIWAL TWÓRCZOŚCI KOCIEWSKIEJ

29 listopada 2014 roku, na 33 spotkaniu TKK w Sali 
Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Gdań-
sku, zebranych serdecznie powitał prowadzący spot-

kanie, piszący te słowa. Wśród licznych gości na Sali obecni 
byli m.in. prof. dr h.c. Stefan Raszeja, były rektor Akade-
mii Medycznej w Gdańsku, Senator RP Andrzej Grzyb, 
Sędzia Sądu Wojewódzkiego Kamila Thiel-Ornass, radny 
Jan Kulas, nadzwyczaj płodny pisarz kociewski Krzysz-
tof Kowalkowski, prezes Gdańskiego koła Twórców Lu-
dowych Edmund Zieliński, grono trójmiejskich lekarek 
i lekarzy i inni znamienici goście. Po zapoznaniu zebranych 
z tekstem artykułu z Kociewskiego Magazynu Regionalne-
go nr 3 (87) 2014 pt. „Dubeltowy dochtor dla chwalby zes 
Kociewia” głos zabrał bohater artykułu, który podziękował 
członkom zarządu TMZK w Starogardzie Gdańskim i pre-
zesowi TKK za ich obecność na czerwcowej uroczystości 
nadania mu drugiego tytułu doktora h.c. w Uniwersyte-
cie Medycznym w Gdańsku. Zanim wszyscy zebrani, na 
stojąco, przy wtórze zespołu wokalno-instrumentalnego 
„Burczybas” zaśpiewali solenizantowi obchodzącemu 92 
urodziny „Dwieście lat…” rocznicę tę skomentował – niżej 
podpisany – lepsiejem:

Lepsi je dożyc dwasta lat,
niż patrzeć z nieba na tan śwat.

Profesor Stefan Raszeja wspominał zmarłego w sierpniu 
2014 roku śp. Józefa Weltrowskiego, propagatora gwary ko-
ciewskiej, pasjonata kajakarstwa, patriotę, a także członka 
TKK w Gdańsku. 

Zebrani, na wniosek prowadzącego spotkanie, oddali 
zmarłemu cześć chwilą ciszy. Kolejnym mówcą był Jan Ku-
las, który ze swadą zaprezentował książkę swego autorstwa 
(napisaną pospołu z synem bohaterki książki, Adamem 
Galewskim) pt. „Doktor Danuta Galewska 1935-2012, życie 
z pasją i troską o bliźnich”. 

Świetnym przerywnikiem pomiędzy słownymi prezen-
tacjami książek były występy zespołu folklorystycznego 
„Burczybas” pod kierownictwem Wojciecha Górskiego 
z Gniewa. Wiązanki pieśni biesiadnych, melodii kociewskich 
i kolęd, wszak działo się to w przededniu pierwszej niedzieli 
Adwentu, nastrajały nobliwie spotkanie. Na wniosek będącej 
na sali grupy dziennikarzy, prowadzący spotkanie poddał 
pod głosowanie propozycję nadania Trójmiejskiemu Klubo-
wi Kociewiaków w Gdańsku imienia Króla Jana III Sobie-
skiego, który był blisko 30 lat starostą gniewskim. Zebrani 
przyjęli propozycję przez aklamację. A w dniu imienin Jana, 
24 czerwca 2015 roku, w 50. rocznicę sprowadzenia monu-
mentu ze Lwowa na Targ Węglowy w Gdańsku, postanowio-
no złożyć u stóp Króla-Patrona – wiązankę kwiatów!

Interesujące okazało się studium socjologiczne studen-
ta Uniwersytetu Gdańskiego – młodego narybku wśród 
członków TKK – Przemysława Kiliana, zatytułowanego 
„Meandry współczesnej tożsamości etniczno-regionalnej 
na przykładzie Morzeszczyna”. Andrzej Grzyb pochlebnie, 
ustnie zrecenzował pracę młodego naukowca. Przed przystą-
pieniem do omówienia książki Andrzeja Grzyba, dotyczącej 
wypraw dalekomorskich do fiordów norweskich, piszący te 
słowa zapowiedział ją lepsiejem:

Toć lepsi je łowjić dorsze,
niżli robjić rzeczy gorsze.

Wszak tytuł książki brzmi – „Nie li-
cząc pięknych dorszy”. Kalendarzami ze 
zdjęciami własnego autorstwa, opiewają-
cymi piękno fauny i flory Kociewia autor 
obdarował, ku ich radości, liczne zebrane 
na sali osoby. Towarzyską część wieczoru 
spędzono na rozmowach przy statutowym 
poczęstunku i kawie zes bónków, arba-
cie zes farinó oraz zelcerce z Zielonego 
Smoka w Gdańsku z ul. Szerokiej 125. 
Zaś sadownik, Jan Morawski z Male-
nina na Kociewiu, każdego uczestnika, 
a było ich około stu, poczęstował dorod-
nym jabłkiem i kawałkiem pysznej szar-
lotki. Na stoisku z haftami – barwnymi 
ornamentami kwiatowymi – prezentowały 
się rękodzieła Marii Leszman z Pelplina 
i Katarzyny Nowak z Tczewa. Fot. Krzysztof Kowalkowski

HUBERT POBŁOCKI

Król Jan III Sobieski patronem 
Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków 
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NOC MUZEÓW

Kolorowe ptaki przy-
frunęły do auli Szkół 
Katolickich im. ks. dra 

Bernarda Sychty w Świeciu, 
ponieważ 5 listopada 2014 roku 
odbył się V Powiatowy Konkurs 
Recytatorski „Poeci z Kocie-
wia”. Przybyli na niego ucznio-
wie z: Gruczna, Gródka, Lniana, 
Przysierska, Wiąga i ze Świecia. 
W tegorocznej edycji wzię-
ło udział trzydziestu czterech 
uczestników. Najmłodsza uczen-
nica miała siedem lat, a najstar-
sza siedemnaście. Dlatego jury 
w składzie: Alina Rzepecka, 
Beata Szymańska, Bogdan Wiś-
niewski, oceniało przeróżne 
recytacje. Od tych szczerych, 
dziecięcych pełnych jeży i żabek; 
po dojrzałe deklamacje treści fi-
lozoficznych. Recytowano teksty napisane w polszczyźnie 
ogólnej przez poetki i poetów z Kociewia, na przykład Świe-
ciankę Małgorzatę Brandt. 

Po części konkursowej, na uczestników czekał kuch 
(gruczańska drożdżówka). Oczekiwanie na werdykt umi-
lił występ artystyczny Zielony ptaszek, poświęcony życiu 
i twórczości Oskara Kolberga. Utalentowane gimnazjalistki: 
Marcelina Ledzińska z kl. Ia, Amelia Czwojdrak i Ka-
rolina Winklarz z kl. IIa, Paulina Szyszkowska z kl. IIIa 
zaśpiewały ludowe piosenki: „Koszykarz” oraz „Przyleciał 
ptaszek z Łobzowa”. Program zawierał również animowa-
ny film pt. „Przygody Oskara Kolberga”, który spodobał 
się widowni. Całość prowadzili: drugoklasistka Amelia 
i trzecioklasista Kajetan Biniecki. Organizatorzy przy-
gotowali również wystawę poświęconą temu wybitnemu 
regionaliście, który opisał polski folklor od morza, aż po 
góry (rok 2014 jest rokiem O. Kolberga). Obok jego dzieł, 
wypożyczonych z świeckiej filii Wojewódzkiej Biblioteki 
Pedagogicznej w Bydgoszczy, można było zobaczyć hafty: 
kaszubskie, borowiackie i kociewskie. Najmłodszych zainte-
resowały lalki w strojach ludowych: krakowskim, łowickim 
oraz kociewskim. Wśród eksponatów znalazły się również 
diabelskie skrzypce, piszczałki. 

Współorganizatorami imprezy były następujące pod-
mioty: Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu, Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie oddział Bydgoszcz, Powiat Świecki, 
Urząd Miasta w Świeciu. Z ramienia szkoły odpowiedzialne 
osoby to: polonistki – Magdalena Krzemińska, Joanna 
Biniecka oraz nauczyciel bibliotekarz Hanna Hering.

Dwunastu laureatów wzięło udział w finale Festiwalu 
Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego w li-
stopadzie ubiegłego roku.

JOANNA BINIECKA

Zielony ptaszek

LISTA LAUREATÓW:

w kategorii szkoły podstawowe, klasy I-III:
I miejsce otrzymała Julia Góra z SP w Wiągu 
II miejsce otrzymała Patrycja Pawelec 
z SP w Grucznie
wyróżnienie otrzymał Mikołaj Filewski 
z Katolickiej SP w Świeciu
w kategorii szkoły podstawowe, klasy IV-VI:
I miejsce otrzymała Katarzyna Raguza 
z SP w Przysiersku 
II miejsce otrzymała Karolina Jarzembowska 
z SP nr 1
wyróżnienie otrzymali: Oliwia Raniszewska 
z SP nr 7 w Świeciu;  Kacper Ratkowski 
z SP w Przysiersku
w kategorii szkoły gimnazjalne: 
I miejsce otrzymała Anna Łepak z Gim. nr 3
II miejsce otrzymał Szymon Kocik 
z Gim. w Gródku
w kategorii szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce otrzymała Martyna Włoch 
z  I LO w Świeciu
II miejsce otrzymała Partycja Czubek 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu
wyróżnienie otrzymała Dagmara Jerentowska 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Policealnych w Świeciu 



 Fot. Krzysztof Kowalkowski

Wiadukt kolejowy nad torami koło wsi Krępka

Dawny budynek stacji Ocypel, 
adaptowany na mieszkania

Fragment dawnej stacji z wieżą 

Wieża ciśnień stan z 2011 roku

Most nad rzeką Wdą
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HISTORIA KOCIEWIA W PIGUŁCE

Niszczejące wieże ciśnień to jeden z przejawów upadku 
polskiego kolejnictwa. Dodać do tego należy niszcze-
jące dworce i stacje kolejowe, wiadukty i mosty, nie 

wspominając o rozkradanych torach kolejowych. Wiele z tych 
kolejowych obiektów, choć nie wpisanych na listę zabytków, 
w rzeczywistości nimi jest, choćby właśnie dlatego, że jeszcze 
kilka lat takiego postępowania władz PKP, a po obiektach tych 
nie zostanie żaden ślad. A prezentują one często najwyższą 
myśl techniczną swego czasu, a także obrazują ówczesne 
trendy budownictwa użytkowego. Tak jest właśnie z wieżą 
ciśnień, stojącą w Ocyplu w gminie Lubichowo. Wieża ta 
została postawiona podczas budowy w latach 1906-1908 linii 
kolejowej Szlachta-Skórcz, która w Smętowie łączyła się z li-
nią kolejową Bydgoszcz-Gdańsk, a w Czersku z linią kolejową 
Piła – Chojnice – Starogard – Tczew. Otwarcie tej linii nastąpi-
ło 20 sierpnia1908 roku. Miała ona bardzo duże znaczenie dla 
rozwoju gospodarczego Kociewia, w tym także dla Ocypla. 
Pierwszy uroczysty przejazd pociągu nastąpił w dniu 1 wrześ-
nia 1908 roku. Stacja kolejowa w Ocyplu przewidywana była 
zapewne jako jedna z ważniejszych, gdyż wybudowano tu nie 
tylko budynek stacyjny i perony, ale także wspomnianą wieżę 
ciśnień, której nie ma np. w Lubichowie, będącym przecież 
pod względem administracyjnym ważniejszą wówczas i dziś 
wsią gminną. Wieża ciśnień w 2009 roku znajdowała się już 
w bardzo złym stanie. Zachował się w dobrym stanie budynek 
stacyjny, który został przeznaczony na cele mieszkalne. Inne 
zabudowania dworcowe uległy dewastacji, a plac składowy 
i torowiska w znacznej mierze zostały rozebrane. 

Na uwagę zasługują także dwa żelbetowe wiadukty dro-
gowe wybudowane latach 1905-1907 w trakcie budowy linii 
kolejowej w okolicy Ocypla. Są one jednymi z nielicznych 
zachowanych do dziś wczesnych mostów żelbetowych zbudo-
wanych na Pomorzu. Pierwszy z nich znajduje się w okolicy 
Krępki na odcinku pomiędzy Ocyplem a Lubichowem, drugi 
zaś na zachód od Ocypla w kierunku Osiecznej, pomiędzy 
jeziorami Ocypel i Ocypelek. Mosty te, jak zapisano w Karcie 
ewidencyjnej zabytków architektury i budownictwa nr 7146: 
są reprezentatywne dla mostów żelbetowych wznoszonych 
w początkach XX w. na liniach kolejowych Śląska, Wielkopol-
ski i Pomorza przez firmę br. [braci – KK] Huber z Wrocławia, 
która obok mostów wznosiła także liczne konstrukcje żelbetowe 
(m.in. wieże węglowe i zbiorniki węgla, zbiorniki wody, wieże 
ciśnień). Na uwagę zasługuje także wiadukt kolejowy nad 
rzeką Wdą, pomiędzy miejscowościami Młynki i Wda.

Jak mi wiadomo, sołectwo i Stowarzyszenie Miłośników 
Ocypla czyniły starania o uratowanie wieży przed zniszcze-
niem. Mieszkańcy chcieli przejąć wieżę i teren postacyjny 
obok wieży i na tym terenie zorganizować centrum kultural-
no-sportowe, w którym wieża byłaby wykorzystana m.in. jako 
miejsce spotkań. Niestety, PKP nie wyraziła na to zgody, po-
wodując tym samym dalszą degradację obiektu. Może jeszcze 
nie jest za późno, ale czy zniechęceni mieszkańcy powrócą do 
pierwotnej koncepcji, tym bardziej, że jej dzisiejszy stan wy-
magałby dużo większych nakładów finansowych niezbędnych 
do remontu wieży niż byłoby to jeszcze kilka lat temu?

W 1899 roku w Nowem nad Wisłą miał miejsce do-
tkliwy pożar południowej części miasta. Ogień 
dosięgnął również tamtejszy kościół ewangelicki 

(będący niegdyś częścią klasztoru franciszkanów), strawił 
jego wnętrze, a nawet dostał się do krypt kościoła.

Historia kompleksu klasztornego w Nowem jest bardzo 
odległa, sięga bowiem 1282 roku, kiedy to książę pomorski 
Mściwój II sprowadził do Nowego zakon franciszkanów 
– minorytów. Za czasów krzyżackich fundację klaszto-
ru wznowił wielki mistrz Dytrych von Altenburg (1335), 
z kolei od wielkiego mistrza Winrycha von Kniprode uzy-
skali zakonnicy przywilej potwierdzający ich posiadłości 
(1375)1. Franciszkanie jednak zmarnieli w poł. XV w., a na 
ich miejsce przybyli z Saksonii pokrewni im bernardyni, 
którzy obsadzili klasztoroku W 1520 roku otrzymali oni 
konfirmację od króla Zygmunta Starego na posiadane przez 
nich grunta, nieruchomości oraz dotychczasowe przywileje2. 
Niemniej w 1542 roku klasztor i kościół w Nowem przejęli 
luteranie, którzy byli w jego posiadaniu do 1595 roku, kiedy 
to obiekty te zostały im odebrane (w wyniku kontrreforma-
cji) przez proboszcza nowskiego, Pawła Albina3. W 1604 
roku, za staraniem kasztelana chełmińskiego Jerzego Ko-
nopackiego (†1605), klasztor na nowo obsadzili bernardyni. 
Czternastoosobowa grupa zakonników przybyła do Nowego 
26 czerwca 1604 roku, zastając tamtejszy klasztor i kościół 
zrujnowany! Kronikarz klasztorny, Jakub Szecinius, napi-
sał wówczas: Nic nie znaleźliśmy [tam] oprócz ruiny […] 
pocieszaliśmy się łzami, bo heretycy nam przepowiadali, że 
wnet opuścimy to miejsce4. Mimo tak wielkich przeciwności 
bernardyni nie opuścili Nowego, przeciwnie, dzięki pomocy 
dobroczyńców (Konopackich), odremontowali zabudowania 
klasztorne oraz odrestaurowali kościół, budując w nim m.in. 
nowe sklepienie. Poza tym uzyskali stabilizację ekonomicz-
ną, a także zajęli się duszpasterstwem. Odrestaurowanie 
i wyposażenie kościoła w liczne obrazy, ołtarze, „tapety 
tureckie” okazało się tak wykwintne, że zakonników naszły 
wątpliwości, czy aby poprzez przepych nie łamie się ślubu 
ubóstwa?5 Warto również dodać, że zakonnicy posiadali 
swój własny wodociąg. 

Wiele szkód klasztorowi wyrządziła tzw. wojna o uj-
ście Wisły, toczona w latach 1626–1629, w czasie której 
wojska szwedzkie we wrześniu 1628 roku, zajęły Nowe 
i złupiły klasztoroku Przepadło ponoć całe mienie klasz-
toru, kilku zakonników zabito (na czele z gwardianem), 
a reszta braci uciekła ze strachu6. Klasztoru nie oszczędził 
także „potop szwedzki” (tzw. II wojna północna). W 1656 
roku wojska szwedzkie, wtargnąwszy do Nowego, podpaliły 
klasztor. Z płomieni uratowało się podobno tylko pięciu 
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bernardynów7 (na szczęście skarbiec klasztorny uprzednio 
wywieziono i ukryto w Gdańsku). Mimo szkód poniesionych 
w tak straszliwej pożodze wojennej, klasztor w 2 poł. XVII 
wieku podniósł się i dalej funkcjonował, głównie dzięki 
hojności mieszczan nowskich oraz szlachty pomorskiej. 
W dowód wdzięczności zakonnicy zapewniali fundatorom 
pochówek w krypcie swego kościoła8. Nad jego prezbite-
rium wybudowano strop kasetonowy, na którym w ośmiu 
polach przedstawiono sceny z życia NMP (tj. Zwiastowa-
nie, Nawiedzenie św. Elżbiety, Narodziny Chrystusa, itd.). 
W XVIII wieku życie duchowe zakonników w klasztorze 
nowskim – jak stwierdza Hieronim Wyczawski – musia-
ło stać na odpowiednim poziomie, skoro w 1760 roku bp 
włocławski, Antoni Dembowski, polecał ten klasztor jako 
miejsce odbywania rekolekcji kapłańskich9. Warto dodać, 
że w klasztorze w Nowem istniało przejściowo przeniesione 
z Warszawy studium teologii (1707). W tym też czasie kilku 
alumnów przyjęło w kościele klasztornym świecenia z rąk 
bpa chełmińskiego Seweryna Szczuki10. Klasztor posia-
dał także obszerną bibliotekę. W 1736 roku znajdował się 
w niej księgozbiór liczący 902 tomy, a w 1794 roku 83211. 
Po 1772 roku sytuacja materialna klasztoru pozwoliła na 
dalsze inwestycje – odrestaurowano m.in. klasztorny chór, 
odremontowano domek pielgrzymi (gościnny) oraz zabu-
dowania klasztorne, a w 1792 roku w zachodnim szczycie 
klasztornym zamontowano zegaroku Opis zabudowań oraz 
gruntów zakonnych z tegoż okresu podaje Marek Śliwa12. 
Warto dodać, że zakonnicy posiadali m.in. duży ogród 
owocowy posadowiony na stoku wiślanym, gdzie jeszcze 
pod koniec XIX wieku znajdowały się jego pozostałości 
w postaci rosnących orzechów włoskich. 

W 1810 roku, rząd pruski wydał reskrypt gabinetowy 
o zamknięciu nowicjatów zakonnych, przyczyniając się tym 
samym do naturalnego wymierania konwentów (a w kon-
sekwencji do kasaty klasztoru nowskiego). W latach 1812–
1813, w czasie kampanii Napoleona Bonaparte na Rosję, 
w kościele klasztornym w Nowem zorganizowano lazaret dla 
chorych na tyfus żołnierzy; postawiono w nim m.in. piece, 

które służyły do ogrzewania chorych, tym samym niszcząc 
zabytkowe wnętrze. Po wymarciu konwentu nowskiego13 
i stopniowej wyprzedaży zakonnego majątku (do czego 
przyczynił się również ówczesny administrator z ramienia 
rządu pruskiego ks. proboszcz Bieszk14), w 1842 roku kościół 
z klasztorem przejęła nowska gmina ewangelicka, która 
dotychczas miała swój zbór na tamtejszym pokrzyżackim 
zamku. Część z wyposażenia kościoła bernardynów – oł-
tarze, obrazy, ornaty i narzędzia liturgiczne – przekazano 
do poszczególnych parafii katolickich na terenie diecezji 
chełmińskiej. Warto dodać na marginesie, że rząd pruski 
zamierzał w pomieszczeniach poklasztornych urządzić za-
kład dla obłąkanych15. Grunta należące do zakonu (ogród 
klasztorny, łąki i plac) przeszły na własność skarbu państwa 
pruskiego, które je zrazu rozparcelował, a potem sprzedał, 
tak Polakom jak i Niemcom. Konstanty Kościński, oglą-
dając wnętrze kościoła w 1893 roku16 stwierdził, że ołtarz 
główny pozostał ten sam co za czasów zakonnych, jedynie 
na miejscu starego obrazu znalazł się nowy, ufundowany 
przez E. Hübschmanna, właściciela miejscowego folwarku. 
Płótno wyobrażało Jezusa Chrystusa, u stóp którego widniał 
napis: Ich bin der Weg und die Wahrhet und das Leben… 
Ponadto w kościele znajdowała się duża ilość epitafiów, na 
jednym z nich wyryto inskrypcję o następującej treści: Hic 
jacet peccator Sebastianus Czapski castellanus Culmensis, 
qu obiit d. IV Martii Anno 1699. (Tu spoczywa grzesznik 
Sebastian Czapski, kasztelan chełmiński, który umarł d. 4 
marca roku 1699)17. Wspomniany historyk zajrzał także do 
kościelnych krypt. 

W „Pielgrzymie” z 28 października 1899 roku, w rubryce 
– wiadomości z Nowego – znajdujemy informację o pożarze 
miasta. We środę [25 października] w południe wybuchł 
tu u piekarza przy ulicy klasztornej ogień, który wnet tak 
groźnym się stał, że telegrafowano po pomoc do Grudzią-
dza. Ale gdy ta nadeszła o 8 godz. wiecz., pożar już był 
stłumiony. Zgorzało 7 domów mieszkalnych i piękny kościół 
ewangelicki, dawniej klasztorny. Wyratowano z niego tylko 
ołtarz i wieloramienny świecznik. Nawet dzwony stopiły się 

Kościół ewangelicki (pofranciszkański) w Nowem w 1885 r. wg rysunku Johannesa Heise
Źródło: Der Bau – und Kunsdenkmäler der Kreise Marienwerder, Schwetz, Konitz, Schlochau, Tuchel, Flatow und Dt. Krone, 

Bd. IV, Danzig 1887, op.cit., Fig. 20, s. 332
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i spadały do wnętrza Kościoła. Roku 1836, został on prote-
stantom przez króla pruskiego przekazany. Zabezpieczony 
był na 80 tysięcy marek. Pożar zniszczył budynki: piekarza 
Gołębiewskiego, handlarza szkła Hirschfelda, mistrza sto-
larskiego Hipplera, oberżysty Zandera i akuszerki Bayeroku 
W kościele znajdowały się piękne malatury i prace snycer-
skie z katolickich czasów, jak Zwiastowanie, Niepokalane 
Poczęcie Najść. Maryi Panny, Narodzenie Chrystusa Pana, 
Hołd Trzech Króli, Ofiarowanie w kościele, Wniebowzięcie 
i Ukoronowanie Najść. Maryi Panny w niebie18. Z kolei 
w „Gazecie Toruńskiej” z 28 października 1899 roku, znaj-
dujemy o tym wydarzeniu jedynie lakoniczny komunikat 
brzmiący: Nowe. W środę wybuchł tutaj wielki ogień, któ-
ry pięć domów w perzynę obrócił, pomiędzy tym i kościół 
ewangelicki19.

Konstanty Kościński twierdził w swej pracy, że pożar 
ów wybuchł o godzinie 15.00 w domu Hirschfelda na ulicy 
Klasztornej, a więc u handlarza szkła (a nie jak poda-
wał „Pielgrzym” u piekarza Gołębiewskiego). I wkrótce, 
w skutek silnego wiatru, rozprzestrzenił się na sąsiednie 
budynki. Wg niego spaleniu uległo 5 kamienic (wraz z tyl-
nymi zabudowaniami), od iskier zajęła się również wieża 
kościoła ewangelickiego, a potem i sam kościół. Kościński 
twierdził, że ogień dotarł nawet do krypt świątyni, niszcząc 
znajdujące się tam szczątki zakonników i dobrodziejów20. 
Z komunikatu zawartego w „Pielgrzymie” dowiadujemy 
się ponadto, że ogień był tak wielki, że telefonowano „po 
posiłki” strażackie do Grudziądza, ale gdy te przybyły 
o godzinie 20.00, pożar był już stłumiony21. Niewątpliwie 
był on dotkliwy dla mieszkańców, bowiem spaleniu ule-
gły nie tylko domy mieszkalne, ale również przylegające 
do nich zabudowania22. Z wiadomości prasowych wyni-
ka, że na szczęście w pożarze nikt nie zginął. Ważne są 
informacje dotyczące zniszczeń, jakie wyrządził pożar 
w zabytkowym wnętrzu kościoła ewangelickiego (pofran-
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3 Z polecenia bpa włocławskiego H. Rozdrażewskiego, zob. K. 
Kościński, Franciszkanie…, s. 14; krótko też o historii klasztoru 
i kościoła bernardynów J. Milewski, A. Mykaj, Nowe nad Wisłą 
1266–1966, Gdańsk 1966, s. 18 przyp. 3. 

4 H.E. Wyczawski, op.cit., s. 234. 
5 H.E.Wyczawski, Nowe, s. 234. 
6 K. Kościński, Franciszkanie…, s. 16–19; Np. brata staruszka Wita, 

Szwedzi wyrzucili z klasztoru, przejęty na piechotę uszedł do 
Bydgoszczy, gdzie zmarł (Wyczawski, op.cit., s. 236).  

7 K. Kościński, Franciszkanie…, s. 17–18.
8 Zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 

słowiańskich, t. VII, pod red. B. Chlebowskiego et al., Warszawa 
1886, s. 218–219. 

9 H.E.Wyczawski, op.cit., s. 236. 
10 Ibidem, s. 236. 
11 H.E. Wyczawski, op.cit., s. 236. O katalogu bibliotecznym klasz-

toru bernardyńskiego w Nowem, ostatnio R. Kubicki, Wybrane 
źródła dotyczące kasaty klasztorów bernardyńskich w Prusach 
Zachodnich w pierwszej połowie XIX w., (w d r u k u !). Wg póź-
niejszych zeznań ks. Bieszka z 1834 r., biblioteka ponoć spłonęła 
w czasie kampanii napoleońskiej 1812 r.  
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Chełmińskiej, Pelplin 1880, s. 264. 

16 K. Kościcński, Franciszkanie…., s. 102 i n.n. Ponadto autor prowa-
dził wtenczas (l. 80 i 90 XIX w.) w Nowem liczne wywiady, m.in. 
z ludźmi, którzy byli niegdyś uczniami, starego gwardiana Waxa. 
Gwardian ów by dorobić nas swe skromne utrzymanie po 1810 r., 
udzielał m.in. nauki łaciny, bogatym obywatelom nowskim. 

17 K. Kościński, op.cit., s. 102 i 107. 
18 „Pielgrzym” nr 127/ 1899 r., op.cit., s. 3. 
19 „Gazeta Toruńska”, nr 249, 1899, op.cit., s. 2. Nie udało mi się 

dotrzeć do „Gazety Grudziądzkiej” z końca października bądź 
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20 K. Kościński, op.cit., s. 117, podobnie J. Milewski, A. Mykaj, 
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22 K. Kościński, Franciszkanie…, s. 117, por. rys. J. Heise. 
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25 M. Śliwa, op.cit., s. 15. Ponadto tenże, wyczerpująco na temat odbu-
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ciszkańskiego). Spłonęły liczne malatury z 2 poł. XVII 
wieku, które znajdowały się na kasetonowym stropie prez-
biterium. Również główna nawa świątyni uległa wypale-
niu. Dzwony kościelne stopiły się i spadły na posadzkę23. 
Z pierwotnego kształtu kościoła z pożaru ocalało tylko 
średniowieczne prezbiterium24. 

Po pożarze kościół szybko obudowano w stylu neogoty-
ckim, jego konsekracja ewangelicka odbyła się 15 grudnia 
1902 roku. Odbudowa tego obiektu pochłonęła 183.000 ma-
rek w złocie25. Projekt odbudowy powstał w Berlinie. Wygląd 
kościoła zmienił się diametralnie, w krajobrazie miasta 
zaczęła dominować odtąd monumentalna świątynia neogo-
tycka, z kwadratową wieżą zegarową zwieńczoną czterospa-
dowym dachem namiotowym26. Kościół służył protestantom 
do 1945 roku. Jak twierdzi M. Śliwa, w 1945 roku podczas 
bezpośrednich walk świątynia nie ucierpiała27, tylko po ich 
ustaniu, kiedy wtargnęli do niej żołnierze radzieccy. Znisz-
czeniu uległa wtedy m.in. płyta nagrobna Konopackiego, do 
której oddano serię z pistoletu maszynowego. W 1946 roku 
świątynię konsekrowano jako katolicki kościół szkolny, ale 
już rok później została ona odebrana parafii przez rząd, 
a jej pomieszczenia służyły jako magazyn. Dopiero w roku 
1976 świątynię zwrócono parafii. Po koniecznej, dokonanej 
w latach 1977–1984 restauracji, 11 maja 1984 roku nastą-
piła ponowna konsekracja kościoła pod wezwaniem św. 
Maksymiliana Marii Kolbego. Współcześnie we wnętrzu 
świątyni na uwagę zasługuje ołtarz, przedstawiający grupę 
ukrzyżowania ze św. Janem i Maryją. 

Na zakończenie, przyznać trzeba, że dzieje tego kościoła 
są niezwykłe i burzliwe. Tym niemniej uważam, że kasata 
klasztoru dokonana przez Prusy, była posunięciem nega-
tywnym, być może żeby nie jego skasowanie, bernardyni 
byliby do dnia dzisiejszego w Nowem, zajmując się duszpa-
sterstwem na terenie parafii miejskiej i dekanatu. Być może, 
że i ranga miasta byłaby przez to większa. 

Z PRZESZŁOŚCI REGIONU
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TWÓRCZOŚĆ TO JA

20 lipca 2007 roku o godz. 11.00 wyruszamy pieszo tora-
mi ze Skórcza do Ocypla. Za sobą zostawiamy dworzec 

w Skórczu, nastawnię, przejazd i pola Boraszewa. Przed trój-
kątem nasypu tory rozjeżdżają się wachlarzowato. Łany zbóż, 
w rozwidleniu torów łąki, mostek, łozy obustronne, spod nóg 
zrywa się stado kuropatw. Po prawej, na torfiastej łączce pasą 
się konie, płynie strumyk, z przodu widać wiadukt nad torem. 
Cały czas znajdujemy się na wysokim (7–10 m) nasypie. Pod 
wiaduktem mała zmiana – podkłady zrobione są ze stali 
w kształcie litery v. Nasyp obramowują rzędy betonowych 
słupków, kępy dziurawca, łubiny i maliny. Około 300 m za 
wiaduktem skarpy powoli się obniżają, linie elektryczne 
przechodzą nad torem w tył. Po lewej pola Bukowca, po pra-
wej – Czarnegolasu. Mostek, po jednym domku stodolanym 
z każdej strony, tor na nasypie zaraz ostro skręci w lewo. Znak 
szczególny linii – nie ma już ani jednego słupa. 

Po prawej zbliża się linia domów w Czarnymlesie, a po 
lewej chaotycznie rozrzucone gospodarstwa Bukowca. Po 
obydwu zaś stronach – oczywiście łozy. Nasyp znowu im-
ponuje wysokością, wiadukt przechodzi nad gruntową drogą 
(Kranek – Bukowiec), na torze chaszcze do pasa. Z prawej 
strony skosem, pod drzewami, dołącza szosa z Czarnegolasu 
do Bukowca. Trwają już żniwa, nie ma tu żadnej ścieżki. 
W Czarnymlesie biją dzwony – a jest 12.10. 

Z pola podrywają się żurawie. Słupek i jarzębina razem 
stoją na szlaku. Po prawej majaczy las Szwarcwaldu, a po 

lewej rozciągają się wielkie pola. Wstecznie – zarys Skórcza. 
Po prawej na dole hakują bulwy. Wiadukt (szeroki, z prze-
znaczeniem na drugi tor) przechodzi nad asfaltem trędowa-
tym z Czarnegolasu do Bukowca. Koło szkoły w Wielkim 
Bukowcu pola wchodzą w bysząg, z prawej wije się gruntowa 
droga, prowadząca prawdopodobnie nad niewidoczne jezioro 
Czarnoleskie, skąd wypływa rzeczka Węgiermuca. Podąży 
ona przez pogranicze Wolentala i Skórcza, skręci na północ, 
popłynie przez Pólko i Bobowo, odbije lekko na wschód, 
ominie Smoląg, Grabowiec, Lipinki Szlacheckie, Marywil 
i na wysokości Rajków wpadnie do meandrującej Wierzycy, 
mniej więcej w połowie nurtu pomiędzy Klonówką a Pel-
plinem. Tymczasem przez pola i łozy mamy wjazd między 
nasypy. Przy prawym – jakiś ceglany ostaniec. 

Za klonami pojawia się zarys stacji Zelgoszcz. Znajduje 
się ona tuż przy szosie Bukowiec – Lubichowo. Po prawej 
ma pola rozległe, widok na dwa gospodarstwa i daleki rząd 
drzew na horyzoncie (szosa Pączewo – Bobowo?) i ukryte za 
nasypem krzaczki bobu. Podjazd to półkolisty, rzadki bruk. 
Sam zaś dworzec jest piętrowy i dwukominowy, zamiesz-
kany. Przed dworcem magazyn (przylepiony do ściany), 
dworzec, cztery żywotniki na trawie, za nimi WC i szary 
budyneczek gospodarczy. A dalej pasie się byk i szarpie 
małe drzewko klonowe. Cała stacja – już dwieście metrów 
przed i dwieście za – narażona jest na zaciekły atak klonów. 
Zmasakrowane nogi wołają o ratunek. 

GRZEGORZ PIOTROWSKI

Podróże w wyobraźni: 
linia kolejowa Skórcz – Szlachta

JAK POWSTAŁA TA TRASA? OTWARCIE POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW: 
02.10.1906 Laskowice – Szlachta – Czersk (55 km)
01.10.1902 Smętowo – Skórcz (15 km)
20.08.1908 Szlachta – Skórcz (32 km)

Dworzec w Skórczu Stacja w Zelgoszczy
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KOLEJOWE REMINISCENCJE

Wchodzimy w nieckę, towarzyszą nam łubiny. Przed 
nami wiadukt nad torem. Po lewej gospodarstwo przy szosie 
i betonowa wiata PKS-u. Po lewej zakręt szosy o 90 stopni. 
A my drepczemy ścieżką, środkiem toru. Po lewej mijamy 
domy wsi i szkołę, po drugiej wije się szutrowa droga, ob-
ramowana słupkami. 

Przy resztkach jakiegoś wiaduktu ceglanego skandal 
– na torach jest grząsko, stoi tu woda! Nic dziwnego, że 
trzciny rosną właściwie między szynami! Chyba gdzieś 
w tym miejscu w śniegu grzęzły lokomotywy jadące z Ocy-
pla – czasem podobno musiały czekać w zaspie aż do rana, 
zanim od strony Skórcza przyjechała ekipa techniczna, by 
drugą lokomotywą „wyszarpnąć” skład z zimowej pułapki. 
Ciekawe, czy ktoś z czytelników miał szczęście przeżyć taką 
przygodę w latach 70. lub 80. ubiegłego wieku?

U wylotu wąwozu majaczy wieża kościoła w Lubicho-
wie. Idzie się dobrze, środkiem prowadzi ścieżka. Po prawej 
pojawia się winowajca i sprawca kłopotów – rynnowe jezioro 
Zelgoszczek, poprzedzone podmokłą łąką. Z lewej odpły-
wają ostatnie domy Zelgoszczy, szosa wije się zakosami. 
Na wiadukcie nad nią można popatrzeć na górskie niemal 
widoki. Lubichowo zbliża się i chowa za pagórkiem (stąd 
pewnie ludowa etymologia). W szarym domku po prawej, 
stojącym pod okazałą olszą, wystawa złomu i rupieci. Za 
kępą olszyny z lewej jest łąka, prowadzi na nią droga, a my 
przemykamy nad nimi po wiadukcie z żelazną balustradą. 
Znowu wąwóz, w nim mniejszy niż poprzednio ceglany 
ostaniec. Za to nasyp z prawej jest wyższy, bo pod wiaduk-
tem szosa do Lubichowa przeskoczyła na tę stronę. Pola po 
lewej nader malownicze, a wieża kościoła całkiem okazała. 
Kolejny wąwozik i nasypy. Tor odchodzi w lewo, w towa-
rzystwie betonowych słupków 
na szczycie nasypu. 

Po lewej kraina polodowco-
wa, z prawej pierwsze (niestety 
klockowate) domy Lubichowa. 
Ta wieś zawsze sprawiała na 
mnie wrażenie miasteczka, ze 
względu na ciąg kamieniczek 
przy głównej drodze, i iście pru-
skie zamiłowanie do porządku 
i czystości na ulicach. Wielu 
mieszkańców Skórcza jeździło 
tu kiedyś na zakupy. Lubicho-
wo wydaje się być zamieszkane 
przez odmienny gatunek Kocie-
wiaków. Dłużej niż w miejskim 

przecież ośrodku, jakim jest Skórcz, utrzymała się tu restau-
racja. Zwarta zabudowa i jezioro na rogatkach też dodają 
mu uroku. 

Tor biegnie teraz już niemal wstecz. Na zakręcie pojawia 
się wąwóz, a w nim wiadukt nad torem, z drogą słupkową 
i nader kulturotwórczy (graffiti). Po lewej, na jego krawędzi 
rośnie sobie klon – on widział mnie nieraz w pociągu tej 
relacji. 

Wjeżdżając powoli na stację Lubichowo, po lewej mi-
jamy domy nadleśnictwa, wielką, elegancką oborę, na łące 
szereg nowych domów ze spadzistymi dachami, a po prawej 
ceglany budynek, magazyny, w tle młyn, a na najpierwszym 
planie – krowy. Po prawej rozryta rampa, do której wiódł 
boczny tor. Dziś pozostały po nim porozrzucane podkłady. 
Smętnie stoją lampy. Dworzec to paraliżująca ruina, jakoby 
w remoncie. Za nim jezioro Lubichowskie, też rynnowe. 
Do budynku prowadziła droga gruntowa, półkolista, nieco 
utwardzona i brukowana. Stojąc na peronie, w prześwicie 
drzew widzi się jezioro. Widać też zrujnowaną ubikację 
i magazyn, a dalej zdewastowany koniec szlaku. Ostatnią 
mieszkanką dworca była pani Wanda, krewna mojego przy-
jaciela. Tę bardzo wesołą kobietę rodzina nazywała „Wandą 
Leosiową” albo „ciocią Wandą z dworca”. Była żoną zawia-
dowcy stacji w Lubichowie. Jego poprzednikiem na tym 
stanowisku (jeszcze przed wojną) był jej ojciec. W roku 1905 
wyjechał do Westfalii, do pracy w fabryce żelaznej. W latach 
1910–1912 służył w wojsku. Zmobilizowany w ostatnim roku 
wojny, trafił na front zachodni. Tam dostał się do niewoli, do 
Lubichowa wrócił w 1919 roku. Pracował jako zawiadowca. 
Po wybuchu wojny wyreklamował się od niemieckiego woj-
ska. Ponieważ nie podpisał volkslisty, Niemcy przenieśli go 

na stację w Skórczu, gdzie pra-
cował jako robotnik kolejowy. 
Po wojnie zaś był zawiadowcą 
w Ocyplu, a córka nosiła mu 
w garnku obiad, drałując tora-
mi codziennie sześć kilometrów 
z Lubichowa do Ocypla i sześć 
z powrotem. 

Gdy ruszamy dalej, wabią 
nas już prawdziwe ostępy Bo-
rów Tucholskich. Ale najpierw 
jeszcze piaszczysta droga prze-
kroczy tor, kierując się z prawej 
(od szosy) do domów po lewej, 
po prawej pomacha nam rozstaj-
ny krzyż, zobaczymy po lewej 

Stacja w Lubichowie Betonowy wiadukt na trasie Lubichowo – Wilcze Błota

Torowisko między Lubichowem a Ocyplem
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gniazdo bocianie. Wchodzimy do lasu, gdzie witają nas pio-
nierskie brzozy, tu i ówdzie rozsadzające stalowe podkłady. 
Mijamy dom na skarpie po lewej, a za chwilę (jakieś 500 m 
od skraju lasu) znów betonowy wiadukt (droga z Lubichowa 
i Młynków na Wilcze Błota). Za nim „PKP norma”. Las jest 
raczej rzadki, piaszczysta droga odbija w lewo, towarzyszą 
jej słupki. 

Tor wykręca lekko w prawo, pośród piaszczystych zbo-
czy. Przy słupku 103,2 zrąb zupełny po prawej. Po drugiej 
zaś i wstecz – łany traw pośród drzew. Teraz przed nami dłu-
ga prosta. W lesie czają się zastępy jałowców, a z piaszczystej 
drogi leśnej wychodzi na pobocze torowiska ścieżka i będzie 
się tak wiła aż do Ocypla. Las nabiera rumieńców, bo zbliża 
się most na Wdzie. Ktoś oczywiście „zadbał” o balustradę 
stalową, nie ma co narzekać... Ale betonowe przęsła mają się 
dobrze – można jechać. A widoki z mostu są wspaniałe, jak 
zawsze w tym miejscu.

Zaraz za mostem do akcji wkraczają ponownie sosny 
i nasypy. Przy uprawie (104,8) skręcamy lekko w prawo, 
mijając kolejne słupki szlakowe. Tu jest już bardzo sucho 
i znowu odchylamy się lekko w prawo, przemykając pod 
betonowym, wielkim grzebieniem wiaduktu, na którym 
droga po bruku i piachu prowadzi do leśnictwa Krępki 
(1 km). Za nim wciąż ta sama ścieżka, wrzosy po 
lewej, potem po obu stronach – bór fest suchy. Sły-
chać tu kruki, można też podziwiać zabytek dawnej 
kultury – blaszane wiadro. Po prawej w lesie nad 
strugą z wysepkami gęsto rozstawiono kuriozalne 
tabliczki „Teren prywatny. Zakaz wstępu i wjazdu”, 
wrrr! Za chwilę na pocieszenie pojawią się piękne 
łąki, w dole po obu stronach torów. Tor zaś mknie 
prosto przez wysoki bór, trzęsąc chrobotkami i po 
chwili widać już kolejną stację. 

Ocypel znany jest z pięknej, acz zdewastowanej 
wieży ciśnień, wagonów mieszkalnych (też w marnej 
kondycji) i wielkiej rampy, na której składowano 
kopalniaki. Do ich korowania i cięcia oraz zała-
dunku jeździli np. z Wdy do Ocypla na rowerach, 
wioząc futer, siekierę i żagę. Rampa to oczywiście 
stronniczy świadek polityki finansowej PKP w III 
RP. Mamy tu też niebrzydki dworzec, który obrósł 
jednak polipami plastikowych namiotów i dobu-
dówek. Po trzech torach (na taką ilość wskazują 

resztki zwrotnic) pozostały wspomnienia i korozja 
na szynach jedynego szlaku. 

Pan Roman, mieszkający na dworcu (ulica Dwor-
cowa oczywiście) mówi, że pracował na kolei od 12 
grudnia 1956 roku do 16 grudnia 1991. Po ukoń-
czeniu kursu dyżurnych ruchu dostał nakaz pracy 
w dawnym Mettelwalde, czyli Ocyplu właśnie, choć 
pochodzi ze Skórcza. Dworzec był czynny w go-
dzinach 5.00 do 23.00, a obsada była trzyosobowa: 
zawiadowca, dyżurny (najczęściej ta sama osoba), 
zwrotniczy. Pan Roman pracował 120 godzin jako 
dyżurny i 48 jako zawiadowca, a musiał też pełnić 
obowiązki kasjera i niekiedy zwrotniczego. Tam, 
gdzie urzędowali kolejarze w dolnych pomieszcze-
niach dworca są dziś kwatery letników. 

Pan Lewandowski mówi, że stacja Ocypel miała 
cztery cechy charakterystyczne. Pierwsza to wieża 
ciśnień, która jednak zdemontowana przez Niemców 

nie działała i parowozy musiały brać wodę albo w Skórczu, 
albo w Szlachcie. Druga cecha to wagony akcji socjalnej, 
w których wypoczywali maszyniści. Położono dla nich 
osobny tor, na którym kilka z nich stoi do dziś. Trzecia cieka-
wostka – tu właśnie przyjeżdżały ze stolicy specjalne pociągi 
kolonijne, pełne harcerzy, którzy nad jeziorem mieli swój 
ośrodek. No i wielki plac, który od kolei dzierżawił Zespół 
Składnic Lasów Państwowych. Tam wyrabiano kopalniak, 
papierówkę, dłużyce i wahadłami, złożonymi z dokładnie 36 
wagonów, wysyłano do Portu Północnego. Lasy – według 
pana Lewandowskiego – cięto strasznie, bo jeden „rąbca” 
musiał naciąć wagon dziennie! 

Dzisiejszy stan linii i dworca podsumowuje on tak – naj-
lepiej byłoby puścić tędy równiutką szosę aż do Skórcza i do 
węzła autostrady w Kopytkowie. 

Ocypel jest miejscowością letniskową „od zawsze”, co 
widać też z przejazdu drogowego na Lubichowo i Osiecz-
ną. Można tu zauważyć, że Polska rośnie w siłę, a ludzie 
żyją dostatniej – domy rosną jak grzyby po deszczu, ubywa 
wiejskich chałupek i rybackich gospodarstw. Dziś Ocypel 
to dacze, letniska, ośrodki wczasowe, gospodarstwa agro-
turystyczne, kwatery prywatne i pokoje do wynajęcia, bary 
i sklepy spożywczo-przemysłowe nowego typu (nie kupisz 
już dziś w nich siekiery albo łańcucha dla krowy czy scy-
zoryka, jak w dawnym GS-ie).

Widok z mostu na Wdzie w okolicy Ocypla

Budynek stacji w Ocyplu przeznaczono na mieszkania

KOLEJOWE REMINISCENCJE
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21 lipca 2007 roku o 12.35, po krótkiej rozmowie z panem 
Romanem, pójdziemy prosto przez las dziesięć kilometrów do 
Osiecznej, w trasę, na której nie miniemy żadnych wsi.

Zostawiamy za sobą dworzec pod świerkiem i zanurza-
my się w gęste, burzowe powietrze. Od przejazdu wiodą 
cztery tory, a za nim tor na nasypie idzie lekko w lewo, po 
lewej ma ścieżkę, a po obu stronach łąki. Na tej po prawej 
znajduje się boisko piłkarskie – tu klub „Koliber” rozgrywał 
swe mecze w A klasie. Łąki łączy wiadukt, pod którym 
przechodzi gruntówka. Za chwilę łąki wchodzą w las, ale 
tuż przed nim znajduje się kolejny wiadukt nad polną dro-
gą, a do nasypu po lewej przylepione są domki. Na skraju 
lasu, z prawej strony, rozchodzi się piaszczysta droga, a po 
lewej szutrowa nawierzchnia wiedzie do pola kempingowego 
i licznych ośrodków wypoczynkowych („Metrix”, „Wrzos” 
i inne). Bór sosnowo–brzozowy, tor prowadzą droga i ścieżka 
z lewej oraz droga z prawej. Cicho sterczy kolejny słupek 
– 108,7. Dwa rowery to ślady zbieraczy jagód. 

Wchodzimy w wąwóz z samosiejkami, a po chwili z lewej 
otwiera się widok na jezioro Wielki Ocypel i pole kempingo-
we, naprzeciwko zaś na zboczu stoją dwa domki wczasowe 
i gospodarstwo pod brzozą. Po 50 metrach mamy z prawej 
jezioro Ocypelek, przy 109,2 wjazd w las przez wiadukt nad 
drogą łączącą oba jeziora. Kawałek dalej pod nasypem w le-
sie przepływa niewielka Święta Struga, wypływająca z nie-
widocznego jeziorka po prawej, płynąca potem przez Wielki 
Ocypel, jezioro Długie koło Mermetu i Długiego, Cisiny 
i Gęby, Kasparus i Szlagę, wreszcie koło leśniczówki Żuraw-
ki wpadająca razem z Brzeziankiem do Wdy. Nadal z lewej 
wiedzie ścieżka wzdłuż toru, do widocznego już wiaduktu. 
Po prawej między drzewami widać jeszcze jezioro Ocypelek, 
po lewej las na zboczu, z prawej przy 109,5 odchodzi droga 
do Osiecznej i Klanin, udostępniona dla ruchu kołowego. Po 
lewej zbocze schodzi w jar, tu można by poszaleć rowerem, 
po prawej maliny i paprocie. Śpiewają kosy. Jar kończy się 
zrębem, i paprociowiskiem przy 109,7. Wiadukt w wąwozie 
i wysoki las koło Wypalanek prowadzą drogę z Ocypla do 
Osiecznej (w lewo) i do Klanin (w prawo). W melinie pod 
wiaduktem ścieżka znika. 

Torowisko jest czyste i suche, lekko zakręca w prawo 
i w tę stronę się przechyla. Las jak zwykle w Borach, a w nim 
z lewej słabo widoczna droga do Osiecznej przy 110,8. Tory 
wjeżdżają na długi nasyp, po lewej stoją dwie spore, roso-
chate sosny, a po prawej rozłożyła się łączka. Odpoczywamy 
w tym miejscu, podziwiając leśne lato. Wszędzie na szlaku 
pełno jest motyli – w czasie wędrówki sfotografować można 
pazia królowej z żółtymi, czarno obrzeżonymi skrzydłami, 
rusałkę pawika z niebiesko-czarnymi oczkami na skrzyd-
łach, rusałkę admirała z czerwoną skośną przepaską na czar-
nych skrzydełkach, żółto-czerwonego dostojkę malinowca, 
niezwykłego mnogooczaka lazurka oraz okazałego motyla 
o czarnych skrzydłach z żółtymi brzegami, którego nazwy 
nie znaleziono w atlasach, a „upolowanie” jego nie było 
proste, bo wzbijał się spod nóg i polatywał wciąż w przód, 
maskując się sprytnie. W końcu zdybano go na torze.

Z prawej strony słupka 110,5 rozciąga się połać paproci, 
na torowisku pojawiło się sporo drobnych kamyczków, szyny 
idą prosto, jak w pysk strzelił. Tu po raz pierwszy na szlaku 
widzimy sporo powykręcanych śrub na długim odcinku, przy 
111,0 rozłączona jest szyna. Maszerujemy po równym terenie, 
nawet chyba nieco w depresji względem lasu. Po lewej stoją 
brzozy na skraju uprawy, sosny i brzozy wespół zarastają tu 
tor. Po chwili widać z prawej sawannę przy 111,2. Tu ponow-

nie widoczne stają się metalowe podkłady i to, że radzą sobie 
z nimi nawet poziomki, a co dopiero złomiarze. Po lewej tor 
od lasu odcina rów, ale nie obronił toru przed wandalami 
– przy 111,5 wykręcone są wszystkie śruby i rozkręcone 
szyny! Kawałek dalej znowu widać ślady po złodziejach, 
którzy grasują w środku cichego lasu, z dala od ludzkich 
siedzib. Boże Lasaków, przemów im do rozumu! 

Dalej piaszczysta droga przechodzi pod wiaduktem, tędy 
pewnie skradają się złodzieje metali. Za nim z lewej młod-
nik, przy 112,3 przez drzewa widać zrąb. Przy 112,4 kolejny 
koszmar – tory są tu rozłączone i pokrzywione. Podłoże 
jest tak wysuszone, że aż trzeszczy pod nogami, brzozy 
w pełnym słońcu podchodzą do toru, trawa też, zresztą z lewej 
przy 113,0 pojawia się przesieka w borze zarośnięta perzem, 
grzebienicą pospolitą i drżączką średnią. Pojawia się inny typ 
podkładów, te raczej nie będą specyficznie pachnieć. 

Prosta nie chce się skończyć, przy 113,4 bór jest po-
twornie suchy. Dalej spotykamy wiadukt nad leśną drogą 
z „byłą” balustradą. Można tędy wędrować do Borzechowa 
przez Osowo Leśne (w prawo) albo w lewo przez Pasturskie 
do mitycznej Drogi Połomskiej, czyli jedynej pamiątki po 
na wpół mitycznej osadzie Połom, leżącej gdzieś pomiędzy 
Ocyplem a Łobodą, w pobliżu źródeł strugi Brzezianek, 
wypływającej z jeziora Wielkie Zdrójno, biegnącej przez 
Zdrójno, jezioro Brzezianek i rezerwat „Zdrójno”, Babigórę, 
Kasparus, Szlagę do rzeki Wdy koło Żurawek. 

Znajdujemy tu porzuconą śrubę, bo przy 113,9 znowu 
działali złoczyńcy. Cały czas zmierzamy prosto, są tu szcze-
re, ubogie piachudry, pewnie dlatego telefon komórkowy nie 
ma zasięgu. Z lewej pojawia się piaszczysta droga wzdłuż 
toru przy rachitycznej uprawie, a przy 114,5 widzimy, że 
drwale ścięli sosny prosto na tory! 

Szlak wiedzie już nasypem, po lewej droga w borze, po 
prawej wabi łączka, zasila ją chyba jakaś odnoga lub dopływ 
rzeczki Prusiny. Około 100 metrów dalej po lewej bagien-
ko w dole, z prawej dobiega szum samochodów na szosie 
z Ocypla i Borzechowa do Osiecznej. Po prawej i lewej mamy 
bór świeży, no i kolejny wiadukt nad leśną drogą.

Po prawej miejsce wypoczynku, drogi leśne rozcho-
dzą się tu i z prawej i z lewej po przejściu pod wiaduktem, 
a u góry huczy kolejny tego dnia samolot. Z prawej strony bu-
dowli strzeże słoniowaty korzeń. Następnie uwagę przyciąga 
zarośnięta trawą niby-uprawa na zboczu po lewej, pojawia 
się jedna kreska komórkowego zasięgu. Po tej samej stronie 
leśne piaskule, droga zniknęła gdzieś w lesie po lewej. 

Przy słupku 115,7 pojawia się ścieżka i przejazd. Droga 
w lewo wiedzie tu od szosy koło Osiecznej do Małego i 
Wielkiego Krówna, Łobody, Lasków (a stąd rozgałęzia się 
na wschód do Starej Rzeki), Łążka i Tlenia. Na obydwu 
krańcach przejazdu wydrążono spore piaskule. 

Tor biegnie teraz lekko w prawo, słychać dzwony koś-
cioła (jest 15.58), słupek 116,1. Cały czas półkolem zmie-
rzamy w prawo, widzimy betonowy wiadukt nad torem, na 
który z lewa wyskakuje leśna droga, uprzednio zaginiona 
w lesie. Sto metrów dalej widać już most i pierwsze domki 
Osiecznej. Most wydawał się niepozorny, ale jest naprawdę 
bardzo wysoki. Pod nim, z prawej na lewo, płynie sielanko-
wo czysta rzeczka Prusina. Zdążyła już opuścić swe źródła 
pomiędzy Zimnymi Zdrojami (na zachodzie) i Klaninami (na 
wschodzie), przepłynąć na północy Parcele, teren leśnictwa 
Leśny Dwór, Łąki Borowskie, a po Osiecznej zwiedzi jesz-
cze, zmierzając prosto na południe, Małe i Duże Krówno, 
Byłyczek i Łobodę, Kocknieję, Śliwiczki, Laski, Zazdrość, 
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Łążek, Szarłatę, leśnictwo Wygoda, a w Tleniu zmiesza się 
z Wdą. 

Po prawej widać domy betonowe i drewniane z bocia-
nim gniazdem. Domy po lewej stoją wśród pól, tor idzie 
nasypem opadającym z lewej, po tej samej stronie pojawia 
się ścieżka i droga pod brzozami, kolejne domki, po prawej, 
nad dachami, kościelna wieża. Wreszcie przejazd drogowy 
(w lewo – Małe Krówno), a na nim chłopcy robią tradycyjną 
kociewską „bramkę” weselną. Po prawej wyrastają lampy 
stacyjnej rampy, niemal równoległe do drogi prowadzącej 
pod wysokimi drzewami na dworzec. Wieś rozłożyła się 
po prawej, razem ze słynnym na całą okolicę tartakiem. Po 
lewej sterczy wielka stodoła, z prawej pokruszone płyty 
chodnikowe peronu, a dalej, za dworcem, droga odchodzi 
w prawo. 

Na dworcu w Osiecznej mieszka pan Zygmunt, znany 
rzeźbiarz i kolekcjoner starych sprzętów (ma podobno m.in. 
drewniany rozkład jazdy pociągów z 1964 roku!), specjali-
zujący się w tworzeniu drewnianych ptaków, malowanych 
potem zgodnie z adekwatnym atlasem. Przepracował 37 lat 
w Laskowicach, Smętowie i Tczewie. Teraz przymierza się 
do otwarcia autorskiej galerii w pomieszczeniach dworca, 
które remontuje na własny koszt, nie będąc właścicielem bu-
dynku. Pyta mnie o dworce w Lubichowie, gdzie mieszkała 
pani Wanda, w Pączewie i Zelgoszczy. Niestety, wiadomości 

nie są najlepsze, jak już wiecie. Zresztą i w Osiecznej ostat-
nie remonty kolej przeprowadziła mniej więcej dwadzieścia 
lat temu, w 1987 albo 1988 roku. Mimo wszystko gospodarz 
obiektu chwali sobie to miejsce na ziemi. Warto wpisać do 
wyszukiwarki jego nazwisko, albo poczytać w internecie 
o nim, choćby na stronie Wirtualne Kociewie.

A nas bramka do piłki nożnej i lampy wprowadzą w las, 
na ostatnie pięć kilometrów szlaku do Szlachty. Słupek 117,3, 
tłuczeń na torze, przejazd tuż za wsią, po lewej żółta połać 
zarośnięta trawą, z prawej sypka droga. 

Jesteśmy na półtorametrowym nasypie, ozdobionym 
pachnącymi różami. Tor się obniża, jego towarzyszkami są 
przez chwilę dwie równoległe drogi po bokach. Na szynie 
możemy przeczytać, jak PKP chce odstraszyć złodziei. Tor 
idzie na przestrzał, droga z lewej wciąż jest blisko, ta z pra-
wej odeszła w las. Na skraju wielkiej łąki (po lewej ) i pola 
(z prawej) mamy przejazd. Ogromna łąka jako tło ma jakieś 
wzniesienie – wydaje się ono tym większe, że wyrasta na 
horyzoncie z płaskiego terenu i porośnięte jest w dodatku 
wysokimi drzewami (to chyba gdzieś pomiędzy Małymi 
Olszynami, Jeżami, Olszynami a Pustymi Błotami?). 

W listopadzie 2007 roku uczeń z Osiecznej, mieszkający 
naprzeciwko dworca, opowiedział mi o swoim dziadku. 
Pochodził on z Osowa Leśnego, ale w czasie okupacji wal-
czył w partyzantce w okolicy Osiecznej i Szlachty. Chłopka 

W budynku po byłej stacji 
w Osiecznej mieszka rzeźbiarz amator 
Zygmunt Paschilke

Na trasie z Osiecznej do Szlachty Szlachta – koniec trasy
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Z PRZESZŁOŚCI REGIONU

Pod takim tytułem pod koniec 
2014 roku ukazał się w Ko-

ciewskim Magazynie Regional-
nym (nr 4) mój artykuł o pilocie 
Franciszku Chylewskim. Pisałem 
wówczas o podjętej pracy, której 
celem jest odszukanie wszelkich 
informacji o tym zapomnianym pi-
locie. Ponieważ artykuł ten był sto-
sunkowo niedawno publikowany, 
w tym miejscu przypomnę jedynie, 
że Franciszek Chylewski, choć 
urodzony 12 lipca 1916 roku w Sil-
nie w powiecie chojnickim, swoją 
młodość spędził w Miłobądzu. To 
właśnie na miłobądzkim cmentarzu została wmurowana płyta 
upamiętniająca jego śmierć jako lotnika w 1942 roku. Pisałem 
wówczas, że mam nadzieję, iż uda mnie się zdobyć informacje 
o Chylewskim w Instytucie i Muzeum im. Sikorskiego w Lon-
dynie. Czekałem też na efekty kontaktu z krewną Chylewskie-
go, od której miałem nadzieję uzyskać jakieś dane. 

W moje poszukiwania włączyło się wiele osób, w tym 
tych poznanych w trakcie pracy nad biografią Franciszka Chy-
lewskiego. Przede wszystkim pomoc okazali zaprzyjaźnieni 
pasjonaci historii z Chojnic i Gdyni, za pośrednictwem których 
udało się zdobyć więcej informacji o Franciszku Chylewskim, 
jego rodzeństwie i jego przodkach. Ogromną pomoc okaza-
li, mieszkający w Tczewie, krewni Franciszka Józefa Chy-
lewskiego, jego bratanek Zbigniew i siostrzenica Ewa, którzy 
dysponowali jego zdjęciami i danymi o rodzinie. Pozwoliło to 
prześledzić prawdopodobne losy Chylewskiego w Polsce przed 
wybuchem II wojny światowej, a także jego drogę w czasie 
wojny przez Grecję do Anglii. Wiele cennych informacji o Chy-
lewskim uzyskałem od pasjonatów historii polskiego lotnictwa, 
których poznałem w trakcie pisania artykułu. Bardzo istot-
ne, archiwalne, informacje o przebiegu służby Chylewskiego 
w Anglii otrzymałem z Instytutu i Muzeum im. Sikorskiego 
w Londynie. Dzięki nim udało się ustalić ostatni okres jego 
służby, przebieg służby w 300 Dywizjonie Bombowym oraz 
zdjęcia z czasów jego szkolenia. Wszystko to pozwoliło na 
zebranie informacji, które pozwoliły na napisanie pierwszej 
biografii Franciszka Chylewskiego, noszącej tytuł Franciszek 
J. Chylewski – zapomniany pilot 300 Dywizjonu Bombowego. 
Została ona opublikowana jako artykuł w Zeszytach Chojnickich 
nr 30, Roczniku Chojnickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 
Uroczysta promocja Rocznika miała miejsce w Chojnicach 31 
stycznia 2015 roku w 95 rocznicę powrotu Chojnic do Polski.

Artykuł ten nie kończy pracy nad biografią Chylewskiego. 
Cały czas trwają dalsze poszukiwania, w kraju i za granicą, 
w które zaangażowali się wspomniani krewni Chylewskie-
go. Mam nadzieję, że wyjaśnią one wiele wątpliwości, jakie 
powstały podczas pisania biografii. Być może zachowały się 
materiały archiwalne w Brytyjskim Ministerstwie Obrony, do 
którego została wysłana prośba rodziny. 

Wszystkich zainteresowanych losami Franciszka Chylew-
skiego odsyłam na stronę miasta Chojnice: www.miastochoj-
nice.pl/zeszyty-chojnickie/ , gdzie można przeczytać wiele 
interesujących artykułów, a w tym także ten powyżej wspo-
mniany o Franciszku Chylewskim uzupełniony zdjęciami udo-
stępnionymi przez jego rodzinę oraz uzyskanymi z Instytutu 
i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie.

pamiętał, iż dziadek zabrał go kiedyś do lasu na tamtym 
wzgórzu i razem zeszli po drabinie z metalowych klamer 
do jakiegoś podziemnego bunkra. Prawdopodobnie był to 
partyzancki schron albo magazyn. 

Dziadek mapę z zaznaczoną lokalizacją bunkra kazał 
włożyć sobie do trumny, zresztą dopiero na łożu śmierci 
powiedział, że mapę tę ukrył w ścianie rodzinnego domu 
i kazał wydobyć ją swemu synowi. O wojnie niewiele mówił. 
W oddziale był radiotelegrafistą i brał udział w akcjach 
partyzanckich w tej okolicy. Były to głównie napady na 
niemieckie pociągi towarowe na odcinku Szlachta – Ocypel. 
Partyzanci obserwowali składy wyjeżdżające z cegielni na 
skraju Szlachty, w wybranym wcześniej miejscu ostrzeliwali 
i likwidowali ochronę, zostawiając przy życiu tylko maszy-
nistę. Jeden z partyzantów, potrafiący mówić po niemiecku, 
wsiadał razem z maszynistą do lokomotywy i prowadził po-
ciąg w umówione miejsce. Tam, w gęstym lesie, partyzanci 
wyładowywali przejęte materiały budowlane i węgiel. Zacie-
rali ślady i znikali. W ten sposób Niemcy nie mogli określić, 
na którym kilometrze szlaku dochodzi do napadów. Do dziś 
w lesie tuż za Osieczną widoczne są ślady t wydarzeń z tam-
tych lat – leje po bombach i pociskach artyleryjskich, doły, 
w których partyzanci ukrywali zdobytą broń. 

Pole z prawej kończy się bulwami i łąką pod lasem. 
Kolory i widoki bardzo romantyczne dookoła (i nieco melan-
cholijne po lewej). Zanim schowamy się w lesie, po lewej za-
rejestrujemy niewielką torfkulę na łące, w olszynie wiadukt 
z wyciętą balustradą. Olchy stoją tu jakieś półtora metra od 
toru – jadąc pociągiem, wystawiałem rękę, by ich dotknąć, 
a ten odcinek kojarzył mi się z krajobrazem górskim. Je-
steśmy na wysokim (10 m?) nasypie z mnóstwem paproci, 
u dołu z lewej pojawia się ścieżka, a od prawej nasyp grodzi 
ostra trawa. Ponownie mamy zarośla trawiasto-paprociowe, 
za nimi bór, przy torach oszałamiającą pachną czteropłatko-
we żółte kwiatki. Szpaler sosen utrudnia ruch, z prawej zno-
wu hałasuje szosa. Pod wiaduktem z napisem, wyjawiającym 
niedbałego gospodarza, biegnie z północy na południowy 
zachód droga leśna z Osówka do Różanka. 

Potem biegnie ona między drzewami jakieś 10 m z lewej 
strony. Tor jest zarośnięty. Z prawej straszy powalone drzewo 
pod topolą, mroczne świerki i wilgoć w powietrzu (z bez-
imiennego strumienia, wpadającego do jeziora Różanek?).

Skarpa – tu czeka nas żałosny widok: najpierw dziury po 
śrubach mocujących podkłady, a potem brak szyn na trzydzie-
stometrowym odcinku! To już samo dno moralnego upadku 
sprawców, paserów z punktu skupu złomu i zarazem degren-
golady PKP. Widok przeraźliwy w obydwie strony. 

Kolejna olszyna, znowu rozkręcone szyny, torowisko 
intensywnie pachnie przy piaszczystej skarpie (po prawej), 
z lewej migają sosny boru, z prawej brzozy i olchy tuż, tuż. 
W skos przechodzi ścieżka, znikająca wśród jagodzin. Szyny 
znowu rozłączone, prawa jest w dodatku lekko wygięta. Przy 
120,8 totalny brak śrub. W wysokim i suchym borze znowu 
przerażają rozkręcone tory. Za piaszczystym przejazdem 
widać już pierwszy semafor. 

Widoki na lewo i prawo wskazują, że to już przedpole 
Szlachty. Tu i ówdzie pojawiają się samosiejki sosny wej-
mutki, kolejne odcinki zniszczonych szyn. Z lewej powoli 
dochodzi tor z Laskowic, z prawej kończy się iglasty i liścia-
sty las, sosny gęsto porastają nasz tor, za zardzewiałą tablicą 
nieczynna nastawnia, pięć żelaznych dróg, beton rampy 
z prawej i zamknięte semafory stacji Szlachta. 

Koniec podroży, koniec uroków, kres złudzeń.

KRZYSZTOF KOWALKOWSKI

Zapomniany pilot 300 
Dywizjonu Bombowego
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KONTERFEKTY

W nurt życia LO im. A. Mickiewicza w Tczewie 
zostałem włączony jako młody magistrant, na-
uczyciel geografii i przysposobienia wojsko-

wego we wrześniu 1965 roku. Wcześniej odbyłem rozmowę 
z panem dyrektorem Antonim Tomczykiem, która zadecy-
dowała o przyjęciu mnie w poczet grona pedagogicznego 
kierowanej przez niego szkoły. W moim odczuciu był to 
duży sukces życiowy i w pewnym sensie nobilitacja. Owiana 
legendą szkoła, cieszyła się znacznym prestiżem społecznym 
w środowisku, ponieważ osiągała wysoki poziom dydak-
tyczno-wychowawczy, skupiała wyselekcjonowaną mło-
dzież, słynęła z doskonałej organizacji pracy, z niezwykłej 
dbałości o dobór kadry uczącej, co wpływało na konkretne 
rezultaty kształcenia. Była również wzorowo wyposażona 
w pomoce dydaktyczne i sprzęt. Ład, porządek, harmonia 
w życiu szkoły były powszechne. To był standard, ale stan-
dard niezwykle wysoki. 

W LO im. A. Mickiewicza każdy uczeń był osobą godną 
uwagi, ze szczególnym naciskiem na poszanowanie jego 
godności ludzkiej. Nauczycielom, na czele z dyrekcją szko-
ły, przypisano rolę służebną, ale i kierowniczą w procesie 
kształtowania osobowości młodego człowieka. 

Atmosfera szkolna była przyjazna i sprzyjająca nauce. 
Była to konstrukcja doskonale zaplanowana, z ogromnie 
skomplikowanym mechanizmem z wieloma trybikami 
o różnej funkcjonalności. Suma jej obrotów była doskonale 
zsynchronizowana i odmierzała szczęśliwy czas w dojrze-
waniu wychowanków. 

Animatorem i kreatorem tych pozytywnych wydarzeń 
był Dyrektor Antoni Tomczyk. To była bardzo silna oso-
bowość o jasnych, skrystalizowanych poglądach, umiejąca 
w owym czasie neutralizować ostracyzmy nakazów komu-
nistycznych sił politycznych, sprowadzając próby indoktry-
nacji młodzieży do poziomu śladowego. 

Dyrektor szanował słowo. Myśli i sądy wyrażał jas-
no, precyzyjnie. Nie skrywał radości, ale i niezadowole-
nia. Każdego ucznia traktował po ojcowsku, troszcząc się 
o jego postępy w nauce, o wychowanie i przyszły los. W każ-
dym widział potencjał intelektualny. Miał też słowo karcące 
i karzące w przypadku niesubordynacji. Kochał młodzież. 
Praca w szkole była jego pasją, wyzwaniem i sensem życia. 

Cele, stawiane w procesie dydaktyczno–wychowawczym, 
były najwyższej rangi, obowiązywał gradus superlativus. 
Najpierw od siebie wymagał bardzo wiele, by mieć moralne 
prawo żądać staranności i maksymalnego wysiłku od grona 
pedagogicznego i uczniów. Powszechnie znane było jego 
ulubione powiedzenie: „Porządku nie można robić, porządek 
trzeba mieć”. 

Nauczyciele spolegliwie przyjęli wzorzec sumiennej 
pracy. Już pierwsza moja wizyta w szkole wzbudziła za-
chwyt. Rozmowa z Panem Dyrektorem prowadzona była 
z wyszukaną elegancją, zarówno co do treści jak i do formy. 
Czystość, estetyka budynku budziła uznanie dla gospodarza 
obiektu i była dopełnieniem niezwykłego wrażenia. Dosko-
nale prowadzona pod względem metodologicznym konferen-
cja Rady Pedagogicznej i pragmatyczne wskazania do pracy 
w nowym roku szkolnym, utrwaliła te pozytywne odczucia. 
Gdzieś w zakamarkach myśli pojawiła się wątpliwość – czy 
podołam wyzwaniu, czy potrafię wkomponować się w żywy 
organizm funkcjonujący wedle doskonałych wzorców i być 
przydatną jego cząstką realizującą szczytne cele pedago-
giczne? Chłonąłem wszystko, co dotyczyło życia szkoły. 
Wszystko było nowe, ważne, wielkie i niezwykle. 

Rozpoczął się trud pracy. Otrzymałem wychowawstwo 
VIII klasy. Szkoła napełniła się młodzieżą o radosnym 
i spontanicznym zachowaniu. Była dorodna i piękna, żądna 
nauki i szkolnej przygody. Po pierwszych lekcjach (zwłasz-
cza po doświadczeniach w X klasach) wiedziałem, że jest to 
młodzież ponadprzeciętnie rozwinięta intelektualnie i am-
bitna. Nauczycielską powinnością stało się więc sprostanie 
jej oczekiwaniom naukowym. Nie mogła się zdarzyć lekcja 
nieprzemyślana. Nie przygotowana. Dzisiaj przyznam się, 
że w klasie X a, gdzie m.in. uczył się Andrzej Polkowski 
(?), Andrzej Zaremba, Maciej Szczepański, Jola Kmiecik 
i wielu innych wspaniałych uczniów, chcąc zadośćuczynić 
ich intelektualnym potrzebom, rozbudowywałem materiał 
programowy o treści na poziomie akademickim, opierając 
się o podręcznik prof. St. Lencewicza. 

Jak wspomniałem już na wstępie, sale lekcyjne były 
doskonale wyposażone w sprzęt audio-wizualny, staraniem 
uczniów pięknie ukwiecone, zaopatrzone w akwaria z cie-
kawymi eksponatami i nieodzowną lampką konwekcyjną 

FRANCISZEK DRELICH

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza 
w Tczewie i jego niezwykły dyrektor – Antoni Tomczyk

Z radością dzielę się wspomnieniami o człowieku, 
który swoim życiem i pracą pedagogiczną zaświadczył 
o wielkości posłannictwa zawodu nauczycielskiego. 
Przywołuję zatem pamięć Dyrektora Liceum Ogólno-
kształcącego (LO) im. Adama Mickiewicza w Tczewie 
p. Antoniego Tomczyka. 
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z ruchomym kloszem. Taki stan rzeczy był również konse-
kwencją zaangażowania uczniów w życie szkoły. 

Pulpity ławek były nieskazitelnie czyste, błyszczące 
piękną zielenią. Młodzież nosiła ze sobą szmatki do ich 
polerowania oraz pastę. Gdy zdarzyło się nieszczęście zary-
sowania blatu, uczeń był zobligowany do szybkiego napra-
wienia szkody na własny koszt. Nad przesuwanymi tablicami 
wisiały legendą owiane w tej szkole głośniki działające 
w „obie strony” tj. jako urządzenie nadawcze i jednocześnie 
odbiorcze. Dyrektor w swoim gabinecie miał zainstalowane 
„serce” nadawczo-odbiorcze, z którego w sposób doskonały 
zawiadywał organizmem szkoły. Płynęły komunikaty i za-
rządzenia. Wiedzieliśmy także, że każda nasza lekcja mogła 
być hospitowana, jeśli taka była wola dyrektora. Taka sytua-
cja budziła kontrowersje. Co ciekawsze, bardziej bulwerso-
wało to zewnętrzne kręgi opiniujące niż grono pedagogiczne 
szkoły. Z początku i ja byłem onieśmielony. Z biegiem czasu 
nie pamiętałem o tym, prowadząc lekcje. Świadomość stałe-
go nadzoru była nawet swoistym dopingiem do sumiennego 
wypełniania powinności.

Osławione lustra, wszechobecne w szkole, miały na celu 
wyrobienie w wychowankach krytycyzmu wobec swego 
wyglądu i postawy, a co za tym idzie, mobilizować ich do 
poprawy wizerunku.

W liceum przy ul. Obrońców Westerplatte, w holu na 
wysokości półpiętra, na ozdobnych sznurach wisiał napis 
rozpostarty między filarami. Oto jego treść: „Pochlebstwo, 
chytrość i zbytek, niech każdy przed progiem miota, bo tu 
wieczny ma przybytek Ojczyzna, nauka, cnota”. To było 
motto, główne przesłanie Szkoły i wyraźna sugestia jak na-
leży żyć i spożytkować swoje życie dla dobra wspólnego. 

Funkcjonalne wyposażenie pomieszczeń lekcyjnych 
w różnorodne środki dydaktyczne (zwłaszcza niektórych 
gabinetów), było chlubą tej szkoły i niedościgłym wzorem 
dla innych placówek. Najważniejszym gabinetem był gabinet 
fizyczny, choćby z tej racji, że dyrektor był nauczycielem 
fizyki. Doskonale wyposażony był także gabinet biologicz-
ny, gdzie królowała p. prof. Antonina Barganowska (dla nas 
p. Tola). Oprócz biologii uczyła dziewczęta wychowania 
fizycznego. Była nauczycielką kochaną przez młodzież, 
bardzo popularną, cieszyła się wielkim zaufaniem uczniów, 
dzięki czemu stawała się powiernicą wielu ich sekretów. 
Trudno nie wspomnieć o gabinecie chemii. Tego przed-
miotu uczyła p. prof. Felicja Niżyńska. Geografia nie miała 
osobnego gabinetu. W maleńkim pomieszczeniu na pierw-
szym piętrze, w którym znajdowały się mapy i inne pomoce 
dydaktyczne, przebywały na przerwach dwie asystentki 
– uczennice tj. Jola Kmiecik i Renia Szczeblewska, które 
wydawały potrzebne na lekcje pomoce. 

Seniorem cieszącym się prawdziwym autorytetem 
w gronie nauczycielskim był p. prof. Alfons Guziński, uczą-
cy języka łacińskiego, wielki fan klubu piłkarskiego „Wisła”. 
Dzięki niemu słychać było, nawet na korytarzu, recytację: 
magister noster gaudet, cum gaudet magister? A w starszych 
klasach, zza drzwi gabinetu dobiegały strofy Publiusa Ver-
giliusa – AENEIS – sylabizowane w mierze heksametru 
daktylicznego:

Arma virumque cano, Troiae qui Primus ab oris
Italiam fato profuqus Laviniaque venit…

Pamiętam starszą już wtedy panią prof. Lewińską, na-
uczycielkę języka angielskiego i chyba też języka niemie-

ckiego? (nie pamiętam). Godną przywołania w pamięci jest 
madame – prof. Irena Mielnik, nauczycielka języka francu-
skiego. Pierwsza – dobrotliwa matka, druga wymagająca, 
z pozoru oschła i bardzo zasadnicza. W gruncie rzeczy za 
swoje dziewczyny oddałaby wszystko. Człowiek wielkiego 
serca! 

Z największym szacunkiem odnoszę się także do polo-
nistek – do pani prof. Pawelec, która uczyła młodsze klasy 
języka polskiego, starsze zaś p. prof. Hania Andrzejewska 
i bardzo dynamiczna, młoda p. prof. Danusia Olejniczak. 
Historii uczyła bardzo wymagająca p. prof. Izabela Ignyś. 
Matematyki – królowej nauk – z wielką pasją uczyła p. prof. 
Halina Szpakowska. Wracała z lekcji cała obsypana pyłem 
z kredy szkolnej, której zużywała kilka lasek na każdej lek-
cji. Nawet na przerwie otaczał ją wianuszek uczniów rozu-
miejących i kochających matematykę. Prawdziwy szacunek! 
Drugą nauczycielką matematyki była stateczna, o łagodnym 
usposobieniu, bardzo życzliwa młodzieży p. prof. Klara 
Różycka. Fizyki uczyła, wespół z dyrektorem, młoda na-
uczycielka, p. prof. Irena Witort, później pracownik nauko-
wy Uniwersytetu Gdańskiego. Języka rosyjskiego nauczała 
p. prof. Zofia Konracka i p. prof. Anna Świetlikowska.

Chłopców kultury fizycznej uczył p. prof. Alojzy Cej-
rowski. Był on też wielkim pasjonatem sportu, zwłaszcza 
gier zespołowych i lekkoatletyki. Preferował siatkówkę 
i koszykówkę. Był animatorem wielu imprez sportowych 
w szkole, do sportu zapalał rzesze uczniów. 

Osobowością w gronie pedagogicznym był p. prof. 
Jan Łątkowski, polonista z wykształcenia. Uczył w szkole 
dziennej głównie propedeutyki filozofii, w wieczorowej 
zaś – języka polskiego. Wyróżniał się niskim wzrostem 
i filigranową postawą. Promieniował radością życia, opty-
mizmem, dobrocią i pracowitością. Młodzież okazywała mu 
szacunek i zwyczajnie go lubiła. Janek wchodząc do pokoju 
nauczycielskiego, zmęczony po lekcji, ze stosem zeszytów 
uczniowskich pod pachą, mawiał, z porażającą radością ude-
rzając się pięścią w piersi, „chłop potęgą jest i basta, bo chłop 
ma coś w sobie z Piasta”. Rozbrajał nas tym gestem.

W bibliotece szkolnej trudziła się dobrotliwa p. prof. 
Soszyńska. Był także w gronie nauczycielskim niezwy-
kłej subtelności absolwent bodaj Wydziału Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, p. prof. Je-
rzy Nowosielski. Uczył plastyki, sugestywnie przekazywał 
umiejętność postrzegania piękna i szlachetności sztuki. 
W krótkim czasie swej pracy zjednał sobie młodzież i wzbu-
dził wielką sympatię.

Wspominam p. prof. Jana Jurczyka, nauczyciela przy-
sposobienia wojskowego, z którym dzieliłem ten przedmiot. 
Żołnierz Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w stopniu 
starszego sierżanta, ułan, weteran II wojny światowej. Czło-
wiek prostolinijny, spolegliwy, życzliwy wszystkim.

Kończę wspomnienia o koleżankach i kolegach grona 
pedagogicznego Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickie-
wicza w Tczewie w latach 1965–1967 przywołując pamięć 
nauczyciela niezwykłego, doktora nauk chemicznych, pana 
Poniatowskiego. Uczył w LO wieczorowym. Przyjeżdżał 
z Gdańska, zwykle na długo przed rozpoczęciem lekcji, 
z nieodłączną fajeczką siadał w pokoju nauczycielskim 
i rozpoczynał gawędę. A był mistrzem w tej sztuce. Sia-
daliśmy, młodzi nauczyciele, wokół niego i słuchaliśmy 
opowieści o jego przeżyciach w czasie I wojny światowej, 
o rewolucji bolszewickiej w Rosji i o wydarzeniach z okre-
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su wojny polsko-bolszewickiej oraz II wojny światowej, 
a także czasów współczesnych. Był to człowiek o ogromnym 
zasobie wiedzy i mądrości życiowej; emanował dobrocią 
i bezinteresowną życzliwością. Weteran dwóch wojen, które 
trwale go okaleczyły.

Jednakże osobą dominującą w tym gronie był sam dy-
rektor – Antoni Tomczyk. To on był konstruktorem tego 
wspaniale zorganizowanego „szkolnego organizmu”, które-
go celem było zapewnienie możliwości rozwoju ciała i ducha 
młodemu pokoleniu Polaków.

W naszym liceum, obok podstawowej lekcyjnej formy 
nauczania, istniała bogata gama zajęć pozalekcyjnych. Godzi 
się wspomnieć chociaż o niektórych z nich. Działało kółko 
turystyczne, fizyczne, zespół wokalny, zespół muzyczny, 
kółko fotograficzne, koła sportowe, koło recytatorskie (na 
poły teatralne), prowadzone przez p. prof. A. Andrzejewską 
i D. Olejniczak. Zwieńczeniem pracy koła turystycznego był 
wiosenny rajd terenowy na orientację, w którym brała udział 
cała szkoła. Było to ogromne przedsięwzięcie logistyczne! 
W kole fotograficznym wybijającymi się postaciami byli 
uczniowie: Zdzisław Bukowski i Tomek Czapiewski (obecnie 
ksiądz katolicki, profesor Archidiecezjalnego Seminarium 
Duchownego w Gdańsku Oliwie).

Działała również w szkole grupa uczniów o naturalnych 
predyspozycjach technicznych, która z upodobaniem zajmo-
wała się obsługą szkolnych urządzeń. Wyróżniał się tu An-
drzej Justa, Adam Przybyłowski, Edmund Roszkowski, Jasiu 
Czapiewski. Pamięć jest zawodna i pewnie nie wszystkich 
wymieniłem. Była to grupa uczniów szczególnie hołubiona 
przez p. dyrektora. 

O zespole wokalnym i muzycznym należy wspomnieć 
bardziej szczegółowo. Na estradach Polski w owym czasie 
niepodzielnie panowały „Filipinki”, Helena Majdaniec, Ka-
sia Sobczyk, Karin Stanek. W Liceum im. A. Mickiewicza 
nie mogło zabraknąć podobnego zespołu. Było u nas wiele 
pięknych i utalentowanych dziewcząt. Pod kierunkiem p. 
prof. Zofii Konrackiej powstał zespół wokalny i nazy-
wał się „Klementynki”. Rewelacyjny wianuszek pięknych 
dziewcząt pięknie śpiewał, zadziwiając gracją zwłaszcza 
męską część uczniów, która z utęsknieniem oczekiwała 
na każdy występ. Przywołuję personalia „Klementynek”: 
Ewa Biała, Hania Janicka, Bożena Pancierzyńska, Danusia 
Szenhofer, Marysia Szablewska, Maryla Klińska i Ewa 
Wróblewska. Gdzie jesteście, piękne dziewczęta, jak po-
toczyły się wasze losy?

Istniał też zespół muzyczny w składzie: Jerzy Kamień, 
Czesław Bruno, Jerzy Brzóska i Adam Lemka. Umilał on 
różne uroczystości, zabawy szkolne i potańcówki. Wspo-
mnieć należy utalentowanego pianistę, Wojtka Galińskiego, 
który zadziwiał społeczność szkolną swoją grą. W życiu 
dorosłym komponował utwory muzyki poważnej, m.in. ora-
torium, które wykonywał Męski Chór „Echo” w Tczewie.

Dążność do wszechstronnego wykształcenia obejmo-
wała także sferę doznań artystycznych. W szkolnej auli 
w regularnych odstępach czasu uczniowie mieli możność 
obcowania z wielką sztuką, poezją, tańcem – w wykonaniu 
artystów Filharmonii Bałtyckiej i aktorów scen polskich 
– w ramach tzw. „Artosów”. Nasze Liceum było uprzywi-
lejowane, ponieważ miało aulę i prawdziwą scenę. Tańczyła 
tu primabalerina Opery Bałtyckiej p. Alicja Moniuszko, dla 
potrzeb której (podobno) w jedną noc przebudowano scenę, 
układając stosowną nawierzchnię podłogi. Tu koncertował 

wielki skrzypek Konstanty Kulka, śpiewał p. Jerzy Pod-
siadło i tenor Opery Bałtyckiej, rodem z Tczewa, Stefan 
Cejrowski.

A jakie były bale studniówkowe i bale maturalne 
z walcem, którego słowa do dziś pozostały w mej pamięci, 
„…Jeszcze pozostał nam tylko jeden ostatni walc, nasz po-
żegnalny bal już się kończy…”. W pierwszej parze poloneza, 
w tanecznym uniesieniu płynęła para dyrektorska, za nią 
całe niemalże grono pedagogiczne ze współmałżonkami 
i wspaniała, piękna młodzież. Wszystko w należytym szyku 
i z naturalnym dostojeństwem. Potem już na parkiecie kró-
lowała młodzież, oszalała radością młodzieńczego wieku. 
Rodziły się sympatie, zadurzenia pierwszą miłością i serca 
uniesieniem. Dla nas, nauczycieli, było rozkoszą duszy prze-
bywanie wśród pięknej młodzieży, rozradowanej i szczęś-
liwej. Kończyła się szkolna przygoda, pozostała tęsknota, 
wspomnienia i żal przemijania. 

Nie sposób w ograniczonej i skrótowej formie wydobyć 
z odległej już przeszłości i opisać całych dziejów wspaniałej 
Szkoły, dobra zasianego przez nią w pokoleniach Polaków, 
emanacji kultury i umiłowania Ojczyzny. 

Wiosną 1967 roku nad Liceum Ogólnokształcącym im. 
A. Mickiewicza zawisła złowieszcza czarna chmura. Na-
deszła tragiczna wieść o zamiarze likwidacji tej przeświet-
nej, wzorcowej szkoły. Decyzja przerażająca, bulwersująca 
młodzież i społeczeństwo Tczewa, wręcz barbarzyńska. 
A jednak stało się! Decyzja polityczna decydentów komu-
nistycznej władzy, silnie osadzonych w strukturach partyj-
nych, przekreśliła nagle dorobek szkolny wielu dziesiątków 
lat, przekreśliła tradycje i zwyczaje szkolne. 

Zadano śmiertelny cios żywemu organizmowi społecz-
ności szkolnej, która w sferze ducha i myśli sposobiła mło-
dych Polaków do czasów wolności myśli, słowa i szlachet-
nych czynów dla Ojczyzny. 

Trudno sobie wyobrazić ból człowieka, który całe swo-
je życie poświęcił świętej sprawie kształcenia młodzieży, 
budowania szkoły czyniącej dobro w umysłach i sercach 
ludzi.

W 1970 otrzymałem nominację na stanowisko dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 11 w Tczewie – w stanie budowy 
(później im. M. Kopernika). Funkcję tę sprawowałem 11 lat. 
Organizując szkołę i konstruując jej życie wewnętrzne, wzo-
rowałem się na przykładzie doskonałości funkcjonowania 
liceum im. A. Mickiewicza. Z placówki tej przeniosłem wiele 
doświadczeń i zastosowałem je z wielkim powodzeniem 
w funkcjonowaniu nowej szkoły. Za to jestem wdzięczny 
Panu Dyrektorowi Antoniemu Tomczykowi. Tak więc nie 
wszystko zostało zniweczone. W stanie wojennym w 1981 
roku również doznałem krzywdy „wygnania”. Metodą nę-
kania psychicznego zostałem zmuszony do podjęcia decyzji 
bolesnej, rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiasto-
wym. Przyczyną było biegunowo różne widzenie polityczne 
spraw Polski. Zbudowana szkoła była dziełem mego życia. 
Konieczność przerwania pracy sprawiła mi ogromny ból.

Dzisiaj oddaję Panu Dyrektorowi Liceum Ogólnokształ-
cącego im. A. Mickiewicza w Tczewie Antoniemu Tom-
czykowi cześć, chylę uniżenie czoło przed wielkością jego 
pedagogicznych dokonań. Jest on godzien nagrody Pana 
i naszej wdzięcznej pamięci.

Tam medico quam preceptori pertium operae salvitur, 
a nimi debetur. Nauczycielowi płacą za pracę, za serce po-
zostają dłużni.
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KAZIMIERZ DENEK

Ku oddolnej transformacji naszej edukacji
c z ę ś ć  d r u g a  (ostatnia)

Oczekiwania

Współczesna rzeczywistość, która charakteryzuje się 
płynnością, ambiwalencją, fragmentarycznością, epizo-
dycznością, przygodnością bytów wymaga adekwatnej dla 
niej edukacji. Wyznacza jej nową rolę. Ma to być eduka-
cja, która buduje potencjał rozwojowy kraju, wzmacnia 
spójność społeczną jego obywateli, przygotowuje młode 
pokolenia Polaków do człowieczeństwa20; życia i pracy 
w zmieniających się w szybkim tempie warunkach; funk-
cjonowania w cywilizacji wiedzy w jej sferze rodzinnej, 
zawodowej i publicznej, w roli obywateli demokratycznego 
państwa; przeciwdziałania patologiom życia społecznego; 
animowania kulturalnego jednostek, grup środowiskowych 
w społecznościach lokalnych.

Jesteśmy świadkami potrzeby zmian w edukacji okre-
ślanych na miarę przewrotu kopernikańskiego21. Niektóre 
z nich dokonują się już bez udziału szkoły, która utraci-
ła swój prymat w zakresie kształcenia. Internet wyzwolił 
z czasu i miejsca dostęp do wiedzy. Potężnego impulsu do 
zmian w edukacji dostarcza Internet i coraz to nowe odkrycia 
w dziedzinie urządzeń elektronicznych, które młodzi ludzie 
opanowują bardzo szybko, a szkoła za postępem nie nadąża. 
Tu tkwi podstawowy błąd we współczesnej edukacji dzieci 
i młodzieży.

Wiele rozwiązań reformowania edukacji kończy się 
efektem odwrócenia22. Przykładowo, podejmowane w niej 
przedsięwzięcie Bezpieczna i przyjazna szkoła, według ra-
portu NIK, zakończyło się fiaskiem. Na sile zyskały takie 
zjawiska,  jak nękanie fizyczne, werbalne i z użyciem me-
diów elektronicznych, zażywanie przez uczniów substancji 
psychoaktywnych, palenie tytoniu, picie alkoholu, handel 
narkotykami, kradzieże.

Co w pierwszej kolejności należy zrobić w dostosowy-
waniu edukacji do wyzwań cywilizacji wiedzy? Przede 
wszystkim trzeba:
• pojęciu edukacja nadać pojemniejsze znaczenie, wybie-

gające poza obręb szkoły, zwłaszcza do rodziny, życia 
zawodowego, społecznego i kulturowego. Zatem eduka-
cję należy postrzegać w kontekście całościowego roz-
woju człowieka w procesie uczenia się przez całe życie. 
W tym złożonym ekosystemie należy widzieć nowe 
miejsce szkoły skoncentrowanej na uczniu, integralnie 
związanej z otoczeniem lokalnym, regionalnym i kra-
jowym, społecznością internetową, która w naturalny 
sposób czerpie korzyści z potencjału tkwiącego w ota-
czającym ją środowisku23.

• poszukiwać konstruktywnego rozwiązywania problemu, 
który można sprowadzić do troski o pozytywne roz-
strzygnięcie pytań: co robić, żeby kształcić i wychowy-
wać na wszystkich poziomach edukacji narodowej cie-

kawiej, łatwiej, lepiej, kreatywniej, mądrzej? Co czynić, 
aby proces ten był nowoczesny, doskonalszy, szybszy, 
skuteczny, efektywny, a zdobyta w jego rezultacie wie-
dza , kompetencje i umiejętności zapewniały szkołom, 
uczelniom i pracodawcom absolwentów twórczych, ela-
stycznych, pomysłowych, zdolnych do podejmowania 
autonomicznych, trafnych decyzji, czyli przydatnych 
w realiach XXI wieku, stale wzrastających wyzwań 
i zmiennego rynku pracy w skali lokalnej, regionalnej, 
krajowej i Unii Europejskiej? 

• nie zapominać, że o poziomie edukacji decydują przede 
wszystkim nauczyciele. To, jacy są i będą nowocześni 
nauczyciele, jest jednym z z wyznaczników zdolności 
do długofalowego rozwoju kraju24. Jakie kompetencje, 
w sensie umiejętności złożonych wyższego rzędu, są 
potrzebne nauczycielowi, by sprostał wyzwaniom spo-
łeczeństwa wiedzy? Wymaga ono od niego, żeby był 
wyposażony w toku kształcenia, wzbogaconego o do-
kształcanie i doskonalenie, w bogaty zasób wiadomości 
i umiejętności oraz charakteryzował się otwartością na 
kreatywność i innowacje w swej aktywności zawodo-
wej25. Nauczyciel ma być dla ucznia przede wszystkim 
przewodnikiem po świecie wiedzy, nauki i wartości, 
zwłaszcza ogólnoludzkich26.Powinien dysponować da-
rem słowa. Jest to zrozumiałe, ponieważ jako uczestnik 
procesu dydaktyczno-wychowawczego, a więc osoba 
dialogowa, skierowany jest ku uczniowi, który potrze-
buje słowa wypowiadanego w nienagannej polszczyźnie. 
Jest ono niezbędne, by wypowiedzieć istnienie  własne 
i świata, w którym egzystuje. Nie można jednak zapo-
minać, że często ginie to wszystko w potokach słów 
nauczyciela i ucznia27. Słowo wyartykułowane ma moc 
przekształcania wydarzeń w fakty. Może przybliżać lub 
oddalać od nich. Słowa mają sens denotatywny (słowni-
kowy) i konotatywny (skojarzeniowy). Wynikają z nich 
nacechowania aksjologiczne o zabarwieniu pozytywnym 
bądź negatywnym28. Jednym z podstawowych celów 
nauczyciela jest wzbudzanie w uczniach pasji do zdoby-
wania wiedzy, wykształcenie u podopiecznych umiejęt-
ności poszukiwania jej z różnych źródeł, rozwiązywania 
problemów i uczenia się przez całe życie. Nauczyciel po-
winien dawać przykład entuzjastycznego podchodzenia 
do wiedzy, dążyć do stałego jej doskonalenia w sensie 
merytorycznym, metodycznym i metodologicznym. Po-
nadto powinien być dociekliwy, zorientowany na wiedzę, 
myślący, otwarty, troskliwy i zachowujący równowagę 
między sferami poznawczą, afektywną i psychomo-
toryczną29. W kontekście kształcenia, dokształcania 
i doskonalenia nauczycieli warto pamiętać, że każda pro-
fesjonalna decyzja podejmowana w obszarze nauczania 
naznaczona jest niepewnością reagowania wynikającą 
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z braku doświadczenia wcześniej podobnych lub zbliżo-
nych zdarzeń. <(Nie) przygotowanie> nauczyciela nie 
jest wyrazem braku kompetencji. Kategoria ta opisuje 
raczej ontyczną naturę jego pracy. W radykalnie zmie-
niającym się świecie nie można przygotować nauczyciela 
na każdą sytuację w miejscu jego pracy. Z tych powodów 
trzeba uznać, że (nie) przygotowanie ma swoją funkcję 
konstruktywną. Wzmacnia czujność, ostrożność w po-
dejmowaniu decyzji i działaniu. Rehabilituje wątpliwość, 
afirmuje namysł30.

• skoncentrować pracę nauczyciela na uczeniu się uczniów, 
ich potrzebach i pasjach, co powinno stanowić zasad-
niczy punkt odniesienia dla inicjatyw edukacyjnych 
i oczekiwań adresowanych wobec szkoły. Przekłada 
się ono na pozytywne jego efekty31. Chodzi tu o zacho-
wanie ucznio-centryczności w szkole (student – cente-
red – learning), która zakłada, że nauczyciel przestaje 
być w centrum procesu dydaktyczno-wychowawczego, 
lecz znajduje się blisko uczniów, staje się jednym z nich 
i moderuje ich pracę. Jednak nie przestaje być dla nich 
autorytetem i wzorcem do naśladowania. Nauczyciel 
taki zaraża uczniów swoją pasją, stymuluje ich rozwój 
i pozwala uczniom działać w ich własnym tempie – sa-
modzielnie lub we współpracy z innymi uczniami. Ucz-
nio-centryczność przenosi wysiłek wkładany w uczenie 
z nauczyciela na ucznia – to on jest podmiotem procesu 
edukacji. Edukacja zaś powinna odpowiadać na jego 
potrzeby32.

• Zorganizować możliwie szybko obowiązkowe certyfi-
kowane szkolenia pracowników naukowo-dydaktycz-
nych z zakresu podstaw nauk o edukacji, zwłaszcza dla 
tych, którzy kształcą przyszłych nauczycieli. Wynika 
ono z zalecenia sformułowanego w Raporcie Komisji 
Europejskiej dotyczącym poprawy jakości nauczania 
i uczenia się w europejskich instytucjach szkolnictwa 
wyższego, opublikowanym w czerwcu 2013 roku, 
w Luxemburgu (zalecenia ss. 63-68) (High Level Group 
on the Modernisation of Higher Education, Report to 
the European Commission on Improving the quality 
of teaching and learning in Europe’s higher educa-
tion institutions, June 2013, Luxembourg: Publications 
Office of the European Union, 2013), także z treści 
i sugestii zawartych w komunikacie prasowym Unijnej 
grupy wysokiego szczebla ds. modernizacji szkolnictwa 
wyższego – szkolenie nauczycieli w zakresie metod 
nauczania z dnia 18 czerwca 2013, Bruksela (załącznik 
nr 1 do przedkładanego projektu,(http://www.nauka.gov.
pl/g2/oryginal/2013_07/78425a44e13f8600159468d1a74
d4a38.pdf).W komunikacie  tym m.in. czytamy: „Grupa, 
której przewodniczy (…) Mary McAleese przygotowała 
16 zaleceń, które obejmują wprowadzenie obowiązko-
wych i poświadczonych certyfikatem szkoleń dla pra-
cowników dydaktycznych uczelni. Pracownikom dydak-
tycznym wyższych uczelni należy zapewnić szkolenia 
i wsparcie, które są niezbędne, aby uzyskiwać wyniki 
na najwyższym poziomie;(…) wiele wyższych uczelni 
kładzie zbyt mały nacisk na nauczanie w porównaniu 
z badaniami naukowymi, chociaż oba elementy należą 
do podstawowej misji szkolnictwa wyższego. Niezbędna 
jest większa równowaga” (s.1). W związku z tym okre-
ślono 16 zaleceń, m. in.,: Zalecenie 2: „Każda placówka 
powinna opracować i realizować strategię wspierania 
i stałej poprawy jakości nauczania i uczenia się, prze-

znaczyć na te cele niezbędne zasoby ludzkie i finan-
sowe oraz włączyć ten projekt do swojej ogólnej misji, 
stawiając nauczanie na równi z badaniami naukowymi” 
(s. 4). Zalecenie 4: „Do 2020 wszystkie osoby nauczające 
w placówkach szkolnictwa wyższego powinny odbyć 
certyfikowane przeszkolenie pedagogiczne. Doskonale-
nie zawodowe w dziedzinie nauczania powinno stać się 
obowiązkowe dla nauczycieli w szkolnictwie wyższym” 
(s. 4). Zalecenie 11: „Placówki szkolnictwa wyższego, 
przy pomocy władz publicznych i UE powinny wspie-
rać swoich nauczycieli w zdobywaniu umiejętności 
w zakresie nauczania on-line i innych form nauczania 
i uczenia się, które pojawiły się w epoce cyfrowej oraz 
wykorzystywać możliwości nowych technologii do po-
prawy jakości nauczania i uczenia się” (s. 5).

• Dążyć, żeby współpraca uczestników procesu dydak-
tyczno-wychowawczego opierała się na relacjach mistrz 
– uczeń33,

• staranne przygotowanie nauczycieli w zakresie znajo-
mości istoty, uwarunkowań, przejawów, rozmiarów, na-
stępstw, koincydencji i człowieczego losu naznaczonego 
niepowodzeniami dydaktycznymi i wychowawczymi, 
metod ich minimalizacji

• odrzucić takie założenia, obce współczesnej edukacji, 
że szkoła ma stronić od książkowej wiedzy, bo podobno 
hamuje to rozwój ucznia. Rzekomo zapewnia mu go, 
pytając o jego zainteresowania (starając się jednocześnie 
niczegonie narzucać, gdyż koliduje to z ideą partner-
stwa). Zachęca ucznia do czytania, nie każąc mu tego 
czynić. Pyta ucznia, co chce robić w szkole, zaniedbując 
egzekwowanie tego, co  powinien wiedzieć, rozumieć 
i umieć.

• oprzeć kwalifikowanie wiedzy uczniów (poznawanie, 
kontrolę, analizę i ewaluację postępów w nauce) na oce-
nianiu kształtującym, ponieważ ustawiczne monito-
rowanie procesu uczenia się umożliwia nauczycielowi 
modyfikowanie i doskonalenie nauczania oraz przekazy-
wanie uczniom skutecznej informacji zwrotnej jak mają 
się uczyć34.

• stale inspirować przez nauczycieli innowacje pedago-
giczne, gdyż to one rodzą postępujący, wielostronny 
rozwój uczniów. Potrzeba ich wprowadzenia wypływa 
z: twórczego charakteru pracy nauczycieli, konieczności 
przygotowania uczniów do życia w realnym świecie, 
zmienności rzeczywistości społecznej, kulturowej i ko-
nieczności dostosowania się do nowych sytuacji. Zasad-
niczym zadaniem twórczych, innowacyjnych nauczycieli 
jest odkrywanie i poszerzanie poznania oraz tworzenie 
nowej wiedzy.
Podstawową barierę dla innowacji w edukacji stano-

wi brak zaufania, umiejętności podmiotowej, partnerskiej 
i demokratycznej współpracy i uczciwych relacji pomiędzy 
uczestnikami procesu dydaktyczno-wychowawczego (na-
uczycielami, uczniami, ich rodzicami i władzami samorządu 
terytorialnego). Natomiast czynnikami, które pobudzają 
innowacyjność w edukacji są: otwartość, współtworzenie, 
współpraca, zespołowość, współzawodnictwo, odporność, 
elastyczność, samokontrola, odwaga marzeń35.

Zamiast zakończenia 

Na różnego rodzaju forach o innowacyjności powiedziano 
już bardzo wiele. Dlatego trudno sformułować świeżą myśl 
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do dyskusji. Wyzwanie innowacyjności dotyczy wszyst-
kich sfer, sektorów, gałęzi gospodarki narodowej, kultury, 
oświaty nauki i szkolnictwa wyższego. Odnosi się przede 
wszystkim do poszczególnych poziomów edukacji narodo-
wej. Trapi ją wyraźny deficyt innowacyjności. Dlatego nie 
można tego problemu zamiatać pod dywan, koniecznym 
jest natomiast zauważanie go, podejmowanie racjonalnych  
prób zrozumienia przyczyny niskiego poziomu innowacji 
w edukacji i poszukiwania jego rozwiązania.

Jeżeli chcemy doskonalić edukację w aspekcie  jej in-
nowacyjności, to musimy wspierać w niej proces dialogu 
i współpracy. Powinny one mieć być wielowymiarowe, gdyż 
kreatywność i innowacyjność potrzebna jest nam we wszyst-
kich poczynaniach36. Trzeba zdawać sobie sprawę, że góra 
nie przekształci naszej edukacji bez dołu. Nawet najbardziej 
doskonałe programy i strategie implementowane odgórnie 
poniosą klęskę, jeżeli nie będą miały oddolnego zrozumienia 
i wsparcia. Podobnie oddolne przedsięwzięcia bez rozsąd-
nych odgórnych rozwiązań prawno-administracyjnych  będą 
się rozbijać jak fale morskie o brzeg.   

Innowacje nie mogą stanowić celu samego w sobie. Są 
one jedynie środkiem do jego osiągnięcia, któremu na imię 
podniesienie jakości życia  społeczeństwa i relacji między 
jego członkami. Trzeba zmienić ich postawy wobec innowa-
cji, odchodząc od adaptacji i imitacji na rzecz odwagi marzeń 
o nich. Bez marzeń nie ma innowacji.  Sprzyja im otwartość, 
współtworzenie i zbiorowa mądrość  działania. Ostatnia 
z nich oznacza sumę wiedzy, doświadczeń i umiejętności 
zespołów przedmiotowych i rad pedagogicznych. Wystę-
puje ona w każdej społeczności nauczycielskiej. Nie jest 
jednak najczęściej  sensownie wykorzystana. Tymczasem 
współpraca z innymi jest kamieniem  węgielnym tworzenia 
innowacji37. 

Sięgające szczytów Himalajów bezrobocie, bieda, korup-
cja, a także niedostatek myśli państwowej, co do sposobów 
rozwiązywania tych trudnych problemów edukacji, wyciska-
ją negatywne piętno nie tylko na transformacji systemowej, 
lecz także zakłócają rzeczowe dyskursy na temat mocnych 
i słabych stron naszej  edukacji i nauk o niej oraz dosto-
sowywania ich do procesów demokratyzacji, globalizacji, 
reformowania systemu oświaty, nauki i szkolnictwa wyż-
szego w Polsce, zgodnie z wyzwaniami cywilizacji wiedzy 
i zmiennymi wymaganiami ryku pracy38.

Nasza Ustawa o systemie edukacji narodowej jest zbyt 
szczegółowa. Bez żadnej straty mogłaby być istotnie skró-
cona, pozostawiając większą autonomię działania radom 
pedagogicznym, dyrektorom szkół  i nauczycielom. 

Nie podlega dyskusji fakt, że świat coraz szybciej pędzi 
naprzód a edukacja i nauki o niej pozostają z tyłu. Zatem 
istnieje konieczność przeprowadzenia systemowej transfor-
macji edukacji. Chodzi o zmiany – organizacyjne, progra-
mowe, metodologiczne, metodyczne i finansowe.

Kto może i powinien dokonać zmian w systemie edu-
kacji narodowej na miarę wyzwań społeczeństwa dążącego 
do wiedzy? Ministerstwo Edukacji Narodowej? Krytycznie 
nastawieni do niego rodzice? Jednostki samorządu teryto-
rialnego? Pracownicy naukowo-dydaktyczni? Dyrektorzy 
i nauczyciele? Wszyscy wyszczególnieni? Dla skutecznej 
sanacji edukacji w Polsce potrzeba mądrego dialogu i zgod-
nego współdziałania wszystkich. Nie uzdrowi edukacji 
odpowiedzialne za nią Ministerstwo. Dało dowody na prze-
strzeni wielu lat, że tego nie potrafi. Kluczowa rola w tym 
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zakresie przypada dyrektorom, nauczycielom i organom 
prowadzącym szkoły.

Tak się szczęśliwie składa, że posiadamy znaczny po-
tencjał umożliwiający dokonanie oddolnego przewrotu ko-
pernikańskiego w edukacji. Tkwi on w licznych szkołach 
rozsianych po całej Polsce39

Przedstawione źródła słabości naszej edukacji i pro-
pozycje ich przezwyciężania mają zasadnicze znaczenie 
i kwalifikują się do równoległego ujęcia, bo trudno je zhie-
rarchizować, gdyż wszystkie są równie ważne.

PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI
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BIESIADA LITERACKA

Zadumałem się nad świętem Wszystkich Świętych. 
Zwyczajowo przed dniem 1 listopada wracamy my-
ślą do tych, którzy już odeszli do Domu Pana.

Pamięć jest wielkim darem. Wisława Szymborska 
w jednym ze swoich liryków dzieli się z nami następującą 
refleksją:

Wierność umarłych potąd trwa
Pokąd pamięcią się im płaci

Przywołajmy zatem sylwetki chociaż kilkunastu wy-
bitnych tczewian, aby ich dokonań nie pochłonął mrok za-
pomnienia.

W tym roku mija 120. rocznica urodzin Alfonsa Guziń-
skiego (1894–1982), wychowawcy i nauczyciela tczewian. 
Słusznie zyskał on sobie tytuł nestora tczewskich nauczycie-
li, zajmując także czołowe miejsce wśród legend tczewskiego 
sportu. Blisko 35 lat mija od śmierci Antoniego Tomczyka 
(1909–1980), legendarnego dyrektora LO im. Adama Mi-
ckiewicza. W swoim środowisku był niekwestionowanym 
autorytetem i do nas należy, by jego działalność nie została 
zapomniana. Wśród innych i niemniej zasłużonych dyrek-
torów tczewskiej oświaty warto przypomnieć Stanisława 
Gniewosza (1903–1981), Piotra Kleinę (1904–1978), czy 
żywe legendy tczewskiego Domu Dziecka – Jadwigę (1911–
1988) i Władysława (1914–1985) Jędruchów. Z gronem 
tym blisko związany był Józef Dylkiewicz (1906–1989), 
nauczyciel, poeta i pisarz rodem z Wilna, autor pięknych 
wierszy o Tczewie.

Z pokolenia „Kolumbów” warto przywołać pamięć wy-
bitnego harcerza, Huberta Stangenberga (1919–1944). Ten 
tczewianin walczył na barykadach powstańczej Warszawy, 
gdzie poległ śmiercią bohatera. Razem z nim walczył inny 
znakomity tczewianin, Edwin Rozenkranz. Choć został 
ciężko ranny, cudem przeżył. Od śmierci Rozenkranza 
(1925–1992), wybitnego profesora Uniwersytetu Gdańskie-
go w zakresie prawa i nauki o państwie, autora „Dziejów 
Tczewa”, minęło już ponad 20 lat. Zastanawiam się, w jakim 
stopniu pozostaje w naszej pamięci.

Od ponad 25. lat cieszymy się wolnością i demokracją, co 
nie oznacza spełnienia wszystkich nadziei i oczekiwań. Wol-
ność odzyskaliśmy w przemożnym stopniu dzięki ludziom 
„Solidarności”. Tam również nie brakowało obywateli naszego 
miasta. Niespełna 3 lata temu pożegnaliśmy Danutę Galew-
ską (1935–2012), znakomitego lekarza i wielkiego społeczni-
ka, współtwórcę „Solidarności” tczewskiej służby zdrowia. 
Blisko 15 lat temu odszedł Zdzisław Jaśkowiak (1949–2000), 
szlachetny społecznik, niestrudzony kwatermistrz tczewskich 
pomorskich pielgrzymek na Jasna Górę, żywo zaangażo-
wany w kolejarskiej „Solidarności”. Warto też przywołać 
pamięć niezłomnego kolportera podziemnej „Gazety Tczew-
skiej”, Jerzego Wojdę (1937–1997). Wielu z tych bojowników 

o wolność zostało zmuszonych do emigracji. W Kalifornii, 
w wieku zaledwie 60 lat, zmarł Andrzej Kaszuba (1952–
2012), legendarny lider NSZZ „Solidarność” FPS „Polmo”.

Ludzie kultury i sztuki zawsze kształtowali wizerunek 
naszego miasta. Nie sposób zapomnieć szlachetnego pasjo-
nata, Romana Klima (1940–2000), wybitnego regionalistę 
pomorskiego oraz organizatora i dyrektora Muzeum Wisły 
w Tczewie. Roman Landowski (1937–2007) natomiast za-
pisał się złotymi zgłoskami w poezji i literaturze Tczewa 
oraz Pomorza. Był redaktorem „Kociewskiego Magazynu 
Regionalnego”. Wielkim jego dokonaniem pozostaje „Be-
deker kociewski”. 

Bogdan Lesiński (1935–2005), nazywany „Nikiforem 
z Tczewa”, należał do najbardziej uznanych malarzy grodu 
Sambora i Pomorza. Malowaniem na szkle pięknie wyróż-
niał się jego brat, Wojciech Lesiński (1938–2005). Stefan 
Cejrowski (1924–2010), żarliwy tczewski patriota, ponad 
30 lat śpiewał ku radości rodaków i Pomorza oraz na chwałę 
Pana – w Operze Bałtyckiej w Gdańsku.

Grzegorz Ciechowski (1957–2001) poeta, kompozytor, 
lider zespołu „Republika” zajmuje jedno z najważniejszych 
miejsc w historii polskiego rocka. On także urodził się 
i wychowywał w Tczewie.

Z myślą o młodzieży i jej wychowaniu przywołajmy 
kilka wizerunków nieżyjących już znamienitych tczewskich 
harcerzy. Palma pierwszeństwa należy się Witoldowi Bie-
leckiemu (1935–2007). Za wierność harcerskim ideałom 
spędził trzy lata w stalinowskim więzieniu. Był niekwe-
stionowanym autorytetem dla kilku pokoleń młodzieży. 
Warto jeszcze wspomnieć tak zasłużonych animatorów idei 
wychowania harcerskiego w Tczewie jak Kazimierz Pyzik 
(1902–1981), Konrad Marks (1923–1984) i Helena Trzciń-
ska (1920–2005).

Na koniec wspomnienie całkiem świeże. 18 października 
2014 roku odeszli dwaj znani i zasłużeni dla Tczewa oby-
watele, a mianowicie Paweł Szczuka (miał 70 lat) i Józef 
Weltrowski (miał lat 90). Pan Paweł należał do najbardziej 
zasłużonych nauczycieli i dyrektorów tczewskiej oświaty. 
8 lat kierował Zespołem Szkół Budowlanych w Tczewie. Był 
powszechnie lubiany i szanowany. Natomiast J. Weltrowski, 
mieszkający wiele lat w Czarlinie pod Tczewem, należy do 
legendy TOW „Gryf Pomorski”. W latach okupacji hitle-
rowskiej związany był z podziemną drukarnią w Borach 
Tucholskich. Pan Józef dał się również zapamiętać jako 
niestrudzony orędownik krajoznawstwa i dokumentowania 
śladów obecności Jana Pawła II na Pomorzu.

Jako tczewianie możemy mieć poczucie dumy i satysfak-
cji, że tak wielu wybitnych i szlachetnych rodaków współ-
tworzyło historię naszego miasta, a nawet regionu. Warto 
o nich pamiętać, warto przybliżyć ich sylwetki współczesnej 
młodzieży, tak usilnie poszukującej autorytetów.

JAN KULAS

Pamięci wybitnych i zasłużonych 
obywateli ziemi tczewskiej
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pamniantnik po naszamu

[…]
moja ostatnia miłość
będzie
musi być
z tej ziemi 
stónd
wiem
będzie jak
słojski chlyb
jak zakruszki na matczynym kuchu
jak skowrónki co Maryji śpjiwajó
będzie
już jest 
moja najdroższa
kociewska…

Zainteresowani naszym regionem zapewne już nieraz 
zatrzymali się przy tej swoistej deklaracji dobrze im znanego 
„Człowieka pióra” – Stanisława Sierki. Tekst powstał ponad 
ćwierć wieku temu w nawiązaniu do mojego określenia chtoś 
niestónd – wybranego z zasłyszanych powiedzeń. Cziś ti 
niestónd – tak dokładnie mówiono, gdy ktoś czemuś się dzi-
wował lub robił coś inaczej…

Opozycja swój – obcy do 
naszych czasów funkcjonuje 
w wielu kulturach. U ludzi 
dobrej woli wzbudza zain-
teresowanie odmiennością, 
życzliwą ciekawość, potrzebę 
wykazania się gościnnością. 
Natomiast u nieżyczliwych, 
różnych sobków i niepewnych 
swego – wywołuje niechęć, 
często wrogość… W tej gru-
pie często i „swojego nie znają 
i cudzego nie chcą poznać”. 
Tekst pt. „Chtoś niestónd” au-
tor zadedykował mnie, właści-
wie odczytując moje intencje, 
co ciągle mnie od nowa cieszy. 
S.Sierko nie pochodzi z Kocie-
wia, urodził się w Gdańsku, dzieciństwo i młodość spędził 
w Gdyni. Później było i jest w jego życiorysie Kociewie 
– Gniew, Mirotki, Starogard Gdański, Barłożno… Wiele 
lat temu dotarł też do południowych bram Kociewia, gdzie 
wzmagały się działania wokół edukacji regionalnej. Jesz-
cze nie było kongresów kociewskich, elementarza. Liczne 
kontakty, też rodzinne, umacniały więź rozpisaną na długie 
„sierkowate” listy, w zbiorach moich „cenności” bardzo 
ważne, świadczące o tym, że konkretna inżynierska praca 
może być obok zajęć w sferze – kultura, gdy ma się duszę 
humanisty, poetycką wrażliwość i potrzebę sięgania poza 
horyzont codzienności, choć i w niej właśnie trzeba szukać 

smaków życia. I znajdywać ich różne barwy, pisząc teksty 
do: „Dziennika Bałtyckiego”, „Głosu Wybrzeża”, „Gazety 
Kociewskiej”, „Gazety Tczewskiej”, „Wieści z Kociewia”, 
„Głosu Powiatowego”, „Naszego Dziennika”, „Tygodnika 
Parafialnego”. Stanisław Sierko obecny jest ze swoim sło-
wem także w „Magazynie Kociewskim”, „Pielgrzymie”, 
„Pomeranii”. 

W 2008 roku doczekał się nagrody – został laureatem 
„Kociewskiego Pióra”, a w bieżącym roku wyróżniono go 
„Pierścieniem Mechtyldy”. Uważnie śledzi wydarzenia kul-
turalne, sprawy społeczne, jest obecny z aparatem fotogra-
ficznym, potem pisze. 

Osobnym rozdziałem jego twórczej pasji jest poezja. 
Niedawno ukazały się wiersze adwentowe i gwiazdkowe 
– „To czekanie ma sens” ( Pelplin 2014 ) Ponadczasową wy-
mowę mają zbiorki – zeszyty poetyckie – „Zakruszki”(1997), 
„Zakruszki II”, „ Dedykacje z zakruszkami” ( 2010), „Ka-
wiarenka pod gwiazdami” ( Starogard Gdański 2010). 
W ostatnim tomiku wyznaje – nie ma ani jednej ulicy / 
której bym / wierszem nie musnął / w moim mieście. I pro-
wadzi nas mokrym asfaltem nad Wierzycą, wskazuje smu-
kłość fary, przysadzistość zamku, wspomina gniewskich 

grabarzy z ulicy Sambora. 
Poeta wywołuje znane obrazy 
– wiatrak w Piasecznie (…lat 
temu trzysta / na wietrze / 
a dzisiaj / ślad rozkrzyżowanych 
ramion jak ikona przydrożna / 
boleje). Tyle Kociewia u kogoś 
– kiedyś niestónd … Chciałoby 
się powiedzieć, że wystarczy-
ła niezwykła wrażliwość, by 
Kociewie zamieniać w poezję. 
Trzeba jednak dodać, że dar 
słowa jeszcze potrzebny…

W listach „sierkowatych” 
(6-stronnicowych, format A4) 
słów dużo, są jak reportaże 
z oswojonej krainy. W poezji 
bywa raczej oszczędny. Kto 
zna życiorys naszego poety 

wiele jednak wyczyta. Muszę tu przywołać 5 – wersowy 
wiersz „Pełnia pustki”: Od dziecka bałem się / tego pu-
stego miejsca / przy wigilijnym stole / dzisiaj już wiem / 
dlaczego. 

Córka Stanisława Sierki, Dorota też ma dar słowa i za-
liczam ją do pokolenia nadziei, że Kociewie nie zginie… 
Gdy poprosiłam ją o kilka zdań o ojcu, napisała ich całą 
stronę, wzruszającą. Pomyślałam – każdy chciałby mieć 
taką córkę…

Zaczął się Wielki Post i znowu będą trwać poetyckie, 
codzienne rekolekcje. Stanisław Sierko i jego córka Dorota 
Só stónd, to ciągle cieszy.

MARIA PAJĄKOWSKA-KENSIK

Chtoś niestónd
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Wobec tego, jeżeli nawet, jak już to powiedziałem, 
nie o wszystkich tutaj się powie, to warto po-
dać chociażby ich tytuły, z których też można 

się wiele dowiedzieć. Otóż w roku 2004 ukazał się pierw-
szy reporterski tomik Andrzeja Grzyba „Łososie w krainie 
niedźwiedzi”, a potem już niemal co roku jawił się nowy. 
Tak więc po dwóch latach ukazały się „Dorsze z fiordów 
wikingów”, natomiast w roku następnym „Niechby i w niebie 
były szczupaki” i „W Lauvsnes trolle pasa dorsze”, a potem, 
rok po roku, „Dorsze, orły i leming” i „Między skałami 
i chmurami Morza Norweskiego” i po dwóch latach ciszy 
– od roku 2010 - corocznie ukazywały się kolejne: „Z fior-
dów sięgając nieba”, „Ryby spod gwiazdy polarnej”, „Lofoty, 
czyli łowienie dorszy z Diogenesem”, „Podróże po krańcach 
mapy – od Syberii po Norwegię” i ten ostatni, pachnący jesz-
cze drukarska farbą, ale też norweski – „Nie licząc pięknych 
dorszy”. I jak tu tyle książek przemilczeć!

Kiedy latem 2004 roku dostałem od Andrzeja zgrabnie 
wydaną książeczkę „Łososie w krainie niedźwiedzi”, której 
podtytuł „Alaskańska opowieść” zdradzał ich miejsce, zajęty 
pisaniem któregoś tam referatu na konferencję, przerzu-
ciłem jej kartki, obejrzałem zdjęcia i położyłem na półce. 
I leżałaby tak sobie wśród wielu innych, potraktowanych 
podobnie, gdyby nie ta dziesiąta, która zwróciła uwagę tą 
Syberią w tytule. Przeczytałem ją więc całą – od pierwszego 
do ostatniego słowa i położyłem obok tej pierwszej, która 
już wtedy nie była samotna. Leżała bowiem obok podróż-
nych opowieści Andrzeja, wołając spod naczelnego tytułu 
o szczupaki w niebie. Jeżeli więc do tych dwóch trafiła trze-
cia, nie można było już tego tak zostawić. Dotarłem do jesz-
cze kilku i zabrałem się za ich lekturę. I wtenczas okazało się, 
że to wcale nie takie sobie reportaże, ale zręczne literackie 
konstrukcje, dla których osnową są co prawda konkretne 
podróże, ale one nie zawsze najwięcej tu znaczą. 

Bo chociaż tę pierwszą nazywa autor „kroniką dwuty-
godniowej podróży po Alasce Środkowej na Półwyspie Ke-
nai” i „bohaterką” ma być tutaj „najlepsza ponoć łososiowa 
rzeka świata Kenai”, to już we wstępnym słowie poznamy 

nie tylko ekologiczną refleksję, „że nasze technologiczne 
królestwo raczej śmierdzi padliną, niż wróży jakąkolwiek 
przyszłość temu wszystkiemu, co jest życiem”, ale także 
osobistą – z rodzimą rzeką Czarną Wodą i babcią Leokadią 
w tle. Pierwsze skojarzenie naturalnie wywołała owa ala-
skańska rzeka, natomiast drugie ta daleka podróż jej wnuka, 
bo przecież babci Leokadii w ogóle by się to nie śniło, jeżeli 
nie wychylała nosa poza swoje opłotki. Nie była jednak z tej 
racji nieszczęśliwa. 

Świat jednak się zmienił i każdy chciałby być wszędzie 
i wszystko widzieć. Że pozwala to więcej wiedzieć, to oczy-
wiście prawda, ale czy pomaga cieszyć się życiem, to już 
sprawa dyskusji. Radość życia wcale nie od tego zależy, że 
dalej pojedziemy, więcej poznamy i zwiedzimy. Babci Le-
okadii wystarczało, że przez całe życie udawała się „w imię 
Boże” w swoją okolicę i to jej wystarczało, i była szczęśliwa. 
Tak samo cieszyła się z udanego spaceru po swojej okolicy, 
jak my dzisiaj z podróży do Grecji, Turcji czy na Hawaje. Czy 
jednak tak samo cieszy nas powrót do szarej codzienności, to 
już inna sprawa. To jednak już zostawmy na inna okazję.

Reportaż głównie zdaje sprawę z czegoś, ale jako że ten 
z Alaski zowie się opowieścią, więc nie tylko reporterska 
informacja i relacja znaczą w nim najwięcej, ale także liczą 
się inne treści, bliższe fikcji niż prawdy, chociaż wcale nie 
tak zupełnie pozbawione rzeczywistości, jak chociażby ta 
gangsterska scenka w tym onirycznym szpitalnym obrazku 
i potem coś jeszcze z polityki i nauki. Natomiast jeżeli za-
raz potem w następnych rozdziałach mamy tu o czternastu 
dniach wędkowania na Alasce, to nawet o dzienniku moż-
na by mówić. Lecz to nie tylko dziennik czy reportaż, ani 
też literacka opowieść, w której rzeczywistość splata się 
z imaginacją, ale reporterska opowieść, w której co raz sko-
jarzenia wywołują obrazy z młodości, supłając to wszystko 
w gordyjski węzeł. Lecz tak będzie tylko w pierwszym dniu 
wyprawy na łososie, a potem tego coraz mniej, bowiem ło-
wienie łososi okazuje się coraz to ważniejsze. Nie mówiąc 
już o przyrządzaniu z nich rozmaitych potraw, co naszego 
autora też coraz bardziej zajmuje. Chociaż nie tylko z łososi, 

TADEUSZ LINKNER

Po Alasce i Norwegii – Syberia, a potem…

Że Andrzej Grzyb przeszedł z poezji na prozę artystyczną, o tym już pisano. Czy jednak 
w domowym zaciszu nie dosiada Pegaza, tego nie wiadomo i może nas jeszcze podobnie 
zaskoczyć, jak wydawanymi przez ostatnie lata książkami z podróży na Alaskę, do Norwe-
gii, na Syberię, o których niewiele się mówi. A przecież tych książek ukazało się już więcej 
niż dziesięć, i zda się, że to nie koniec. Wobec tego jakże o tych reporterskich wycieczkach 
poety i prozaika z Kociewia nie napisać. Tylko że nie o każdej, bo na artykuł zebrałoby 
się tego za wiele. Trzeba jednak podać chociażby tytuły tych „opowieści podróżnych”, jak 
podpisano jeden z tych tomików o poetyckim tytule „Niechby i w niebie były szczupaki” 
(2007). Na ostatniej okładce wydanej w 2014 roku książki z tej właśnie „serii reportaży 
z podróży wędkarskich Andrzeja Grzyba” można naliczyć dziesięć tytułów, licząc zaś z nią 
jest ich już jedenaście.
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bo mamy tu okazję poznać wiele innych przepisów na męskie 
dania, bo w tym towarzystwie można je tak najlepiej zwać. 
Kulinaria w tej reporterskiej książce obok metodologii ło-
wienia znaczą tu wiele. A to chociażby dlatego, że Andrzej 
Grzyb już kilka kucharskich książek wydał. A przy tym 
ta alaskańska przyroda! Tak bardzo naturalna i dzika, jak 
kanadyjska puszcza, chociaż coraz częściej nawiedzana 
przez człowieka i tę wszędobylską cywilizację, która tak 
bardzo żądna wiedzy, że nie dająca spokoju swoimi durnymi 
nadajnikami nawet łososiom. Wiadomo, że nasza ludzka 
ciekawość to pierwszy stopień do piekła, które ta właśnie 
wiedza już nieraz rozpętała i jeszcze rozpęta. Ale cóż, nie 
tylko Polak zawsze mądry po szkodzie! 

Natomiast kończy tę „alaskańską opowieść” morska wy-
prawa na halibuty dochodzące swoją wagą do trzydziestu ki-
logramów. Tylko gdzie one się podziewają, jeżeli kupujemy 
zaledwie wędzone czy świeże porcje kilkukilogramowych. 
A potem jeszcze ostatnia wyprawa na łososie i szczęśliwy 
powrót do domu. Bowiem gdyby nasi wędkarze natknęli się 
na niedźwiedzia, mogłoby tej książki nie być. Niby to taka 
sobie reporterska opowieść, ale w jej treści mamy wiele 
różnych tropów i skojarzeń. Tutaj ani czas i miejsce, by 
o nich mówić, ale czytając ją ma się tego odczucie. Bo jeżeli 
można tylko zazdrościć Andrzejowi, że łososie na Alasce 
łowił, to zarazem jemu i tym wszystkim, którzy z nim byli, 
że musieli stamtąd powrócić do codzienności, która pomimo 
cywilizacyjnych błyskotek niczym się nie równa z tamtym 
alaskańskim światem. Zresztą podobne odczucie miałem, 
mieszkając przez jakiś czas w kanadyjskiej puszczy, w której 
czułem się tak dobrze i tak swojsko, że chciałoby się tam 
pozostać na zawsze! Może więc lepiej nigdzie nie wyjeżdżać, 
bo potem pozostaje tylko smutek i żal. A przecież stresu 
mamy w naszym życiu dosyć!

To tyle i zarazem tak niewiele słów po lekturze tej 
„alaskańskiej opowieści”. Potem Andrzej wyprawi się już 
w bliższe okolice – na dorsze do krainy wikingów i powsta-
nie z tego następna podróżna opowieść. Lecz dusza poety 
w nim się nie zatraci. Bo jak chętnie powróci do siebie z Ala-
ski, tak rychło zatęskni za „prozą małą i mniejszą, którą rów-
nie dobrze poetycką można by zwać. Bo niby to w trzeciej 
„opowieści podróżnej” tytuł da wędkarski, wszak zagoszczą 
w nim szczupaki, ale już poetycko – „w niebie”. Dlatego 
będąc winnym odbiorcy wyjaśnienie, o życiu-wędrówce 
wpierw powie, a potem mu poleci, aby nie czytał w tym 
tomiku wszystkiego kartka po kartce, ale jak w „Poezjach 
prozą” Turgieniewa – „na wyrywki”. I to prawda! Bo zanim 
do „czeskiej opowieści” Pavla nad łososiową rzeką na Alasce 
o łowieniu karpi na przedziwną przynętę się doczytamy 
i zanim narrator, zdający się być porte parole autora, jeszcze 
inną wędkarską przygodę opowie, jak to chłopcom znad 
Czarnej Wody udało się złowić tego olbrzymiego szczupaka, 
najpierw o przypadkowym esemesie tu przeczytamy czy 
tymże nieszczęśliwym geniuszu wolnym niczym niebieski 
ptak oraz wielu innych zdarzeniach i przypadkowych spot-
kaniach, by dalej na „trzynaście szczupaków” się natknąć, 
które drobnicą wobec tych łososi z Alaski trzeba zwać, po-
dobnie jak te dorsze i szczupaki w Norwegii podczas „bezry-
bia”. A kiedy to wszystko zakończy opowieść przypadkiem 
spotkanego w wigilijny wieczór w dworcowej restauracji 
bezdomnego, którą z tą o tymże ”wolnym” geniuszu można 
by tylko równać, budzi się refleksja o naszym ziemskim 
żywocie, który jest nieustannym, świadomym lub nieświa-
domym, wędrowaniem i gonitwą za tym nieosiągalnym. 

Czy wobec tego jakakolwiek podróż może nas uszczę-
śliwić?! Najpewniej tak, ale tylko wtedy, kiedy bierzemy 
w niej udział. Tymczasem gdy z niej wracamy i dopada 
nas znowuż tęsknota za następną, szczęściem nie można 
tego zwać. Bo cóż to za szczęście, kiedy się tęskni. Więc 
chociaż tak piękne są opowiadane tutaj podróże, do któ-
rych pcha nas ta pierwotna siła, bo jak „Nie pojedziesz, to 
nie dowiesz się, nie zobaczysz i nie złowisz” („Lofoty”), to 
zarazem przekornie nad sensem szczęścia i naszego żywota 
pozwalają się zastanowić. Te oraz inne refleksje budzi każda 
z tych reporterskich opowieści. A przy tym uczy nie tylko 
geografii, jak można by potocznie powiedzieć, ale historii 
i nawet filozofii, jak mamy w „Lofotach czyli łowieniu 
dorszy z Diogenesem” (2012). 

Co prawda nie zamierzałem o tym podróżnym tekście 
pisać, wszak zapowiadałem inaczej, ale zwrócił na siebie 
uwagę swoim tytułem. Okazało się, że ma zupełnie inną 
kompozycję i pomimo spodziewanych relacji z wojaży po 
norweskich łowiskach kryje w sobie wiele zdatnie wkompo-
nowanych w treść myśli starożytnych filozofów. Jak bowiem 
epistolarnie zdaje w nim Andrzej sprawę z ponadtygodnio-
wych wędkarskich wypraw Tadeuszowi, tak „siedząc na 
ganku przed podróżą” od myśli Platona zaczyna, bo przecież 
to prawda, że „człowiek, gdy śpi jest czymś zgoła bezwar-
tościowym”. A zaraz potem sięgnie po Talesa z Miletu, by 
pochwalić Czas, który specjalnie piszę tu wielką litera, 
bo nieraz już o nim tak pobożnie mówiłem. Potem wspo-
mni się tu jeszcze tytułowego Diogenesa Laertiosa, którego 
„Żywoty i poglądy słynnych filozofów” pozwalają o wiele 
lepiej zapoznać ze starożytną mądrością, aniżeli czytając 
„Historię filozofii” Tatarkiewicza. Ta licząca ponad sie-
demset stron filozoficzna księga Diogenesa jest doskonałą 
lekturą, pozwalającą tym lepiej wczytać się w filozofię 
życia. Oddając się bowiem lekturze itinerarium Andrzeja, 
tego opisania podróży do wysp na Morzu Norweskim, jako 
tych właśnie Lofotów, egzystencjalne refleksje co raz się 
budzą, kojarząc się z naszą obecną sytuacją. Jak chociażby 
to przywołane tu z Diogenesa Laertiosa przekonanie Solona 
o sprawiedliwości, która niczym pajęczyna dopada tylko 
„maluczkich”, natomiast wielcy zawsze się z niej wyplączą. 
Na takie uniwersalne myśli można się co raz natknąć w tej 
obficie ilustrowanej zdjęciami autora podróżnej książce, 
która dzięki temu zyskuje tym bardziej. 

Zresztą, cóż to byłaby za podróżna opowieść, gdyby nie 
bogaciła słowa obrazem. Tak było w tej pierwszej i tak jest 
w tej ostatniej, o której już niewiele powiem. Bowiem „Nie 
licząc pięknych dorszy” (2014), spostrzeżeń i refleksji w niej 
podobnie wiele. Zapowiada się wierszem, którego muzyczny 
rytm, niczym bijąca o burtę fala, może i na szantę by się 
zdał, przypominając przy tym ten „Hymn do Bałtyku”, 
który podobno ze Stanisławem Rybką składał Stanisław 
Przybyszewski. Nie rezygnuje też z takich przemyśleń, jak to 
z filozoficznej powieści Wiesława Myśliwskiego „Ostatnie 
rozdanie”, z której cytuje słowo o podróżowaniu: „Gdziekol-
wiek wyjeżdżamy, prócz bagaży, zabieramy z sobą zawsze 
siebie. A to najcięższy bagaż”. Filozoficznych wstawek tu 
jednak niewiele, chociaż nawet ze św. Augustyna coś się 
znajdzie. Nie braknie za to anegdot i kulinariów, a także tej 
prawdy, że „siedmiu facetów na wolnym wybiegu, z dala od 
zon, co nieco dziwaczeje”. 

A teraz czas zająć się książką sprzed roku. Inną od po-
zostałych nie tylko treścią. Bo nie tylko inaczej niż w jej 
tytule mamy tu pierwszą „Opowieść o norweskiej dorszowej 
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W lutym odbyła się w Borzechowie uroczystość wrę-
czenia „Kociewskich Piór 2014”, przyznawanych 
przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Mał-

gorzaty Hillar w Zblewie. Jest to nagroda za osiągnięcia i zasłu-
gi dla Kociewia w dziedzinie literatury, publicystyki, animacji 
kultury oraz za całokształt działalności. Dwie nagrody oraz 
dwie nominacje otrzymali tczewianie.

W dziedzinie literatury nagrodę „Kociewskie Pióro 2014” 
otrzymał poeta Kazimierz Szymanowski, pracownik Urzędu 
Miejskiego w Tczewie, a w dziedzinie animacji kultury zbio-
rowo Chór „Nieboskłonni”, który powstał w 1999 roku przy 
parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Tczewie.

Nominację do nagrody otrzymała Ewa Litwińska, zało-
życielka i opiekunka zespołu „Samborowe Dzieci” w Szkole 
Podstawowej nr 10 w Tczewie  oraz zespół „Wiecznie Młodzi” 
działający przy Zarządzie Miejskim PKPS w Tczewie.

Nagrodę w dziedzinie publicystyki otrzymała Regina 
Kotłowska z Frący, a w dziedzinie animacja kultury indywi-
dualnie Rajmund Pałkowski ze Starogardu Gdańskiego. Za 
człokształt działalności indywidualnie nagrodzony został Ste-
fan Giełdon z Nowego, natomiast za całokształt działalności 
zbiorowo zespół „Piaseckie Kociewiaki” z Piaseczna.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

(red.)

Kociewskie 
Pióra 2014

Zdobywcy „kociewskiego pióra”
Fot. M. Mykowska

Kazimierz Szymanowski otrzymał nagrodę z rąk 
wicemarszałka woj. pomorskiego K. Trawickiego 

i senatora A. Grzyba
Fot. M. Mykowska

wyprawie”, a dopiero potem o tej polskiej wiosce na Syberii, 
dokąd przyszło Andrzejowi dojechać i wcale ryb nie łowić, 
co też przecież inne od pozostałych; przynajmniej tak mi 
się zdaje, bo nie miałem okazji poznać wszystkich z tej 
łososiowo-dorszowo-krabowej serii, z której każdą, pomi-
mo wspólnego tematu, czyta się na pewno nie nudząc, co 
przecież dla każdej książki jest najważniejsze.   

Zanim jednak powiem o tej wybranej, warto podać jej 
pierwsze słowa, których można tylko Autorowi pozazdrościć, 
chociaż, jak już to powiedziałem, mnie osobiście nie biorą. 
I to nie dlatego, że podróżuję jedynie po Polsce, odwiedzając 
głównie biblioteki i konferencyjne sale, ale że żadna podróż 
mnie nie cieszy. Gdyby można było dotrzeć do celu nie odby-
wając podroży, to chciałbym być wszędzie. Ale ponieważ to 
jeszcze niemożliwe, więc po cóż się męczyć i tracić czas na 
wysiadywanie w pociągu, samochodzie czy samolocie. Kie-
dy więc nigdzie daleko nie wyjeżdżam, jestem szczęśliwy. 
Wszak szczęście odczuwa każdy inaczej, jeżeli każdemu jest 
ono inaczej dane. Dlatego chociaż w tym pierwszym akapi-
cie „Podróży po krańcach mapy – od Syberii po Norwegię” 
o szczęściu nic się nie mówi, to ma ono tu swój wymiar, i to 
jedyny, osobisty. Czy wymuszony, jak zda się mówić pierw-
sze zdanie, to być może kwestia odczytania, ale potem mimo 
wszystko odczuwa się odnajdywaną w każdej z tych podróży 
radość życia, która czymże innym jest, jak nie szczęściem: 
„Żyję teraz bardziej w Czarnej Wodzie, mniej w Warszawie. 
Od czasu do czasu lecę na kilka dni na Syberię, a później 
na kilkanaście dni w norweskie fiordy albo na Alaskę bądź 
Ukrainę, do Ontario w Kanadzie lub Bóg wie gdzie. Jest 
też niespora reszta składająca się ze wszystkiego po trochu, 
w tym z Niemiec, Irlandii czy Szwajcarii”.

Jak wcześniej autor dotarł nad fiordy norweskiego Lau-
vsnes, tak potem najpierw doleci do Irkucka, a następnie 
dojedzie do polskiej wioski na Syberii, gdzie odbędzie 
się uroczystość stulecia parafii i tamtejszego kościoła. 
Rodacy zamieszkujący tę wioskę pochodzą spod Dąbrowy 
Górniczej i osiedlili się tutaj przed stuleciem. Kapłanów 
i gości z Polski na mszy św. i zorganizowanej w Domu 
Polskim fecie wielu. Świat zaś okazuje się mały, bo znają 
tu i biskupa Szlagę, i proboszcza Cieniewicza z Tczewa. 
Natomiast wśród tak bardzo śląskich nazwisk trafia się tak 
u nas częste – Nowak! 

„Być na Syberii, w Irkucku i nie zobaczyć Bajkału to tak, 
jakby być w Rzymie i nie zobaczyć papieża”. Dlatego wcale 
nie dziwię się, że moja studentka, która przyjechała stamtąd 
poznawać naszą literaturę, za nic nie chciała w Polsce zostać, 
chociaż jej przodków nad Bajkał zesłano. Wróciła więc na 
Syberię, by uczyć dzieci potomków naszych zesłańców 
polskiego. Jak dziwnie się to wszystko plecie.    

Co prawda, nie powiedziano podczas tej podróży na 
Syberię o naszych katorżnikach i zesłańcach, bo akurat 
w Wierszynie nie było ku temu okazji, ale myślę, że innym 
razem Andrzej znajdzie na to czas i dotrze tam, gdzie ich 
zapomniane groby, odwiedzi cmentarze, gdzie tyle polskich 
nazwisk i opowie o takich miejscach jak Omsk, Tobolsk, 
Kołyma… Bo to prawda, że „Rosja jest jak matrioszka”, 
kryjąc w sobie coraz to inne historie, a wśród nich te dla nas 
najbardziej tragiczne, których nie można zapomnieć. 

(Mimo że autor zdaje się nie przywiązywać do tych 
podróżniczych książek większej wagi, są one z niejednego 
powodu warte polecenia. Mówiąc krócej, nadają się do czy-
tania i oglądania też).



Teki Kociewskie, zeszyt 8, praca zbiorowa pod red. M. Kargula i 
K. Kordy, wyd. Oddz. Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 
2014, form. 16 x 24 cm, s. 360, il., opr. miękka 

JANUSZ RYSZKOWSKI

Okno początku i końca

Andrzej Grzyb, Okno początku i końca, wyd. Bernardinum Sp. 
z o.o., 2015, form. 12 x 19 cm, s. 140, il., opr. twarda.

W niniejszym zeszycie znajdą państwo trzy trady-
cyjne działy: „Społeczeństwo, kultura, język”, „Z 
kociewsko-pomorskich dziejów” oraz „Z życia 

Zrzeszenia”. Materiałów w dwóch pierwszych znalazło się 
tak dużo, że z ciężkim sercem nie tylko zrezygnowaliśmy 
z dodatku z tek stami źródłowymi, ale także do minimum 
okroiliśmy nasz dział organi zacyjny.

Owo bogactwo nie jest przypadkowe. Jest bowiem pro-
stym efektem nad wyraz rozbudowanych Nadwiślańskich 
Spotkań Regionalnych, które odbyły się już po raz ósmy w 
październiku bieżącego roku. Dzięki ini cjatywie Zarządu 
Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w tym roku 
gdańska centrala nie tylko dofinansowała wydanie zeszytu, 
który Państwo macie w ręku, ale także zorganizowała (i co 
ważniejsze, samo dzielnie sfinansowała) Konferencję Kur-
piowsko-Pomorską, która wspa niale dopełniła VII NSR. 
Udało nam się wraz z przyjaciółmi z Kurpiów, Borów Tu-
cholskich i Kaszub zorganizować niezwykle ważne spotka-
nie, na którym wymieniliśmy się doświadczeniami na temat 
naszych dzia łań na rzecz ochrony i rozwoju dziedzictwa 
regionalnego oraz mowy naszych małych ojczyzn. Mogliśmy 
porównać nasze doświadczenia, a co ważniejsze – skon-
frontować nasze, jak się okazało, bardzo podob ne problemy. 
Efektem tego spotkania są nie tylko teksty zamieszczone w 
niniejszym zeszycie, ale także pomysł na dalsze konkretne 
działania, których pierwszym etapem jest apel skierowany do 
instytucji central nych (też tutaj opublikowany), a następnymi 
będą – mamy nadzieję - spotkania i konferencje w jeszcze 
szerszym regionalnym gronie. Ma teriały z konferencji, która 
odbywał się 17 i 18 października w Jabło niowym Dworku 
w Maleninie, zapełniły cały dział poświęcony spra wom 
kulturalno-językowym. Równie imponująco prezentuje się 
część historyczna tegorocznych Tek. Z tego bogactwa prac 
polecamy uwadze zwłaszcza tekst poświęcony badaniom 

tczewskiego zamku, który jest swoistym podsumowaniem 
naszych pięcioletnich starań najpierw o za chowanie, a potem 
o przebadanie jego reliktów.

Tradycyjnym dopełnieniem jest część organizacyjna z 
kroniką od działu tczewskiego, z relacją z kolejnej wschod-
niej wyprawy naszych członków i nadwiślańską ciekawostką 
– krótką relacją z działań toruń skiego oddziału Zrzeszenia. 
Mamy nadzieję, że jest to początek szerszej nadwiślańskiej 
współpracy naszych struktur. Zachęcamy zatem do lek tury, 
przypominając, że wszystkie zeszyty Tek Kociewskich są 
dostępne na portalu Kociewskiej Biblioteki Internetowej 
(www.kbi.tczew.pl).

MICHAŁ KARGUL, KRZYSZTOF KORDA

Najnowsze „Teki Kociewskie”

Przez długie lata swojej pisarskiej aktywności An-
drzej Grzyb przyzwyczaił czytelników także do próz 
małych, a często też mniejszych. I nie inaczej teraz. 

Oprócz opowiadań znajdujemy tu miniatury prozatorskie. 
W większości nie pojawiły się one jako namiastka jakiegoś 
dłuższego utworu, temat do rozwinięcia, szkic, są w pełni 
samodzielnymi bytami. Zawierają przy tym odniesienia do 
tego, co istotne w światoobrazie autora: od zachłystywania 
się przyroda stron rodzinnych, przez namysł nad tym, co 
przynosi szara codzienność aż po egzystencjalna trwogę. To 
ciągłe poszukiwanie (także w sensie pisarskim) odpowiedzi 
na pytanie:gdzie moje miejsce na ziemi.

Mała książeczka, a dla mnie w wielu miejscach po prostu 
o sile Księgi.



W nastêpnym numerze
miêdzy innymi:

• Średniowieczne Lubiszewo (cz. II)    Romana Niemczyka

• Tablica ku czci pomordowanych    Marcina Kłodzińskiego

• Wartość historyczna mostu tczewskiego    Kazimierza Ickiewicza

Fot. Maciej Fergon
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