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 Na okładce: Ławeczka Romana Landowskiego w  czasie 
pandemii COVID-19, fot. Jacek Cherek

SSzanowni Państwo, 
„Kociewski Magazyn Regionalny” ma już 
za sobą 35 lat i  109 numerów. Ukazał się 
po wielu staraniach założycieli pisma, 
podjętych już w  1983 roku. Mimo odmów 
władzy komunistycznej, nie ustawali oni 
w zmaganiach w PRL-owskim Departamen-
cie Książki Ministerstwa Kultury i  Sztuki. 
Ostatecznie KMR zawdzięcza swoje zaist-
nienie uporowi i przemyślności m.in. poety, 
prozaika, publicysty, a zarazem regionalisty 
kociewskiego, Romana Landowskiego, który 
wymyślił powstanie Kociewskiego Kan-
toru Edytorskiego jako wydawcy książek 
i  – jakby obok – „Kociewskiego Magazynu 
Regionalnego”. Władza wydała zgodę na 
powstanie Kantoru, a 10 grudnia 1986 roku 
zezwolenie na edycję czasopisma. Dzięki 
tej zgodzie 30 grudnia 1986 roku ukazał się 
pierwszy numer Magazynu, pod redakcją 
wybitnego redaktora naczelnego – Romana 
Landowskiego – który temu pismu poświęcił 
dalsze życie. 
Pamiętamy, że  kwartalnik KMR powstał 
z  potrzeby upowszechniania dorobku 
Kociewia, jego historii, tradycji, kultury, 
dziedzictwa, działań ludzi oraz instytucji 
i  temu celowi służymy, zachęcając tym 
samym Państwa do dzielenia się na naszych 
łamach wszystkim, co ma związek ze wspól-
nym dorobkiem, ale i indywidualną historią 
Kociewiaka. 
Okres pandemii, lockdownu chwilowo zmie-
nił nasz system działania, sprawił, że podję-
liśmy decyzję o  wydaniu rocznika zamiast 
kwartalników KMR, lecz dokładamy wielu 
starań, by pismo to przetrwało wszelkie nie-
dogodności i trafiało do rąk czytelników. 
Życząc ciekawej, inspirującej lektury –

dr Krzysztof Korda
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Tczewie

(fot. Damian Chrul)
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Kultura na Kociewiu w czasach zarazy

PRZEMYSŁAW ZIELIŃSKI

Pandemia koronawirusa postawiła instytu-
cje kultury przed wyzwaniem przeniesienia 
swojej działalności w sferę online. Jak zdały 

ten egzamin placówki na Kociewiu?
Z  narzuconymi odgórnie obostrzeniami – 

wynikającymi z trudnej sytuacji epidemiologicz-
nej w kraju – muzea, domy kultury czy biblioteki 
nigdy dotąd nie miały do czynienia. Ogranicze-
nia w liczbie odwiedzających, nakazy sanitarne, 
wprowadzenie pracy zdalnej czy wreszcie cał-
kowite zamknięcie placówek kultury wymusiły 
na nich czasami wręcz rewolucyjne zmiany, na 
dodatek do  wprowadzenia w  życie w  krótkim 
okresie czasu. Czy instytucje na Kociewiu stanęły 
na wysokości zadania? Jaką ofertę przygotowały 
swoim odbiorcom?

Online też się da!
Wprowadzone obostrzenia bynajmniej nie 

zamroziły działalności instytucji kulturalnych na 
Kociewiu, ale wymusiły odwołanie tych przed-

sięwzięć, których nie dało się zorganizować 
w nowej sytuacji, lub przeorganizowanie innych, 
dostosowując je do działań w Sieci.

– Internet zawsze był narzędziem do promo-
cji naszych wydarzeń – zapewnia Ewa Roman, 
dyrektor Starogardzkiego Centrum Kultury 
w Starogardzie Gdańskim. – Pandemia wymusiła 
większą aktywność w proponowaniu i prezento-
waniu treści kulturalnych w świecie wirtualnym. 
Wolelibyśmy bardziej skupić się na  działaniu 
bezpośrednim z  odbiorcą kultury, ale uczymy 
się i  jesteśmy otwarci na działalność kulturalną 
w  Internecie. Docierają do  nas informacje, 
że  w  czasie pandemii zainteresowało się naszą 
działalnością dużo osób, które wcześniej nie 
korzystały z naszej oferty.

Nowe okoliczności funkcjonowania wymu-
siły też na pracownikach instytucji kultury otwo-
rzenie się na nowe doświadczenia.

– Najmniejszym problemem stał się zakup 
sprzętu np. kamer – tłumaczy Krzysztof Korda, 

ZZ „W sieci konkuruje się praktycznie z każdym, co utrudnia organizatorom dostęp do odbiorcy, a samych widzów 
nuży i zniechęca” (T. Hildebrandt), fot. Depositphotos
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dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Alek-
sandra Skulteta w Tczewie. – O wiele trudniej było 
nam, pracownikom bibliotek, zasiąść przed kamerą 
i prowadzić lekcje biblioteczne w Internecie. Nie 
jesteśmy dziennikarzami. Pierwsze spotkania były 
problemem, teraz już nikt z nas o tym nie pamięta. 
Pracownicy okazali się świetnymi animatorami 
kultury w  Internecie. Działalność internetowa 
będzie kontynuowana. W 2020 r. była to nowość, 
dziś, w 2021, to już standard.

– Pracownicy Fabryki Sztuk z dnia na dzień 
zostali reżyserami, scenarzystami, operatorami 
kamery, montażystami obrazu i  dźwięku, lek-
torami – dodaje Alicja Gajewska, dyrektorka 
Fabryki Sztuk w Tczewie. – W efekcie powstało 
ponad 100 filmów, słuchowisk, quizów online, 
interaktywnych kart pracy, wystaw, książek. 
W epoce „popandemicznej” działalność w Sieci 
będzie kontynuowana, ale w  mniejszym zakre-
sie. Na pewno zamierzamy udostępniać opro-
wadzania online po wystawach, bo przecież nie 
każdy może uczestniczyć w  tradycyjnych wer-
nisażach.

W okresie zamknięcia placówek Internet stał 
się jedyną możliwością łączenia się z odbiorcami 
kultury.

– Nie chcieliśmy bowiem pozostawać z nimi 
bez jakiegokolwiek kontaktu – podkreśla dr Mag-
dalena Wałaszewska, kustosz dyplomowany 
w  Muzeum Ziemi Kociewskiej w  Starogardzie 
Gdańskim. – Mieliśmy dużo energii, pomysłów 
i  jednocześnie zabytków oraz tematów, które 
chcieliśmy pokazać i przedyskutować. Po ponow-
nym otwarciu naszej instytucji nie zwalniamy 
tempa i dalej codziennie publikujemy na naszym 
profilu społecznościowym dwa lub trzy posty 
dziennie.

Zwłaszcza dla bibliotek, przyzwyczajonych 
do bezpośredniego kontaktu z czytelnikami, czas 
obostrzeń i przeniesienie wielu działań do Sieci 
był nie lada wyzwaniem.

– Jak oceniają specjaliści działający w sferze 
nowych technologii, Polki i Polacy w ciągu roku 
doświadczyli postępu w zakresie wykorzystywa-
nia narzędzi teleinformatycznych o 7 lat – mówi 
Damian Domański, dyrektor Gminnej Biblio-
teki Publicznej w  Morzeszczynie. – Od  roku 
nasze działania przeniosły się w blisko 80 proc. 
do  Internetu. Myślę, że  regres pandemii i  stop-
niowe znoszenie obostrzeń przywróci w  dużej 
mierze konieczność powrotu do  projektowania 
oferty kulturalnej w trybie offline.

Oferta online wciąż będzie jednak formą 
zastępczą, ponieważ nie zawsze jest w  stanie 
zastąpić widzom bezpośredniego uczestnictwa 

w wydarzeniach czy zajęciach. Nie jest też opcją 
tańszą niż działalność w tradycyjnej formie.

– Najczęściej wymaga zaangażowania 
kosztownej technologii i  znacznie zwiększa 
wydatki organizatora – zwraca uwagę Tomasz 
Hildebrandt, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki 
w Tczewie. – Przy jednoczesnym braku wpływów, 
gdyż model ten ogranicza możliwość sprzedaży 
biletów. Poza tym mamy do  czynienia z  gigan-
tyczną nadprodukcją oferty internetowej. W sieci 
konkuruje się praktycznie z każdym, co utrudnia 
organizatorom dostęp do  odbiorcy, a  samych 
widzów nuży i zniechęca.

– Pandemia pokazała z  jednej strony, 
że musimy się odnaleźć w nowych czasach. Poka-
zała również, że pojawia się coś małego, niewi-
docznego, a z dnia na dzień zmienia nasze życie, 
nasze przyzwyczajenia. Cieszę się, że nasza insty-
tucja dzięki wszystkim pracownikom, począwszy 
od  sprzątaczek przez bibliotekarzy, umiała się 
odnaleźć w  nowym całkowicie czasie – dodaje 
Krzysztof Korda.

Książki do rąk własnych
Pomysły na dotarcie do  odbiorców kultury 

drogą internetową były na Kociewiu różne. 
Starogardzkie Centrum Kultury przygotowało 
m.in. ponad 50 odsłon projektu „Bajkolandia 
z SCK”. Każdego dnia znane z życia publicznego 
osoby czytały bajki, wśród nich aktorka Dorota 
Landowska, pisarz Remigiusz Grzela, senator 
Ryszard Świlski czy wokalistka Ania Szarmach. 
W  tczewskim CKiS udało się przeprowadzić 
online kolejną edycję festiwalu muzycznego 
UnderGramy. Ciekawym i  nietypowym w  skali 
kraju był projekt #wiktoria1920, w ramach któ-
rego uczestnicy przygotowali wirtualną, w pełni 
grywalną i  modyfikowalną makietę Bitwy War-
szawskiej w  środowisku gry komputerowej 
Minecraft. Fabryka Sztuk, upojona sukcesem 
2019 r., kiedy to placówkę odwiedziła rekordowa 
liczba zwiedzających, przygotowywała się m. 
in. do  wernisażu interdyscyplinarnej wystawy 
„Ze Skultetem i  Kopernikiem przez XVI wiek”. 
Zaplanowane na marzec otwarcie w wyniku obo-
strzeń musiało zostać przesunięte na maj.

– Konsternacja i  niedowierzanie, smu-
tek i  żal – wspomina Alicja Gajewska. – Gdy 
wystawa, nad którą pracowaliśmy przez kilka 
lat, została dopięta na ostatni guzik, to zamiast 
telefonów z  prośbą o  potwierdzenie obecności 
na wernisażu, zaczęliśmy dzwonić z  informacją 
o odwołaniu spotkania. Mechanicznie wypowia-
dana formułka – „Z przykrością informujemy, ale 
ze względu na sytuację epidemiczną w kraju nie 

PRZEMYSŁAW ZIELIŃSKI



5 NUMER 109        STYCZEŃ–GRUDZIEŃ  2021        KOCIEWSKI MAGAZYN REGIONALNY

możemy zorganizować….” – śniła się nam nawet 
po nocach. Bolało nas, gdy musieliśmy zgasić 
światła i zaplombować wystawę, a przecież miało 
być tak pięknie, z pompą, w blasku fleszy.

Muzeum Ziemi Kociewskiej zachęca 
do zaglądania na swój profil na Facebooku, gdzie 
w  ramach cyklu „Z  czeluści muzealnego maga-
zynu” pokazywane są zabytki etnograficzne, 
historyczne i  archeologiczne, które rzadko 
można zobaczyć na wystawach stałych. Inny 
cykl „Tajemnice Muzeum” to z  kolei krótkie 
filmy naszpikowane ciekawostkami dotyczącymi 
zarówno pojedynczych przedmiotów, jak i  szer-
szych zagadnień.

Ubiegłoroczne Dni Pelplina również w cało-
ści – z wywiadami, wspomnieniami, warsztatami 
kulinarnymi – przeniosły się do  Internetu. Tam 
też, wspólnie z  miejscową biblioteką, realizo-
wany jest projekt „Historyczny Pelplin”.

– To takie wirtualne Muzeum Pelplina, które 
można odwiedzić pod adresem: http://histo-
ryczny.epelplin.pl/ – zachęca Piotr Łaga, dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie.

Centrum Kultury „Zamek” w Nowem z kolei 
udostępniło na portalu YouTube archiwalne 
nagrania występów Teatru Baśniowy Świat 

pod kierownictwem Stefana Gełdona, grupy 
muzycznej Cantores Novienses, czy też zespołu 
Rychławiaki.

W  zupełnie nowej sytuacji musiały się 
odnaleźć także biblioteki. Okres całkowitego 
zamknięcia z jednej strony uniemożliwił wypoży-
czanie książek, ale z drugiej dał czas na zajęcie 
się pracami, na które dotąd go brakowało.

– Jestem dumny ze stworzenia unikatowej 
w  skali Kociewia Tczewskiej Biblioteki Wirtu-
alnej „Skarbnica” (skarbnica.tczew.pl) – mówi 
dyrektor Korda. – Pracownicy Sekcji Historii 
Miasta pod kierownictwem Moniki Jabłońskiej 
dokonali rzeczy dotąd niespotykanej. W  kilka 
miesięcy opracowali skarby biblioteki groma-
dzone od  blisko 40 lat. Ponad 1600 eksponatów 
zostało zdigitalizowanych, nie tylko zeskano-
wanych, bo to najprostsze, ale bardzo dokład-
nie i  wyczerpująco opracowanych i  opisanych. 
Skarby obejrzało blisko 70 tys. internautów na 

KULTURA NA KOCIEWIU W CZASACH ZARAZY

ZZ Biblioteka w Morzeszczynie dostarcza wypożyczone 
książki do rąk własnych dzięki projektowi biblio-

KURIERZY. Na zdjęciu dyrektor Damian Domański, 
fot. Julia Zawiszewska

ZZ Żywa lecja historii – projekt #wiktoria1920 w Cen-
trum Kultury i Sztuki w Tczewie, fot. CKiS
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przestrzeni zaledwie 10 miesięcy. Mam nadzieję, 
że  naszym tropem pójdą inne placówki kultury, 
nie tylko biblioteki na Kociewiu.

Biblioteki, nie mogąc wypożyczać książek, 
zaczęły zachęcać do  darmowych e-booków. 
Tczewska książnica już przed wybuchem pande-
mii uruchomiła wrzutnię książek, umożliwiającą 
oddawanie wypożyczonych pozycji bez kontaktu 
z  bibliotekarzami przez całą dobę. Biblioteka 
zamierza iść za ciosem i  dokupić „Skrytkę dla 
książek”, dzięki której będzie możliwe wypoży-
czanie książek o  dowolnej porze, również bez 
kontaktu z bibliotekarzem.

Biblioteka w Morzeszczynie z kolei dostarcza 
książki i inne wypożyczone zbiory do rąk własnych 
seniorów i  tych wszystkich, którzy obawiają się 
zakażenia wirusem. Ze środków programu „Dzia-

łaj Lokalnie”, w ramach projektu „biblioKURIE-
RZY”, zakupiono na ten cel plastikowe pojemniki. 
Trafiają do  nich także maseczki, które uszyły 
wolontariuszki z Małej Pracowni Rękodzieła. Ta 
bezpłatna oferta została z  czasem rozszerzona 
o możliwość realizacji drobnych zakupów.

– Czas pandemii i ograniczenia rozbudził w nas 
na nowo ideę stworzenia małego ogrodu rekreacyj-
nego – dodaje dyrektor Domański. – Dzięki innemu 
grantowi z programu „Działaj Lokalnie” powstała 
ekologiczna przestrzeń, wyposażona w  elementy 
małej architektury, jak huśtawa ogrodowa czy 
leżaki, oraz skrzynki do  uprawy warzyw i  ziół. 
Ogród idealnie sprawdza się jako przestrzeń do spo-
tkań integracyjnych, realizacji zajęć rozwojowych 
dla maluchów, animacji kulturalnej oraz promocji 
czytelnictwa, jako czytelnia „pod chmurką”.

PRZEMYSŁAW ZIELIŃSKI

ZZ Unikatowa w skali Kociewia Tczewska Biblioteka Wirtualna „Skarbnica”, ponad 1600 eksponatów zdigitalizowa-
nych i wyczerpująco opracowanych i opisanych; fot. skarbnica.tczew.pl
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Sponsorzy na krawędzi
Wywołana pandemią trudna sytuacja gospo-

darcza niekorzystnie odbiła się także na świecie 
kultury, szeroko korzystającym ze wsparcia pry-
watnych sponsorów.

– W  ubiegłym roku kilku potencjalnych 
sponsorów wycofało się z przekazania nam swo-
ich środków – przyznaje dyrektor Hildebrandt. 
– Nie jestem pewien, czy w tym roku w ogóle uda 
się znaleźć jakichkolwiek sponsorów. Widocz-
nie zmniejszają się także fundusze dostępne 
w  konkursach organizowanych przez fundacje 
korporacyjne. Dodatkowo wiele samorządów 
ogranicza dotacje na działalność instytucji kul-
tury. Stąd ogromne zainteresowanie grantami 
rządowymi, znacznie większe niż w poprzednich 
latach, co  jeszcze bardziej zmniejsza szansę ich 
otrzymania.

Ten problem dotyka też Starogardzkie Cen-
trum Kultury.

– Od  wielu lat współpracujemy z  podmio-
tami, które pomagają nam przy organizacji 
wielu wydarzeń, ponieważ doskonale rozumieją 
wspólną potrzebę rozwoju kultury w  Starogar-
dzie Gdańskim. Obecnie nie zawsze możemy 
liczyć na tyle, ile byśmy potrzebowali, ale zawsze 
odczuwamy otwartość, wrażliwość i zrozumienie 
firm, które są z nami. Kultura jest szerokim poję-
ciem i SCK z pewnością będzie się odnajdywać 

w każdej sytuacji – mówi Ewa Roman. – Potrzeba 
większego finansowania kultury, bo w  trudnym 
czasie sami musimy sobie radzić z całym proce-
sem organizacyjnym.

Dyrekcja Fabryki Sztuk przyznaje, 
że w okresie pandemii nie zwracała się z prośbą 
o zewnętrzne wsparcie finansowe swoich działań. 
Z  kolei Muzeum Ziemi Kociewskiej jeszcze nie 
zdążyło się przekonać o mniejszym wsparciu.

– Dzieje się tak dlatego, ponieważ nie orga-
nizowaliśmy wielkich otwarć wystaw, koncertów, 
Nocy Muzeów czy Europejskich Dni Dziedzic-
twa – wyjaśnia Magdalena Wałaszewska. – To 
właśnie w  czasie tych wydarzeń korzystaliśmy 
głównie z pomocy sponsorów. O tym, czy zmniej-
szy się ich pomoc, przekonamy się zapewne 
w najbliższej przyszłości. Zdajemy sobie sprawę, 
że to był i jest bardzo ciężki czas dla gospodarki, 
ale mamy nadzieję, że nie wszyscy zrezygnują ze 
wspierania kultury.

Obawy z tego powodu ma Piotr Łaga: – Nie-
pewna sytuacja epidemiczna, trudności przed-
siębiorców zmagających się z ograniczeniem ich 
działalności, pewnie wpłyną na ich zaangażowa-
nie w sponsoring wydarzeń kulturalnych – uważa 
dyrektor pelplińskiego MOK. – Osobiście oba-
wiam się ograniczenia ze strony przedsiębiorców 
wspierania kultury, co  jednak jest zrozumiałe 
w tej sytuacji.

KULTURA NA KOCIEWIU W CZASACH ZARAZY

ZZ Fabryczna BAJAderka, czyli sierpniowy miks warsztatów dawnego rzemiosła, pokazów artystycznych i występów 
muzycznych w Fabryce Sztuk, fot. Jacek Cherek
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Rollercoaster i głód kultury
Czy przeobrażenia, które w  ostatnim roku 

stały się udziałem instytucji kultury, w  tym 
przeniesienie wielu inicjatyw do Sieci, sprawią, 
że  odbiorców kultury będzie trudniej zachęcić 
do udziału w tradycyjnych formach działalności, 
bo przyzwyczają się do  możliwości korzystania 
z nich bez ruszania się z domu?

– Nie sądzimy, że mieszkańcy naszej gminy 
będą w mniejszym stopniu uczestniczyli w pro-
ponowanych wydarzeniach kulturalnych. Uwa-
żamy, że  poprawa naszej bazy kulturalnej, po 
zakończeniu obecnie trwającego remontu, przy-
czyni się do  zwiększenia udziału mieszkańców 
w życiu placówki – uważa Przemysław Łukowski 
z Centrum Kultury „Zamek” w Nowem.

Od dyrektorki SCK słyszymy, że publiczność 
wróci do  realnego uczestnictwa w  kulturze, bo 
jest to potrzeba człowieka i  świat wirtualny nie 
jest w stanie w pełni tego zastąpić.

– Ludzie są coraz bardziej spragnieni kon-
taktu bezpośredniego z  kulturą – dodaje Ewa 
Roman. – Po okresie izolacji publiczność może 
być nawet liczniejsza niż przed pandemią. Kul-
tura to nie tylko odbiór wydarzeń artystycz-
nych, ale też konkretne w  niej uczestniczenie. 
Nic nie zastąpi konkretnych prób muzycznych, 
tanecznych, teatralnych czy zajęć plastycznych 
z instruktorami.

– Takie obawy istnieją i  są bardzo realne – 
uważa z  kolei Tomasz Hildebrandt. – Wpływa 
na to kilka powodów. Po pierwsze, widzowie 
obawiają się ryzyka związanego z  możliwością 
zarażenia się. Po drugie, niepewna sytuacja 
nie sprzyja planowaniu, widzowie obawiają się 
zakupu biletów wstępu na wydarzenia, które 
w każdej chwili mogą zostać odwołane lub prze-
niesione. Po trzecie, publiczność odzwyczaiła się 
od wychodzenia z domu, bezpośredniego uczest-
nictwa w  ofercie kulturalnej. Co  prawda, część 

osób jest stęskniona za pójściem na koncert, 
do kina czy teatru, ale, jak pokazuje doświadcze-
nie jesiennych miesięcy ubiegłego roku, kiedy 
pojawiły się duże problemy z  frekwencją, jest 
to mniejszość. W dalszej perspektywie czasowej 
czeka nas ciężka praca, żeby ponownie zachęcić 
widzów do  uczestnictwa w  naszych imprezach 
i zajęciach edukacyjnych.

Alicja Gajewska stwierdza obrazowo, 
że wszyscy jesteśmy pasażerami pandemicznego 
rollercoastera, więc – cytując definicję z  Wiki-
pedii – musimy liczyć się z  „wysokimi wznie-
sieniami, stromymi spadkami i  gwałtownymi 
zakrętami”.

– Jedyne, co  pewne, to… niepewność – 
stwierdza. – I nie ma co biadolić, załamywać rąk, 
stać w  miejscu, obrażać się na koronawirusa, 
bo po prostu szkoda na to naszej energii. Nie 
chciałabym «gdybać», ale jestem dobrej myśli. 
Zawsze wsłuchujemy się w potrzeby i oczekiwa-
nia naszych gości, dlatego od początku pandemii 
staramy się nie stracić z nimi kontaktu.

W  Muzeum Ziemi Kociewskiej liczą na to, 
że odbiorcy kultury przez pandemię czują wielki 
głód wiedzy, chęć zobaczenia czegoś nowego 
i wyjścia z domu.

– Nie możemy jeszcze robić wielkich wyda-
rzeń, które gromadzą dużą liczbę osób, ale mamy 
nadzieję, że gdy tylko to będzie możliwe, to na 
frekwencji się nie zawiedziemy – uważa kustosz 
placówki. – Przez prawie rok pandemii podwoiła 
się liczba naszych fanów w mediach społeczno-
ściowych. Chcielibyśmy, kiedy to wszystko się 
zakończy, aby odwiedzali nas nie tylko poprzez 
stronę internetową czy profil na Facebooku.

O „głodzie” kultury mówi też Damian Domań-
ski. Widok kolejek przed bibliotekami, muzeami, 
szybko wyprzedające się bilety do  teatrów, są 
w  jego opinii dowodami na potrzebę obcowa-
nia z  nią, na chęć przełamywania społecznych 
dystansów.

– Ludzie chcą się śmiać, bawić, doświad-
czać razem z innymi – dodaje dyrektor książnicy 
w  Morzeszczynie. – Żyjemy w  społeczeństwie 
i  chcemy w  nim funkcjonować. Najbliższe mie-
siące pokażą, jak Polki i  Polacy odnajdą się 
w nowej sytuacji.

– Z  pewnością czeka nas dużo pracy, aby 
odbudować stałą publiczność i  przyciągnąć na 
nasze wydarzenia nowych gości – podsumowuje 
Piotr Łaga. – Kultura to przede wszystkim spotka-
nia na żywo, to kontakt z publicznością. Pewnych 
działań nie da się zastąpić w  pełni spotkaniem 
w  Sieci – dodaje dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Pelplinie.

ZZ Samochodowe kino letnie w Starogardzie Gdańskim, 
fot. SCK

PRZEMYSŁAW ZIELIŃSKI
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Cotygodniowe spotkania pod chmurką, tańce, 
pląsy, zabawy muzyczno-ruchowe, zagadki, 
wyliczanki, prace plastyczne, literackie po-

dróże do krain odległych i tych nieco bliższych… 
To tylko niektóre spośród atrakcji przygotowa-
nych przez pracowników Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie 
w ramach Wakacyjnego kULturalnego Pszcze-
lego Zakątka. 

Dlaczego pszczelego? Nie od dziś wiadomo, 
że  pszczoły są najsumienniejszymi wśród owa-
dów. Warto zatem dowiedzieć się nieco więcej 
na temat roli jaką odgrywają w  przyrodzie. To 
właśnie dzięki pracy tych niewielkich, żółto-
czarnych stworzeń natura rozkwita, a wiosenne 
pola, łąki i  ogrody mienią się wszystkimi kolo-
rami tęczy. Podczas zajęć, organizowanych przez 
tczewską bibliotekę, dzieci miały okazję „wkro-
czyć” do  fascynującego świata pszczół, poznać 

hierarchię pszczelej rodziny, „zajrzeć” do  wnę-
trza ula oraz dowiedzieć się jaka jest różnica 
pomiędzy pszczołą a osą.

To były niezapomniane dwa miesiące! 
W  każdą środę staromiejski Skwer Schefflera 
zmieniał się nie do poznania! Barwne wiatraczki, 
leżaki plażowe, papierowe kwiaty, rozłożone 
na trawie koce i  poduszki zachęcały do  tego, 
by zatrzymać się na moment i wsłuchać w czy-
taną przez bibliotekarza opowieść. A  opowieści 
były różne, krótsze i nieco dłuższe, pobudzające 
wyobraźnię, odkrywające przed słuchaczami 
tajemnice otaczające świata, i co najważniejsze, 
niosące ze sobą istotne prawdy i przesłania. Były 
historie dla tych, którym niestraszne są baśniowe 
stwory, szczególnie te oddające się dzikim har-
com i swawolom. Niby takie groźne, ale tylko na 
pierwszy rzut oka. I jak tu się ich bać? W końcu 
i ze stworem można się zaprzyjaźnić. 

BibliotekA PlenerowA

MONIKA JABŁOŃSKA

ZZ Jeden ze sposobów tczewskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej na pandemię – cykliczna biblioteka na wolnym 
powietrzu – zaciekawił dzieci, rodziców i dziadków, fot. Jacek Cherek
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Literackie podróże na śnieżnobiałe szczyty 
zębów czy do  gęstwiny pogniecionych koszulek 
z  pewnością zainteresowały miłośników odkry-
wania tego, co  nieznane. Nie zabrakło również 
pozycji odpowiednich dla rezolutnych, żądnych 
wiedzy maluchów, nieustannie zadających rodzi-
com pytanie: „a dlaczego?”. 

Dużym zainteresowaniem cieszyło się także 
czytanie wrażeniowe, polegające na odkrywa-
niu świata nie tylko za pomocą słów, ale również 
gestów, ruchów oraz dźwięków.

Punktem obowiązkowym każdego spotkania 
były… zabawy muzyczno-ruchowe. Dzieci śpie-
wały i tańczyły w rytm piosenki Mała Miczitanka 
lub wspólnie z Pszczółką Mają wyruszały na owa-

MONIKA JABŁOŃSKA

dzi bal, podczas którego nie mogło zabraknąć 
obowiązkowego tańca Mai. 

Podczas środowych zajęć plenerowych 
dzieci miały również okazję zaprezentować swe 
umiejętności plastyczne. Efekty były naprawdę 
imponujące. Kwietna łąka, owady wykonane 
z plastikowych butelek i krepy, biedronki z płyt 
CD czy papierowe ule – to tylko niektóre spośród 
prac wykonanych przez maluchy odwiedzające 
wakacyjną Bibliotekę Plenerową.

Śmiechu było przy tym co  nie miara. Ale 
w  końcu uśmiechnięte dziecko to szczęśliwe 
dziecko. Pomysł biblioteki w plenerze będziemy 
kontynuować latem, wierząc, że  zainteresuje 
jeszcze większe grono słuchaczy.  

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Tczewie, 22 listopada 
2021 r., z okazji 5-lecia dzia-

łalności Radia Tczew została uho-
norowana tytułem „Przyjaciela 
Radia Tczew 2021”. Cieszymy się 
z tego wyróżnienia, gdyż od samego 
początku funkcjonowania Radio 
aktywnie wspierało działalność kul-
turalną biblioteki i promowało czy-
telnictwo wśród swoich słuchaczy, 
a także brało czynny udział w wielu 
wydarzeniach organizowanych przez 
tczewską książnicę. Słuchacze Ra-
dia na antenie dowiadywali się nie 

tylko o ofercie bibliotecz-
nej, planowanych wyda-
rzeniach i imprezach, ale 
także mogli posłuchać re-
lacji i nagrań z wielu z nich. 
Dzięki temu mogliśmy przy-
bliżyć działalność biblioteki 
większej liczbie mieszkańców 
naszego regionu. Składając naj-
lepsze życzenia urodzinowe 
całej redakcji Radia Tczew, ży-
czymy jej ciągłego rozwoju 
i rosnącej liczby wiernych 
słuchaczy zarówno w ete-
rze, jak i Internecie.

PRZYJACIEL RADIA TCZEW 2021

ZAKUP NOWOŚCI CZYTELNICZYCH

nansowania w ramach Kierunku interwencji 
1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawni-
czych Priorytetu 1. Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.  Dzięki 
temu Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie 
otrzymała dofinansowanie w wysokości 36.776 zł 
na zakup nowości wydawniczych – kolejnych in-
teresujących pozycji książkowych.

Jak w latach poprzednich, tak i w tym roku, 
pragnąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom osób 
korzystających z bibliotecznych zasobów, tczew-
ska książnica zachęciła czytelników do  zgła-
szania własnych propozycji z  zakresu szeroko 
rozumianej literatury. Istotny był jednak rok 
wydania, pod uwagę brano publikacje z lat 2020–
2021. W listopadzie br. MBP dokonała zakupów 
i wzbogaciła się o nową ofertę dla czytelników.

14 października 2021 r. Minister Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
zaakceptował listę rankingową bi-

bliotek uprawnionych do otrzymania dofi-

ZZ Fot. Jacek Cherek
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VI Kongres Kociewski
Konferencja dla Nauczycieli Regionalistów:

„Oblicza regionalizmu we współczesnej szkole. 
Dobre praktyki, inspiracje, motywacja”

BEATA GRABAN

Można odnieść wrażenie, że zapał do krze-
wienia edukacji regionalnej na Kociewiu 
ostatnimi czasy nieco zmalał. Oczywi-

ście są miejsca, gdzie prężnie działają regio-
naliści i nie słabną w wysiłku, aby dziedzictwo 
kulturowe tej ziemi było przekazywane. Nie-
stety kolejne podstawy programowe kształcenia 
ogólnego – choć bardzo bogate w treści – zawie-
rają coraz mniej tych o charakterze stricte re-
gionalnym. W związku z tym uznaliśmy, że przy 
okazji VI Kongresu Kociewskiego organizacja 
konferencji dla nauczycieli regionalistów bę-
dzie zadaniem priorytetowym. 

Choć początkowo pandemia pokrzyżowała 
nasze plany, to jednak nie poddaliśmy się – jak 
to nauczyciele! – i  dostosowaliśmy konferencję 
do  panujących warunków. Tak więc spotkania 
odbywały się online, od  15 do  26 marca 2021 r. 
Udało się nam nawiązać współpracę z  wieloma 
wyjątkowymi osobami, które chętnie dzieliły 
się swoim doświadczeniem nie tylko z dziedziny 
edukacji regionalnej. 

Mimo reżimu sanitarnego, znaleźliśmy spo-
sób, by  podczas webinarów bezpiecznie gościć 
całkiem liczne grono prelegentów. A i odbiorców 
było sporo. Początkowo sądziliśmy, że  uczest-
nikami będą nauczyciele różnych przedmiotów, 
w  odmiennym stopniu zaangażowani w  regio-
nalizm. Okazało się, że  temat zainteresował 
przedstawicieli rozlicznych profesji i środowisk, 
dlatego otworzyliśmy nasze wirtualne podwoje 
dla wszystkich miłośników Kociewia. Było to 
dość liczne grono, bo w  sumie odnotowaliśmy 
około 100 uczestników. Część z  nich wzięła 
udział we wszystkich sześciu spotkaniach. Dla 
najwierniejszych uczestników przygotowaliśmy 
i rozesłaliśmy ponad 60 pakietów edukacyjnych 
zawierających m.in. takie publikacje: Vademe-
cum kociewskie”, cz. 1: Dziedzictwo kulturowe 
Kociewia, red. L.J.  Zdrojewski, K.  Gillmeister, 

T.  Jędrysiak, cz. 2: O  tożsamości regionalnej 
Kociewia, red. L.J.  Zdrojewski, B.  Graban; 
R. Landowski, Na ziemi łagodnej. Dawno i jesz-
cze dawniej na Kociewiu – 139 gawęd i opowie-
ści; A. Lubiński, Czas kowalem losu człowieka; 
T.  Graban, Zamknięty świat, Zakręcona rzeka 
pełna wrażeń. Osobliwości i atrakcje turystyczne 
brzegów rzeki Wierzycy, red. Lech J. Zdrojewski; 
film pt.  Kamień, zrealizowany przez Stowarzy-
szenie Inicjatyw Kulturalnych „All Art” i inne.

A jak wyglądał nasz program? Oto skrót.
15.03.2021: Na czym polega urok regiona-

lizmu? – dr hab. prof. UKW Maria Pająkowska-
-Kensik, dr hab. prof. UAM Anna Weronika Brze-
zińska i inni goście. Prowadzenie: Beata Graban, 
Michał Kargul, Lech J. Zdrojewski

17.03.2021: Grywalizacja w  edukacji regio-
nalnej – dr Beata Kapela-Bagińska, wykładow-
czyni z  UG, specjalistka w  zakresie dydaktyki, 
psycholingwistyki oraz metodyki pracy w szkole, 
autorka podręczników do języka polskiego.

19.03.2021: Dobre praktyki w  edukacji 
regionalnej na poziomie szkoły podstawowej – 
Aleksandra Miczek, polonistka i  regionalistka 
oraz Podania i  legendy kociewskie w  wersjach 
filmowych – Lucyna Bielińska-Sytek, polonistka 
i kulturoznawczyni.

22.03.2021: Edukacja regionalna w  szkole 
średniej – Beata Graban, polonistka i  regiona-
listka; Regionalizm okiem historyka – dr Michał 
Kargul, historyk, znawca regionu; Atrakcyjne edu-
kacyjnie miejsca na Kociewiu – Dorota Piechow-
ska, regionalistka, aktywna entuzjastka Kociewia.

24.03.2021: Mój świat wartości, czyli rutyny 
i  postawy myślenia krytycznego na języku pol-
skim i  zajęciach wychowawczych – Justyna 
Wołoszyk-Brzezińska, polonistka, certyfikowana 
trenerka myślenia krytycznego.

26.03.2021 na zakończenie konferencji 
– O    roli grup rekonstrukcyjnych w  edukacji 
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historycznej i  regionalnej – kasztelan gniewski 
Jarosław Struczyński i  Magdalena Cholewa 
z Grodziska Owidz.

Prezentacja wydawnictw kongresowych, 
linki i  rekomendacje ciekawych edukacyjnie 
miejsc, linki do programów „Dycht Kociewie”, 
izby regionalne, skanseny itp.

Organizatorzy:

Patronat:

ZZ Beata Graban – nauczycielka j. polskiego 
w  I  LO w  Starogardzie Gd., przewodnicząca 
Starogardzkiego Oddziału Towarzystwa Literac-
kiego im. A. Mickiewicza, regionalistka i biblio-
tekarka. Pomysłodawczyni, autorka koncepcji 
i koordynatorka konferencji.

ZZ Lech J.  Zdrojewski – lider VI Kongresu 
Kociewskiego, prezes Fundacji OKO-LICE KUL-
TURY, artysta plastyk, kulturoznawca, antropo-
log kultury, fotograf, wydawca, metodyk, nauczy-
ciel i  wychowawca. Aktywny współorganizator 
konferencji – projektant logotypu konferencji, 
zaangażowany w  przygotowanie wydawnictw 
kongresowych, realizację techniczną webinariów 
oraz nagranie rozmów z gośćmi, służący wszelką 
pomocą i wsparciem.

ZZ dr Michał Kargul – historyk, specjali-
sta w  zakresie historii nowożytnej, wiceprezes 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, nauczyciel 
i  pasjonat Kociewia. Zaangażowany w  przygo-
towanie konferencji jako prowadzący i  prele-
gent, inspirujący i wspierający doświadczeniem 
wyniesionym z organizacji poprzednich kongre-
sów kociewskich.

ZZ Lucyna Bielińska-Sytek – polonistka, kul-
turoznawczyni i bibliotekarka w ZSE w Starogar-
dzie  Gd. Prelegentka, konsultantka, czuwająca 
nad obsługą techniczną konferencji.

ZZ Tomasz Damaszk – regionalista, inicjator 
Walnych Plachandrów na Kociewiu, dyrektor 
PSP w Bytoni i koordynator LOWiE 

ZZ Kinga „Keenys” Gełdon-Czech – projek-
tantka graficzna i fotografka. Przygotowała tech-
nicznie materiały filmowe na konferencję.

ZZ Daniel Stosik – specjalista w  zakresie 
zarządzania projektami, obsługa techniczna 
i informatyczna konferencji.

ZZ Goście Kongresu: dr hab. Maria Pają-
kowska-Kensik, prof. UKW w  Bydgoszczy; dr 
hab.  Anna Weronika Brzezińska, prof. UAM 
w  Poznaniu; dr Beata Kapela-Bagińska (UG), 
Gertruda Stanowska, Mirosława Möller, Justyna 
Wołoszyk-Brzezińska, Aleksandra Miczek, Dorota 
Piechowska, Magdalena Cholewa, Radosław 
Sawicki, Paweł Kubicki, Jarosław Struczyński, 
Grzegorz Oller, Tomasz Damaszk, Jacek Barszcz, 
Małgorzata Bądkowska, Andrzej Busler.

Pora na szczegóły. Konferencja rozpoczęła 
się 15 marca 2021 r. Spotkanie prowadzili orga-
nizatorzy, czyli Beata Gaban, Lech J. Zdrojewski 
oraz Michał Kargul. Celem pierwszego webina-
rium było zaprezentowanie wybranych regiona-
listów i  ich osiągnięć, aby pokazać, że  sztafeta 
pokoleniowa trwa. Nie należy marnować dorobku 
wielu entuzjastów Kociewia, lecz czerpać z  ich 
pracy pełnymi garściami, by  na tych solidnych 
podstawach rozwijać własne pomysły. 

Lech Zdrojewski przypomniał sylwetki nie-
żyjących twórców i animatorów kultury regional-
nej: Antoniego Górskiego i Jana Schulza. Trudno 
sobie wyobrazić konferencję dla nauczycieli bez 
prof. Marii Pająkowskiej-Kensik, która skie-
rowała swoje słowa specjalnie do  uczestników 
spotkania. Mówiła inspirująco o swojej „stecce” 
regionalnej, będącej jej życiową pasją. Następnie 
o  swojej pracy w  dziedzinie edukacji regional-
nej opowiadali Gertruda Stanowska i  Tomasz 
Damaszk. Zachęcali do  odwiedzania bytońskiej 
izby regionalnej. Z  siedziby Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej w Starogardzie Gd. o regionalizmie 
mówili Mirosława Möller i  Grzegorz Oller – 

BEATA GRABAN
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współczesny krajobraz kultu-
rowy regionu na tle Pomorza.

Spotkanie drugie: Grywali-
zacja w edukacji regionalnej.

Tym razem z  uczestnikami 
konferencji spotkała się dr 
Beata Kapela-Bagińska, wykła-
dowczyni z  UG, specjalistka 
w  zakresie dydaktyki, psycho-
dydaktyki i  metodyki. Mówiła 
o  jednej ze swoich ulubionych 
metod pracy z  uczniami, pole-
gającej na wciągnięciu ich 
w  stworzone przez siebie nar-
racyjne gry fabularne. Jest to 
bardzo efektywna metoda, sto-
sowana nie tylko w  szkole, ale 
świetnie sprawdza się w  pracy 
z  uczniami, ponieważ angażuje 
ich emocjonalnie i  intelektu-
alnie. Dr Bagińska przekony-
wała, że doskonale sprawdzi się 
w edukacji regionalnej.

Spotkanie trzecie: Dobre 
praktyki w edukacji regionalnej 
na poziomie szkoły podstawowej.

Celem konferencji było 
m.in. zaprezentowanie przy-
kładowych działań nauczycieli 
aktywnie i  kreatywnie krzewią-
cych wiedzę o  regionie. Jedną 
z  nauczycielek-entuzjastek jest 
znana na Kociewiu Aleksandra 
Miczek, która podczas spotka-
nia opowiadała o  swojej pracy 
z  dziećmi i  młodzieżą w  cha-
rakterze instruktorki teatralnej. 
Podzieliła się też oryginalnymi 
pomysłami na regionalne lekcje 
języka polskiego w  terenie oraz 
zaprezentowała bogaty zbiór 
książek autorów kociewskich, 
które wykorzystuje w swej pracy.

W  drugiej części webinarium Lucyna Bie-
lińska-Sytek, polonistka, bibliotekarka i  kulturo-
znawczyni, odkrywająca na nowo urok rodzinnych 
stron, w wystąpieniu Podania i legendy kociewskie 
w wersjach filmowych przybliżyła bardzo ciekawe 
projekty filmowe. Zostały one przygotowane z wiel-
kim rozmachem na Kociewiu i o Kociewiu z inicja-
tywy lokalnych pasjonatów regionu.

Spotkanie czwarte – ciąg dalszy dzielenia się 
dobrymi praktykami. Tym razem wystąpiło troje 
prelegentów: Beata Graban, Dorota Piechowska 
i Michał Kargul.

ZZ Organizatorzy kongresu (od lewej): dr Michał Kargul, Lech J. Zdrojewski 
i Beata Graban

ZZ O regionalizmie rozmawiali Mirosława Möller, Grzegorz Oller 
i Lech J. Zdrojewski

ZZ Doświadczeniami z pracy dzieliły się (od lewej) Aleksandra Miczek 
i Lucyna Bielińska-Sytek

od  lat jedni z  najbardziej aktywnych regionali-
stów w stolicy Kociewia i okolicach. 

Motywem przewodnim we wszystkich 
wystąpieniach była odpowiedź na pytanie: Na 
czym polega urok regionalizmu. Zwieńczeniem 
tej części i  swoistą klamrą był krótki wykład 
prof.  Anny Weroniki Brzezińskiej, etnolożki 
z  UAM w  Poznaniu. Konkluzją tego spotkania 
była myśl prof.  Pająkowskiej, że  warto mówić 
o  regionalizmie otwartym, który nie tylko kon-
centruje się na kultywowaniu gwary oraz tradycji 
ludowych i badaniu przeszłości, ale uwzględnia 

VI KONGRES KOCIEWSKI
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Beata Graban mówiła 
o edukacji regionalnej w szkole 
średniej na przykładzie własnej 
pracy w  I  LO w  Starogardzie 
Gd. Mimo że  jest polonistką, 
wskazywała, że  poszczególne 
treści związane z  Kociewiem 
mogą być wykorzystywane na 
różnych przedmiotach, nawet 
na zajęciach z  języków obcych 
i  w  międzynarodowym gronie. 
Zachęcała do  przygotowywa-
nia materiałów dydaktycznych 
z wykorzystaniem TIC.

Michał Kargul, który – jako 
ceniony znawca historii Kociewia oraz aktywny 
działacz w  Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim 
– bardzo profesjonalnie zaangażowany jest 
w regionalizm podzielił się z uczestnikami webi-
narium wiedzą na temat regionalizmu w  kon-
tekście kongresów kociewskich, w  których brał 
udział. Rozwiał wątpliwości dotyczące tego, kto 
może uważać się za Kociewiaka i wskazał wiele 
ciekawych źródeł, skąd można czerpać wiedzę 
o historii i kulturze Kociewia. 

Na zakończenie Dorota Piechowska, która 
niczym kociewski sejsmograf rejestruje i  rozpo-
wszechnia wszelkie drgania szeroko rozumianej 
aktywności regionalnej, zaprezentowała prak-
tyczne informacje, gdzie i dlaczego warto bywać 
na Kociewiu oraz skąd te wiadomości pozyskiwać.

Spotkanie piąte: Mój świat wartości, czyli 
rutyny i postawy myślenia krytycznego na języku 
polskim i zajęciach wychowawczych. 

Prelegentką na tym spotkaniu była gościnie 
z  Kaszub – Justyna Wołoszyk-Brzezińska, polo-
nistka, certyfikowana trenerka myślenia krytycz-
nego, członkini sieci współpracy i  samokształce-
nia nauczycieli pracujących kreatywnie KRET 
(Kreatywny Rozwój Edukacji Twórczej) w  CEN. 
Przedstawiła w  zarysie na czym polegają rutyny 
myślenia krytycznego, które wykorzystuje w pracy 
z uczniami. Szczególnie miłe było to, że zaprezen-
towała scenariusze lekcji, podczas których wyko-
rzystała poezje oraz bajki i legendy Romana Lan-
dowskiego, zdradzając, że  teksty te, a  zwłaszcza 
poezja, ujęły za serce nie tylko ją, ale i jej uczniów.

Spotkanie szóste – ostatnie. Można je podsu-
mować słowami: coś się kończy, a coś się zaczyna. 
Po sporej dawce wiedzy praktycznej, dotyczącej 
w  głównej mierze edukacji, nadeszła pora na 
prezentację atrakcyjnych miejsc związanych 
z dziedzictwem kulturowym Kociewia. 

Uczestnicy mogli wirtualnie spotkać się 
z  samym kasztelanem zamku w  Gniewie, Jaro-

ZZ Webinar prowadzony przez Lecha J. Zdrojewskiego z kasztelanem zamku 
w Gniewie Jarosławem Struczyńskim

BEATA GRABAN

sławem Struczyńskim, który ze swadą opowie-
dział o roli grup rekonstrukcyjnych w edukacji. 
Sugestywnie zaprezentował ofertę gniewskiego 
zamku oraz zaprosił do  uczestnictwa we wspa-
niałej imprezie plenerowej VIVAT VASA.

Równie atrakcyjnym miejscem, w  którym 
rekonstrukcje odgrywają ważną rolę, jest Grodzi-
sko Owidz oraz Muzeum Mitologii Słowiańskiej, 
o czym w bardzo ciekawym materiale filmowym 
opowiadali Magdalena Cholewa, dyrektorka 
GOKiS w Owidzu, Radosław Sawicki, kierownik 
Muzeum Mitologii Słowiańskiej i Paweł Kubicki, 
przewodnik turystyczny po Grodzisku Owidz. 
Szczególnie efektowne są organizowane tam 
widowiska plenerowe, podczas których odtwarza 
się pradawne obrzędy, np. dziady.

To spotkanie przyniosło również informacje 
na temat wydawnictw przygotowanych z  okazji 
VI Kongresu Kociewskiego, a  zwłaszcza dwu-
tomowego Vademecum kociewskiego, o  czym 
opowiadał Lech Zdrojewski. I  skoro o  książkach 
mowa, to pojawiła się też oferta księgarni CZEC 
zaprezentowana przez Małgorzatę Bądkowską 
i Andrzeja Buslera oraz Kaszubskiego Forum Kul-
tury. Wisienką na torcie była prezentacja powsta-
jącego portalu internetowego, który będzie zawie-
rał kompleksowe informacje na temat Kociewia. 
Autorem tego przedsięwzięcia jest Jacek Barszcz.

Pozostaje mieć nadzieję, że  ta konferen-
cja przyniesie obfity „brzad”. Widać, że  ochoty 
uczestnikom nie brakuje, gdyż entuzjastycznie 
przyjęli propozycję utworzenia grupy na Face-
booku, która będzie łatwo dostępnym miejscem 
kontaktu i wymiany myśli.

Kolejnym przedsięwzięciem w ramach kon-
gresu jest konferencja dla bibliotekarzy regio-
nalistów, która zakończy VI Kongres Kociewski. 
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do 
kontaktu z Lechem J. Zdrojewskim – liderem 
VI Kongresu Kociewskiego
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Szmaragdowe oczy
Zofia Daniel

W ciemności, gdzie żaden kształt,
żaden obraz nie potrafił żyć
własnym życiem –
istnieje muzyka,
dźwięki doskonałości skrzypiec.

W bezkształtnej czerni
bez żadnego błysku światła,
bez barwnych plam –
ona trwała
całą gamą tonów uniesiona.

Z kunsztem w dal płynie
ślepa ręka po fali strun,
a szmaragdowo – lśniące oczy
w świecie szarych słów
błyszczą blaskiem niemocy.

Od wibrujących ćwierćtonów
i półtonów ciszy cała sala się z nią kołysze…

Tczew 05.08.2020 r.

Słoneczne marzenia
Maria Dietrich

Na błękitnej łące przestrzeni nieba
Białe baranki rozpościerają marzenia
Leniwa niedziela zasiadła pod drzewem
Gdzie łagodny wietrzyk oddycha cieniem
Zmęczony tydzień przeciąga się na trawie
W bezcennych chwilach błogiego spokoju
Słoneczna cisza przeplatana marzeniami
Przysypia na wygodnym łonie natury
Słodka lawenda swą woń unosi miesza
Wspomnienia z zapachem macierzanki
Minione lata grają melodię nieskończoną
Słonecznych marzeń latami odkładanych
Wiecznie żyjących w zakamarkach duszy
I serca na rozedrganych strunach oczekiwania
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Od ponad 30 lat Kolegium Redakcyjne 
i zespół redakcyjny „Pomeranii” przy-
znaje Skry Ormuzdowe. W piątym nume-

rze „Pomeranii” z 1985 r. współtwórca nagrody 
i ówczesny redaktor naczelny pisma, Wojciech 
Kiedrowski, uzasadniając wybór pierwszych lau-
reatów tego wyróżnienia, pisał: „Nie ma to być 
wyróżnienie dla ludzi uznanych, za te wytwory 
umysłu i rąk, które powszechnie przyjmowane są 
za wielkie, znaczące. Zespół i kolegium redakcji 
«Pomeranii» chce wyróżniać osoby dotąd niewy-
różniane, dokonujące czegoś ważnego, niekiedy 
tylko dla najbliższego otoczenia, lecz w swoich 
poczynaniach przezwyciężające zastane śro-
dowiskowe warunki, przezwyciężające czasem 
samych siebie. «Skra Ormuzdowa» rzadko więc 
trafiać będzie do środowisk uniwersyteckich, 
częściej do zacisznych pustkowi”. 

Od 1985 r. Skrami Ormuzdowymi za szerze-
nie wartości zasługujących na publiczne uznanie, 
pasje twórcze, propagowanie kultury kaszubskiej 
i innej pomorskiej, działania bez rozgłosu, prze-

zwyciężanie trudnych środowiskowych warun-
ków, społeczne inicjatywy w  dziedzinie kultury 
uhonorowano ponad 160 osób (www.miesiecz-
nikpomerania.pl). Dnia 23 lutego 2021  r. Skry 
Ormuzdowe za 2020 r. przyznano: Adeli Kuik-
-Kalinowskiej – profesor Akademii Pomorskiej 
w  Słupsku, literaturoznawcy, ale równocześnie 
poetce i  pisarce; Alicji Gajewskiej – działaczce 
kociewskiej, dyrektor Fabryki Sztuk w Tczewie; 
Arturowi Jabłońskiemu – dziennikarzowi, pisa-
rzowi, poecie i  twórcy Radia Kaszëbë; Hieroni-
mowi Kucharskiemu – dyrektorowi Społecznej 
Szkoły Podstawowej w  Czersku promującej 
kaszubszczyznę, działaczowi lokalnemu, history-
kowi; Jaromirze Labuddzie – poetce, nauczycielce 
języka kaszubskiego, autorce podręczników; 
księdzu Krzysztofowi Tuskowi – celebransowi 
mszy świętych z liturgią w rodny mòwie, inicja-
torowi wielu działań związanych z  wprowadza-
niem języka kaszubskiego do kościoła. Natomiast 
Stypendium im. Izabelli Trojanowskiej otrzy-
mał Mateusz Klebba. Uroczysta gala wręczenia 

Skra Ormuzdowa 2020: Alicja Gajewska

KRZYSZTOF KORDA
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Skier Ormuzdowych za 2020 rok z powodu pan-
demii odbyła się 19 listopada 2021 r. w Nadbał-
tyckim Centrum Kultury w Gdańsku. 

Niezmiernie cieszy wyróżnienie przyznane 
Alicji Gajewskiej. Laureatka jest mieszkanką 
Tczewa. Ukończyła studia na Uniwersytecie 
Gdańskim na kierunku administracja oraz studia 
podyplomowe z zarządzania kulturą na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim. Od  39 lat jest aktywna 
zawodowo, a od 36 lat – związana z pracą na rzecz 
kultury w mieście Tczew. 

Alicja Gajewska w  2007 r. została powo-
łana przez Prezydenta Tczewa na stanowisko 
dyrektora Centrum Wystawienniczo-Regional-
nego Dolnej Wisły, przekształconego następnie 
w  Fabrykę Sztuk. Stworzyła od  podstaw tak 
ważną instytucję w  obrębie Starego Miasta, 
dokonała rewitalizacji wizualnej budynku, ale 
równocześnie rewitalizacji społecznej życia nie 
tylko Starego Miasta, lecz całego Tczewa. 

Dzięki jej pasji Fabryka Sztuk od lat ściąga 
wielu ciekawych kultury mieszkańców oraz gości 
z innych miejscowości i regionów. Jej otwartość 
pozwoliła zaistnieć oraz rozwinąć się wielu arty-
stom: malarzom, rzeźbiarzom, fotografom, muzy-
kom i regionalistom. 

Skra Ormuzdowa – Alicja Gajewska – ma 
niewątpliwie wybitny talent organizatorski. Jest 
osobą pełną pasji, którą zaraża innych. Jako 

dyrektor instytucji kulturalnej organizowała 
wiele przedsięwzięć regionalnych promujących 
kulturę regionalną, zwłaszcza kociewską, ale 
także inne pomorskie kultury, w  tym kulturę 
kaszubską, jak i  inne kultury, przede wszystkim 
polskie, ale nie tylko. Jej dokonania doceniło już 
wiele gremiów i  instytucji, w  tym Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego nagrodą w 2008 r. w ogól-
nopolskim konkursie „Polska pięknieje – 7 cudów 
unijnych funduszu” w kategorii rewitalizacja. 

Alicja Gajewska stworzyła prężną placówkę 
kulturalną, zajmującą się propagowaniem dzie-
jów i kultury miasta Tczewa i regionu Kociewia. 
Dzięki jej pomysłom i energii powstała w Tczewie 
nowoczesna instytucja dostrzegana zarówno przez 
mieszkańców Tczewa, Kociewia, jak i  turystów 
z Pomorza, innych regionów Polski oraz z zagra-
nicy. Przez swoją działalność, otwartość na innych, 
chęć pomocy innym oraz inspirowania i rozwija-
nia innych przyczyniła się do rozwoju organizacji 
pozarządowych na terenie Tczewa i  rozwinięcia 
pasji wielu osób, realizujących wcześniej swoje 
cele w zaciszu domów, pozostających nieznanymi 
dla innych. Doprowadziła do  zwiększenia świa-
domości mieszkańców Tczewa, że  zamieszkują 
w regionie Kociewia i są Kociewiakami. 

Nagrodę w imieniu Alicji Gajewskiej odebrał 
Adam Urban, wiceprezydent Tczewa. Laudację 
wygłosił Krzysztof Korda.

ZZ Gala wręczenia Skier Ormuzdowych za 2020 rok w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku, fot. Jacek Cherek
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Zanim opowiemy o odkryciu kapsuły czasu 
w remontowanym moście tczewskim, 
co miało miejsce 2 kwietnia 2019 r., warto 

pochylić się nad sytuacją, jaka istniała w Dolnej 
Wiśle w XIX w. Zastanowimy się, jakie działania 
poprzedziły wybudowanie obu mostów, które po-
wstały na bardzo trudnym terenie. Wprawdzie 
obwarowania wiślane wykonano już w XIV stu-
leciu, jednak bardzo często na obszarze Dolnej 
Wisły dochodziło do zrywania wałów przeciwpo-
wodziowych, szczególnie wiosną, gdy zatory lo-
dowe piętrzyły wodę i niszczyły wały. Wówczas 
woda zalewała urodzajne Żuławy w Delcie Wisły.

Nazwa delta pochodzi od  greckiej wiel-
kiej litery d – „D” [delta] i  oznacza ujście rzeki 
w postaci kilku odnóg, które tworzą obszar nizinny 
o  charakterze bagiennym (np. Żuławy Wiślane), 
przypominający kształtem literę D. 

Delta Wisły to liczący 390 km odcinek rzeki, 
od  jej ujścia do  ujścia Narwi. Towarzyszą im 
urodzajne gleby powstałe w wyniku naniesienia 
przez rzekę żwirów, piasku i  mułów. Grząskie 
tereny sprzyjały rozwojowi bagiennej roślinności 
wodnej, która – obumierając – tworzyła gleby 
zasobne w minerały i nawozy. Pierwszą odnogą 
Wisły w jej delcie jest Nogat, następnie Martwa 
Wisła, Wisła Śmiała, Szkarpawa i Leniwka. Delta 
Wisły nie jest jedyną na świecie rzeką mającą 
deltowate ujście, dowodem na to jest chociażby 
Amazonka czy Orinoko.

Wróćmy jednak do lokalizacji mostu w Tcze-
wie. Nie była ona przypadkowa. Przez wieki 
istniały tu przeprawy promowe, prowizoryczne 
przejścia przez rzekę. Jednak wówczas nie było 
szans na budowę mostu i  poprowadzenie kolei 
przez część Żuław do Malborka. Najpierw trzeba 
było wykonać potężne inwestycje, pozwalające 
na posadowienie na obu brzegach rzeki przyczół-
ków mostowych oraz wybudowanie przez grzą-
skie Żuławy nasypu kolejowego do Malborka. 

W II połowie XX w. nastąpiły ogromne inwe-
stycje na omawianych terenach. Myślę, że  jed-
nym z  głównych problemów były te związane 
z ujęciem w ryzach rzeki Wisły, która wyrządzała 
wiele szkód. Popatrzmy na to z  perspektywy 

Tczewa – ostatniego z  miast usytuowanych na 
nadwiślańskiej lewobrzeżnej wysoczyźnie. Stąd 
widać Żuławy, dzielące się na Żuławy Wiślane, 
Gdańskie i Elbląskie. To tereny równinne w Del-
cie Wisły. Z północy na południe zajmuje ona spory 
obszar od Mierzei Wiślanej do Pojezierza w oko-
licach Dzierzgonia, Morąga, Doliny Kwidzyń-
skiej, z kolei z zachodu na wschód – od Pojezierza 
Kaszubskiego, Starogardzkiego aż do  Wysoczy-
zny Elbląskiej i Równiny Warmińskiej. Żuławy to 
teren depresyjny z najniższym punktem w Racz-
kach Elbląskich (1,8 m p.p.m.) i  wyniesieniem 
w najwyższym punkcie 14,6 m n.p.m. w Grabinie 
Zameczku.

Biała Góra. Tu znajdują się śluzy oddziela-
jące Wisłę od Nogatu, który był kiedyś drugim 
ramieniem Wisły. W latach 1852–1879 wybudo-
wano neogotycką zaporę, składającą się ze śluzy, 
jazu i  wrót przeciwpowodziowych. Inwestycja 
miała na celu m.in. uporządkowanie gospodarki 
wodnej.

W XIX w. dynamicznie rozwijał się handel 
i  przemysł, a  wraz z  nimi zapotrzebowanie na 
tani transport. Do tego celu najlepiej nadawały 
się rzeki. Jednak trzeba było zająć się gospo-
darką wodną. Wisła nie tylko miała służyć żeglu-
dze, ale także nie niszczyć w  czasie powodzi 
terenów żuławskich, w  tym Gdańska. W  prze-
szłości bowiem spływające z  południa wody 
powodowały straszne powodzie. Już w  XII  w. 
zaczęto budować pierwsze wały przeciwpowo-
dziowe. Także w XIV w. Krzyżacy, budując wały, 
starali się ograniczyć szkody, które wyrządzała 
woda. Z  tego okresu pochodzi w  Tczewie wał 
przeciwpowodziowy wzdłuż ul. Czatkowskiej, 
a  także Kanał Młyński, którym odprowadzane 
są do Wisły wody z jezior lubiszewskich. Znana 
jest też straszna powódź z  kwietnia 1829  r., 
kiedy to przerwany został wał w  Ptasznikach, 
Giemlicach i  woda zajęła Żuławy Gdańskie, 
wdzierając się także do  Gdańska. Tereny nad 
brzegami Motławy i Raduni zostały zalane aż po 
dachy domów. Pod wodą znalazło się Dolne Mia-
sto Gdańsk, a  na wyspie Ołowianka stan wody 
wynosił 3,36 m głębokości. W XIX w. w czasie 

Zdarzyło się w Delcie Wisły
WODNE INWESTYCJE

JÓZEF M. ZIÓŁKOWSKI



19 NUMER 109        STYCZEŃ–GRUDZIEŃ  2021        KOCIEWSKI MAGAZYN REGIONALNY

ZDARZYŁO SIĘ W DELCIE WISŁY. WODNE INWESTYCJE

zaboru pruskiego podjęto się regulacji Delty 
Wisły, którą zakończono w XX w.

W latach 1891–1895 wykonano nowe koryto 
rzeki Wisły, od Przegaliny do Zatoki Gdańskiej. 
Znacznie wcześniej, bo w  1768  r. na pomysł 
wykonania przekopu Wisły wpadł mjr Jerzy 
Dewoyten, który pisał do  króla Stanisława 
Augusta, aby dla rzeki wykonać przekop i  tym 
samym ułatwić wiosną spływ lodów i  wody. 
Jednak dopiero władze pruskie w 1880 r. zdecy-
dowały się na wykonanie przekopu według pro-
jektu Alsena i Fahla z 1877 r. Roboty rozpoczęto 
w czerwcu 1881 r. W ich wyniku powstał kanał 
o długości 7,1 km wraz z wałami przeciwpowo-
dziowymi. Odcięto też przy pomocy śluz i wrót 
przeciwpowodziowych Wisłę Gdańską (Martwą 
Wisłę) i Szkarpawę.

Jednym z  budowniczych był Gottlieb 
Schmidt – pruski radca królewski, projektant 
odcinka Dolnej Wisły w latach 1829–1891. Praco-
wał w Kwidzynie, zajmując się regulacją rzeki. 

ZZ Od góry: Budowle wodne w Białej Górze odcinające Nogat od rzeki Wisły; ujście Wisły, fot. Józef M. Ziółkowski

ZZ Z pomnika poświęconego G. Schmidowi  
w Opaleniu-Widlicach pozostał tylko cokół,  

fot. Józef M. Ziółkowski
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Dzięki jego projektom odcinek Dolnej Wisły 
został uregulowany, pracę wykonali pruscy 
inspektorzy budowlani. Pamiątką po tych robo-
tach są także istniejące w  poprzek nurtu rzeki 
ostrogi, tzw. główki, zbudowane z  kamienia 
i  faszyny. Ich zadaniem jest spiętrzanie wody, 
dzięki czemu powstaje szybszy nurt rzeki. Ma to 
istotne znaczenie dla ukształtowania dna i nie-
sionego przez wodę rumowiska piasku, a  także 
regulowania nurtu rzeki. 

Oprócz spływu wód z  górnej rzeki istniały 
też problemy z terenami przyległymi do brzegu 
Wisły. Wiadomo bowiem, że  w  pobliżu rzeki 
istniały niziny, które bywały zalewane przez 
wody. Chodzi tu m.in. o  Nizinę Świecką, Opa-
leńską, Walichnowską. Ta ostatnia ma długość 
15 km i szerokość prawie 5 km. Aby ją chronić, 
w  XIV  w. utworzono Związek Wałowy, który 
8 stycznia 1591  r. otrzymał prawo wałowe 
nadane przez króla polskiego Zygmunta III 
Wazę. W  1693  r. potwierdził je  król Jan III 
Sobieski. Z kolei w czasach pruskich, 4 sierpnia 
1854  r., król Prus Fryderyk Wilhelm IV nadał 
temu związkowi statut. 

W  1857  r. przystąpiono do  uregulowania 
spływu wód z  jeziora pelplińskiego do  Wisły, 
dlatego w Rybakach powstała śluza drewniana, 
rozbudowana w 1884 r. Śluza międzyłęska składa 
się ze śluzy wałowej, stacji pomp w Rybakach, 
gdzie pracują pompy „Nadzieja” i „Pokój”. Ist-
nieje też śluza dolna w  Międzyłężu o  nazwie 
„Zgoda”.

W latach 1890–1895 powstały w Przegalinie 
dwie śluzy i  port rzeczny. Śluza „Południowa” 
została zbudowana w latach 1975–1982, a „Pół-
nocną” oddano do użytku w 1895 r. Właśnie ta 
śluza została wybudowana w związku z wykona-
niem przekopu Wisły. 

To tylko kilka przykładów, które pokazują, 
że  przed budową mostu w  Tczewie i  po jego 
zakończeniu wykonywano wiele prac mających 
na celu ujarzmienie wód Wisły. Dziś rola mostu 
tczewskiego, wybudowanego w 1857 r., jest mało 
znacząca komunikacyjnie. Ma on natomiast 
duże znaczenie historyczne. Jego rola spadła, 
gdy w  1940  r. – w  pierwszym roku II wojny 
światowej – wybudowano most drogowy w Kny-
bawie. Także znacznie większą wartość komuni-
kacyjną posiada most kolejowy, usytuowany 40 
m na północ od obecnie remontowanego mostu 
drogowego. 

Wiele pokoleń walczyło z  żywiołem Wisły 
i starało się ją ujarzmić w celach ochrony tere-
nów uprawnych, siedlisk ludzkich, komunika-
cyjnych, żeglugowych. Wszystkie prace biegły 

JÓZEF M. ZIÓŁKOWSKI

z nurtem rzeki, z południa na północ, jednak roz-
wijający się stan wiedzy powodował, że powsta-
wały coraz to nowe konstrukcje techniczne.

Tczewskie przeprawy przez Wisłę
Tczew był i  jest ważnym punktem stra-

tegicznym nad Dolną Wisłą. Zanim powstały 
mosty w Tczewie, istniały przeprawy za czasów 
Sambora II, który w 1260 r. lokował miasto. Wów-
czas wpływ na rozwój komunikacji miał Elbląg. 
Przeprawy promowe zyskały na znaczeniu, gdy 
w  1308  r. Tczew zajęli Krzyżacy. W  tamtych 
czasach głównym nurtem Wisły był też Nogat, 
który przepływa przez Malbork. Tczew zacho-
wywał przez pewien czas lojalność względem 
Krzyżaków i był członkiem Związku Pruskiego. 
W  XVI  w. przywilej dzierżawienia przeprawy 
promowej przeszedł w ręce tczewian. 

W  latach 1626–1629, kiedy Rzeczpospo-
lita i Szwecja prowadziły wojnę o ujście Wisły, 
Gustaw II Adolf rozkazał wznieść mosty na 
Wiśle. W  późniejszych latach istniały tam też 
mosty łodziowe, mosty pontonowe. W  1807  r. 
wojska napoleońskie opanowały pruski Tczew. 
Napoleon wówczas domagał się od namiestnika 
Lefebvre, aby ten wybudował most ułatwiający 
dostęp do żyznych Żuław. Marszałek zapewniał 
wodza, że  przeprawa powstanie. Wykonano 
jednak most prowizoryczny. Dopiero w  1825  r. 
władze pruskie sprowadziły do  Tczewa most 
pływający. Trzeba powiedzieć, że  wszystkie 
przeprawy przez rzekę na przestrzeni wieków 
były rozwiązaniami tymczasowymi i gdy wystę-
powały powodzie wiosenne lub letnie, nie ist-
niała stała komunikacja mostowa.

Kolej żelazna
„Tego wozu, przemierzającego świat, nie 

zatrzyma żadna ludzka ręka” – miał powiedzieć 
Fryderyk Wilhelm IV z okazji otwarcia linii kole-
jowej Berlin-Poczdam, 29 października 1838  r. 
Pamiętajmy, że  XIX wiek to okres pary i  elek-
tryczności. Parowóz z 1829 r., za wynalazcę któ-
rego uznaje się George’a  Stephensona, uznany 
został za rewelację. W listopadzie 1849 r. podjęto 
ustawę o  powstaniu Kolei Wschodniej łączącej 
Berlin z Królewcem. W tym celu w Bydgoszczy 
utworzono dyrekcję kolei. Budowano kolej na 
odcinkach Krzyż–Bydgoszcz (1851), Bydgoszcz–
Gdańsk (1852), Malbork–Królewiec (1853) 
i  Tczew–Malbork (1857). 16 czerwca 1874  r. 
utworzono Urząd Kolei Państwowych – organ, 
który zajmował się rozwojem kolei. Wcześniej 
istniały też prywatne linie kolejowe.



21 NUMER 109        STYCZEŃ–GRUDZIEŃ  2021        KOCIEWSKI MAGAZYN REGIONALNY

ZDARZYŁO SIĘ W DELCIE WISŁY. WODNE INWESTYCJE

ZZ Stacja pomp w Rybakach przepompowująca wody z Niziny Walichnowskiej do Wisły, fot. Józef M. Ziółkowski

Przymiarki do budowy mostu w Tczewie
Budowa Kolei Wschodniej to ogromne zada-

nie, w skład którego wchodziło również zbudo-
wanie mostu w Tczewie. Prace nie zawsze szły 
pełną parą i różne koncepcje brano pod uwagę. 
Ze względu na oszczędności rozważano np. 
wybudowanie takiej konstrukcji, którą można 
by  było tylko przetaczać wagony, a  nie ciężkie 

lokomotywy. We wrześniu 1845 r. kontynuowano 
roboty ziemne. Zbudowano cementownię, mie-
szalnię betonu, cegielnię, kuźnię, warsztaty. 
W  1847  r. miało miejsce ograniczenie prac. 
Wówczas też analizowano różne konstrukcje 
mostowe Conway i  Britannia. Zadecydowano, 
że  przęsła dla mostu w  Tczewie będą miały 
długość 121,14 m, a  w  Malborku na Nogacie – 
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ZZ Od góry: Widok z samolotu na śluzę w Przegalinie; lokomotywa z 1842 roku znajdująca się w Muzeum Techniki 
w Berlinie; fot. Józef M. Ziółkowski

97,2  m. Przy budowie mostu pracowało 5.300 
robotników. Zawężono koryto rzeki i początkowo 
most miał długość 837,3 m. 

Do  1853  r. wykonano wszystkie filary. 
W  1854  rozpoczęto montaż przęseł, a  w  1857   
wykonano ostatni, trzeci odcinek przeprawy. 
Most posiadał zaprojektowany jeden tor kole-

jowy i jezdnię dla ruchu kołowego, jednak zapo-
trzebowanie na przeprawę było tak duże, że 40 m 
na północ od starego mostu w latach 1888–1891 
wybudowano dwutorowy most kolejowy. Most 
kolejowy był mostem obronnym. Mieściły się 
tam kaponiery i  wartownie, a  także wieżyczki 
strzelnicze.
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ZZ Od góry: Carl Lentze, Friedrich  
August Stüler, Rudolph Eduard 
Schinz; źródło: Świadek przeszłości: 
dawny most przez Wisłę w Tczewie, 
red. W. Ramm, Kaiserslautern 2000

Główni budowniczowie mostu w Tczewie
Mosty tczewskie budowali inżynierowie: Carl Lentze – 

pierwszy projektant mostu tczewskiego dla Wschodniej Kolei, 
przewodniczący Królewskiej Komisji do spraw Budowy Mostów 
na Wiśle; Rudolph Eduard Schinz – odpowiedzialny za obliczenia 
techniczne i Friedrich August Stüler – projektant portali, wież 
w mostach na Wiśle i Nogacie.

Koniec świetności tczewskiego mostu
Wspomniałem wcześniej, że Prusacy projektowali most jako 

obronny, z umocnieniami, kazamatami i masywnymi bramami. 
Wykorzystano to szczególnie na przyczółku wschodnim od strony 
Lisewa. Nie przewidzieli jednak, że w 1920 r. most zostanie przy-
pisany do polskiego Tczewa.

1 września 1939 r. był dla mostu dniem tragicznym. Zarówno 
most drogowy, jak i  kolejowy – jako ważne cele strategiczne – 
zostały wysadzone przez polskich saperów z 2 Batalionu Strzel-
ców w Tczewie, żeby uniemożliwić Niemcom przerzucanie wojsk. 
Przez tczewski most biegła linia kolejowa, będąca najkrótszym 
i głównym połączeniem Prus Wschodnich z pozostałym teryto-
rium Rzeszy oraz z Gdańskiem. W czasie okupacji Niemcy odbu-
dowali most kolejowy, a  z  odbudową drogowego władze hitle-
rowskie zwlekały. Mieszkańcy domagali się możliwości przejścia 
i przejazdu do Lisewa, jednak nie chciano odbudowywać mostu 
drogowego, twierdząc, że  mogą oni pokonywać rzekę mostem 
w Knybawie. W sierpniu 1940 r. wykonano prowizoryczne przej-
ście, łączące pozostałości mostu z  mostem kolejowym. Wyco-
fujący się Niemcy w 1945 r. ponownie wysadzili most drogowy 
i kolejowy. Po wojnie most drogowy przywrócono do ruchu koło-
wego w  1948  r. Rok wcześniej został on zburzony przez wody 
zatoru lodowego. Most odbudowano dopiero w latach 50. XX w. 

Przez wiele lat most służył przeprawie przez Wisłę, jednak 
jego stan pogarszał się. Budowla została zamknięta w 2011 r.

Mozolna odbudowa mostu i ciekawe znalezisko
Z wielkim trudem udało się wyremontować zabytkową część, 

filary, 4 wieżyczki, konstrukcję kratownicową. W 2015 r. przystą-
piono do projektu zamiennego dla przęseł nurtowych od strony 
Tczewa, które zamierzano zrekonstruować. W  2019  r. zaczęto 
rozbierać stare przęsła ESTB nad nurtem rzeki i przyczółkiem 
zachodnim. 

15 kwietnia 2019  r. podczas robót związanych z  wykopem 
przyczółka, pracownicy przedsiębiorstwa BANIMEX z  Będzina 
dokonali odkrycia kamiennej formy, w której znajdowało się zna-
lezisko – puszka (kapsuła czasu) o średnicy 15 cm i wysokości 17 
cm. W schowku była także tablica historyczna o wymiarach 26,5 x 
41 cm, którą uszkodzono w czasie rozbijania betonu. Nikt bowiem 
nie spodziewał się, że w przyczółku mostowym, akurat w tym miej-
scu, znajduje się kapsuła czasu. Wprawdzie zachowały się grafiki 
pokazujące m.in. plac budowy Pruskiej Kolei Wschodniej i  kon-
strukcji jednej ze środkowych filarów mostu na Wiśle. Jest także 
ilustracja obrazująca położenie kamienia węgielnego pod budowę 
mostu przez króla pruskiego z  27 lipca 1851  r. Wydrukowała ją 
gazeta „Leipziger Zeitung” wychodząca w  latach 1735–1921, 
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JÓZEF M. ZIÓŁKOWSKI

ZZ Od góry: Wysadzone mosty tczewskie, 2 września 1939 r., fot. NAC, sygn. 2-7552; skutki działań wojennych 
widoczne do czasów współczesnych w złamanej konstrukcji przęsła od strony Lisewa; fot. Józef M. Ziółkowski
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chociaż, oglądając rysunek, trudności sprawia 
opis przebiegu samego momentu wmurowania 
kamienia węgielnego. Być może jest to wyłącznie 
podyktowane wyobraźnią twórcy rysunku. Wszak 
nie widać na nim granitowego obelisku, który 
można było zobaczyć po rozebraniu przez BANI-
MEX zachodniego przyczółka mostu w  2019  r. 
Nie należał on do  małych obiektów. Zapewne 
gdzieś w archiwach spokojnie drzemią stosowne 
dokumenty związane z tamtym wydarzeniem.

Budowa mostu we wspomnieniach JoHanny Enss
We wspomnieniach Johanna Enss1, opubliko-

wanych na łamach „Tiegenhöfer Nachrichten”2, 
podaje, że w r. 1845 zaczęła się „ogromna budowa 
mostu na Wiśle w  Tczewie”. Dnia 8 września 
miało miejsce wbicie pierwszej łopaty, w następ-
nych latach wybudowano Dom Komisji oraz 
cegielnię w Knybawie, a w 1847 powstał Zakład 
Budowy Maszyn. Dyrektorem Zakładu został 
H.W.  Krüger (późniejszy szwagier Johanny). 
Prace szły szybko, 6 lat później, 12 października 
1857  r., przejechał po moście pierwszy pociąg. 
Położenie kamienia węgielnego pod most kole-
jowy przez króla Fryderyka Wilhelma IV odbyło 
się 27 lipca 1851  r. Z  tego powodu Enss przyje-
chała do Tczewa. Jak podaje: „To było wspaniałe. 
Pokazuje to załączony program”. Ze względu na 
wartość historyczną tego dokumentu przytoczę 
go w całości w tłumaczeniu3. Świadczy on dobit-
nie o randze, jaką nadano temu wydarzeniu.

Jego Królewska Mość Król Fryderyk Wil-
helm IV zostanie przyjęty w Królewskim Domu 
Komisji w Tczewie przez Ministra Handlu, Rze-
miosła i  Robót Publicznych, gdzie zechce poje-
chać i zobaczyć prezentację.

Po zakończonej prezentacji JKM zostaną 
pokazane plany budowy przez ww. Ministra oraz 

1 Johanna Enss, z domu Stobbe, spisała swoje wspomnienia 
w wieku 77 lat, w 1909 r. Ur. się 6.10.1832 r. w Nowym Dwo-
rze Gdańskim. Chodziła do szkoły w N. Dworze i Tczewie 
i  jako dorosła dziewczyna została ochrzczona w  zborze 
mennonitów w Cyganku. Wyszła za mąż za rolnika, a po-
tem kupca Johanna Ensse. Od 1852 do 1921  r. mieszkała 
w  Tczewie, gdzie 4 kwietnia 1897  r. zmarł jej mąż. Pra-
cowała w  Czerwonym Krzyżu. W  1921  r. przeprowadziła 
się do  syna do Kolbergu (Kołobrzeg), tam zmarła 3 maja 
1928 r. Pochowana została obok męża, w Tczewie na cmen-
tarzu luterańskim. Wspomnienia dotyczące wmurowania 
kamienia węgielnego przekazał redakcji „Tiegenhöfer 
Nachrichten” jej wnuk, Otto-Heinrich Stobbe.

2 [Dziennik Nowego Dworu], pismo byłych nowodworzan 
i    Żuławiaków z  2010, nr 51, s. 43–46, https://www.tie-
genhof.de/archiv/mitteilungen-und-tiegenh%C3%B6fer-
-nachrichten/von-1985-bis-2015-die-tn-26-bis-tn-56  [dostęp: 
12.03.2020].

3 Tłumaczenie Aleksander Ziółkowski.

Dyrektora Departamentu Budownictwa Mini-
sterstwa.

W  międzyczasie wyznaczone osoby udadzą 
się na miejsca pracy, w którym będzie przepro-
wadzany odbiór w  wyznaczonych pomieszcze-
niach budynków warsztatu, gdzie zebrali się już 
pozostali uczestnicy uroczystości.

Stąd wyrusza uroczysty pochód, przy biciu 
dzwonów, do lewego filara mostu. W następującej 
kolejności: 1. Pochód robotników zatrudnionych 
przy budowie mostu; 2. Komisja budowlana z jej 
urzędnikami i technikami; 3. Generałowie prowin-
cji Prusy; 4. Dowódca Pierwszego Regimentu Huza-
rów, płk Hrabia von Haussonville; 5.  Dowódca 
Piątego Regimentu Piechoty, płk von  Könneritz; 
6. Landhofmeister (wysoki urzędnik administra-
cyjny lub sądowy w służbie suwerena, ochmistrz 
(?); 7. Marszałek dworu (?); 8. Nadburgrabia/kró-
lewski burgrabia; 9. Kanclerz; 10. Burgrabia Mal-
borka; 11. Naczelny prezydent4 prowincji Prusy; 
12. Biskupi warmińscy i  ziemi chełmińskiej; 13. 
Prezesi Królewskiego Sądu Apelacyjnego pro-
wincji Prusy; 14. Generał-nadinspektor; 15. Prze-
wodniczący Rządu Królewskiego; 16. Dyrektorzy 
prowincjalni Prus; 17. Deputowani Królewskiego 
Zarządu Kolei Wschodnich; 18. Dyrektor naczelny 
poczty (Weppler z Gdańska); 19. Rady Rządowe 
i  Budowlane w  Prowincji Prusy oraz Rady Rzą-
dowe i  Budowlane w  Bydgoszczy; 20.  Starosta, 
Asesor rządowy von Neffe z  Starogardu Gdań-
skiego; 21. Generalni dyrektorzy ziemscy w Pru-
sach; 22.  Poseł Uniwersytetu w  Królewcu; 23. 
Deputowani dzielnic handlowych, Korporacje 
z  Królewca, Gdańska, Kłajpedy i  Elbląga; 24. 
Deputowani starostów z okręgu Prusy; 25. Burmi-
strzowie i przewodniczący rad miejskich i radcy 
miast: Gdańska (Danzig), Królewca (Königsberg), 
Elbląga (Elbing), Kłajpedy (Memel), Braniewa 
(Braunsberg), Sowiecka (Tilsit), Torunia (Thorn), 
Kwidzyna (Marienwerder) i  Tczewa (Dirschau).

Po przybyciu na plac budowniczowie usta-
wiają się przed trybunami ustawionymi po obu 
stronach kamienia węgielnego.

Komisja budowlana wraz z  urzędnikami 
i technikami podchodzi do kamienia węgielnego. 
Uczestnicy ustawiają się po obu stronach placu 
bezpośrednio przed szpalerem utworzonym przez 
budowniczych, na lewo od kamienia węgielnego: 
1. Generalicja; 2. Prezesi Sądu Apelacyjnego; 
3. Generalni dyrektorzy ziemscy; 4. Deputowani 
okręgów powiatowych, a po prawej stronie pozo-
stali uczestnicy w powyższej kolejności.

4 Najwyższy urzędnik administracyjny w  prowincjach pru-
skich.
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Po zakończeniu ustawiania składu Jego 
Wysokość zostanie o  tym poinformowana. Jego 
Wysokości towarzyszyć będą w  towarzystwie 
Ministra Handlu, Rzemiosła i Robót Publicznych 
i  dyrektor Departamentu Budownictwa Mini-
sterstwa, jak również nadinspektor Lentze oraz 
radca rządowy Spittel, udadzą się na miejsce 
uroczystości powozem, zostawią powóz na końcu 
wzniesienia i  przejdą stamtąd do  słupa końco-
wego (ok. 380 kroków).

Na schodach prowadzących do  miejsca, 
gdzie zostanie położony kamień węgielny, Jego 
Wysokość zostanie przyjęty przez Naczelnego 
Prezydenta Prus i  Przewodniczącego Kró-
lewskiego Rządu Gdańska i  odprowadzony 
do kamienia węgielnego.

Gdy Jego Wysokość będzie się zbliżać, 
zgromadzenie zaśpiewa pieśń «Heil Dir im 
Siegerkranz»5. Po zakończeniu śpiewu mistrz 
budowlany Lentze zwróci się do Jego Wysokości 
o wmurowanie kamienia węgielnego przy pomocy 
młotka. Następnie metalowa tablica z  napi-
sem: «Król pruski Fryderyk Wilhelm IV położył 
kamień węgielny pod most na Wiśle w Tczewie 
27 lipca 1851  r.», zostanie umieszczona w  prze-
znaczonym do tego pojemniku, a Jego Królewska 
Mość zadaje zwyczajowe uderzenia młotem.

Po zakończeniu wmurowania kamienia 
węgielnego, zgromadzeni odśpiewają chorał 
«Nun danket alle Gott»6, przy biciu dzwonów. 
Jego Królewska Mość w  towarzystwie Ministra 
Handlu, Rzemiosła i  Robót Publicznych oraz 
Dyrektora Departamentu Budownictwa Mini-
sterstwa, wsiądą na statek, przeprawią się na 
prawy brzeg Wisły i dokonają inspekcji znajdu-
jących się tam obiektów budowlanych.

Kapsuła czasu
Znalezienie kapsuły czasu wzbudziło wiele 

emocji. Kamień węgielny posiadał wymiary 
1 x  1,2 m, był wykonany z  granitu z  wnęką, na 
której dnie znajdowała się tablica i  puszka. 
Zastanawiano się, co  może znajdować się w  jej 
wnętrzu. Istniały różne przypuszczenia. Niektó-
rzy sądzili, że jest tam złoto i inne kosztowności. 
Dosyć długo po znalezieniu wykonana z mosiądzu 
puszka strzegła swojej tajemnicy. Najpierw zasta-
nawiano się, w jaki sposób została ona zamknięta 
i  jak ją otworzyć, aby nie uszkodzić zawartości. 
W  pracowni archeologicznej Renaty Wiloch- 
-Kozłowskiej zdecydowano, że  trzeba wyko-

5 Chwała Ci, w  wieńcu zwycięzcy – hymn Królestwa Prus 
do 1871, później nieoficjalny hymn Cesarstwa Niemieckiego.

6 Dziękujmy Bogu wraz. 

nać oprzyrządowanie do  jej otwarcia. Takowe 
wykonali Ryszard Oleńczuk i  Jarosław Gruź-
lewski w  Państwowych Szkołach Budownictwa 
im. prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku. Istniało 
podejrzenie, że w kapsule znajduje się papierowa 
zawartość, która wymaga fachowej konserwacji. 
Zwrócono się więc do dr Anny Walczak – dyrek-
tor Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej 
– o umożliwienie prac przy kapsule i  jej zawar-
tości. Kapsułę otwarto po 168 latach, a miało to 
miejsce 18 lipca 2019 r., w obecności Mirosława 
Augustyna – starosty tczewskiego, Alicji Gajew-
skiej – dyrektor Fabryki Sztuk, Wandy Pętlickiej 
– zastępcy dyrektora PAN, Marcina Tymiń-
skiego – rzecznika Pomorskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, Ryszarda Oleńczuka 
– kierownika warsztatów Państwowych Szkół 
Budownictwa w  Gdańsku, Jarosława Gruźlew-
skiego z Państwowej Szkoły Budownictwa, Alicji 
Krawczyk – konserwatora papieru PAN Biblio-
teki Gdańskiej, Heleny Dzienis – pracownia 
numizmatyki PAN Biblioteki Gdańskiej oraz pra-
cowników PAN: Marty Klott-Żychskiej, Iwony 
Trojanowskiej, Marty Pawlik-Flisikowskiej oraz 
Józefa Ziółkowskiego – Fabryka Sztuk, głównego 
specjalisty ds. muzealnictwa.

Rozważania związane z otwarciem dotyczyły 
tego, czy kapsel jest wciśnięty w  puszkę, czy 
też posiada gwint i  jest wkręcany. Okazało się, 
że  posiada on gwint i  przy pomocy odpowied-
niego oprzyrządowania można pokrywę odkręcić. 
Po otwarciu kapsuły przez Mirosława Augustyna 
pomieszczenie wypełnił zapach gnijącego mięsa. 
W  puszce była zielona, cuchnąca maź. Renata 
Wioch-Kozłowska wyjęła zawartość puszki 
w postaci dwóch zwitków (pergaminu) i dziesię-
ciu monet. Były to: po pierwsze puszka – śred-
nica 150 mm; wysokość 152 + 14 mm przykrywa; 
średnica przykrywy 150 mm; po drugie tablica 
o długości 410 mm, wysokości 263 mm i grubości 
3 mm; po trzecie monety: 2 talary z 1851 r.; 1 talar 
z 1851 r.; pół talara z 1850 r.; 2½ srebrny grosz 
z 1851 r.; 1 srebrny grosz z 1851 r.; pół srebrnego 
grosza z 1851 r.; 1/90 talara z 1850 r.; 1/20 talara 
z 1850 r.; 2 fenigi z 1851 r.; 1 fenig z 1851 r.; oraz 
2 zwitki pergaminu. 

Stwierdzono, że zwitki pergaminu z tekstem, 
monety i tablicę pamiątkową trzeba poddać kon-
serwacji. O ile puszka, tablica i monety nie stwa-
rzały większych problemów z  konserwacją, to 
nad zwitkami pergaminów trzeba było się dłużej 
pochylić. Trafiły one do konserwator dzieł sztuki 
z papieru, pergaminu i skóry – Alicji Krawczyk. 
– Przekazane do prac zwitki pergaminów prak-
tycznie były destruktami – powiedziała nam kon-

JÓZEF M. ZIÓŁKOWSKI
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ZZ Od góry: Cztery wieżyczki, które udało się wyremon-
tować do 2015 r., fot. Józef M. Ziółkowski; granito-
wy cokół obmurowany cegłą – miejsce znalezienia 
kapsuły czasu podczas demontażu przęseł ESTB 
i rozbiórki przyczółka zachodniego, źródło: Pracow-
nia Archeologiczna Renaty Wiloch-Kozłowskiej 

ZZ Znaleziona kapsuła czasu i pamiątkowa tablica, źró-
dło: Pracownia Archeologiczna R. Wiloch-Kozłowskiej

serwator. – Przyczyną częściowego zniszczenia 
była wilgoć, umożliwiająca mikrobiologiczną 
destrukcję pergaminu.

Wiadomo bowiem, że pergamin to nic innego 
jak skóra zwierzęca, a ta w określonych warun-
kach jest źródłem białka dla mikroorganizmów, 
które wytworzyły maź sklejającą warstwy taśm. 

Podczas otwarcia ustalono, że  zwoje uszko-
dzonego pergaminu trzeba umieścić w  kąpieli 
mieszanki alkoholu z wodą. Miało to przyczynić 
się do tego, aby pergaminy nie wyschły. Następ-
nie przez dwa tygodnie wypłukiwano zieloną 
maź rozłożonego przez mikroorganizmy perga-
minu. Po rozwinięciu taśm okazało się, że są one 
pokryte jednostronnie rękopisem. Jeden (85 x 
11,5 cm) wykonany z kawałka pergaminu, zapi-
sany w poprzek zwoju. Dłuższy (124 x 11,5 cm), 
sklejony z dwóch kawałków pergaminu, posiada 
zapis po długości zwoju. Oba były napisane 
brązowym atramentem na zielono barwionym 
pergaminie. Po wypłukaniu wyjęto pergaminy 
z kąpieli i nastąpił proces suszenia, prostowania 
i  delikatnego naprężania na blasze. Wysuszone 
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ZZ Od góry: Początkowo myślano, że zwitki to nic innego jak sakiewki, w których znajdują się kolejne monety, jed-
nak po odsłonięciu skrawka materiału, okazało się, że zawiera on tekst; monety na dnie kapsuły; solidna puszka 
kapsuły czasu, która przetrwała 168 lat; jedna z monet; znaleziony pergamin na etapie prac konserwatorskich; 
fot. Pracownia Archeologiczna Renaty Wiloch-Kozłowskiej i Józef M. Ziółkowski

pergaminy trafiły do  dezynfekcji, która trwała 
dwa tygodnie. Następnie przez pół roku perga-
min był przewietrzany, aby wyparował środek 
chemiczny i  można było dalej pracować nad 
dalszą konserwacją, a także odczytaniem tekstu. 
Trzeba było jeszcze wykonać bardzo wiele prac 
konserwatorskich, polegających m.in. na oczysz-
czaniu na sucho, uelastycznieniu pergaminu, 
nawilżaniu, uzupełnieniu ubytków. Wraz z perga-
minami konserwacji poddano też mosiężne oku-
cia, które umieszczone są na końcach taśm. Prace 

te wykonała Cátia Viegas Wesolowska. Zostały 
one zabezpieczone żywicą syntetyczną. Ostatnim 
etapem żmudnych prac było wykonanie passe-
-partout z tektury, a także pudła ochronnego. Po 
wykonaniu prac ratunkowych pergaminy zostały 
przekazane do pracowni fotograficznej Grzegorza 
Nosorowskiego, gdzie sfotografowano pergaminy 
po renowacji, a szczególnie tekst w promieniach 
ultrafioletowych, który na nich pozostał. 

Odczytu dokonała Stefania Sychta z  Pol-
skiej Akademii Nauk. – Odczytałam to co udało 

JÓZEF M. ZIÓŁKOWSKI
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ZZ Moment symbolicznego otwarcia kapsuły  
przez starostę tczewskiego Mirosława Augustyna,  

fot. Józef M. Ziółkowski

się odczytać – powiedziała. – Nie znam historii 
mostu w Tczewie. Tłumaczyłam słowo w słowo. 
Z  tłumaczenia fragmenty niemieckiego tekstu, 
który pozostał na dwóch kawałkach pergaminu, 
udało się uzyskać następujący tekst: „Jego Wyso-
kość Król Prus Fryderyk Wilhelm IV wydał 
rozkaz połączenia prowincji wschodnich z  cen-
tralnym punktem państwa (…) koleją żelazną 
pomiędzy Berlinem i Królewcem (…) tą budową 
(…) przez (…) koło Ma… (…) rozbudowa koryta 
rzeki i wałów (…) / 2. Wisły i Nogatu jest rozpo-
częta. Dla realizacji budowy mostów i rozbudowy 
koryta rzeki i wałów utworzono w Tczewie komi-
sję składającą się z  dwóch wydziałów. Według 
planu budowy most na Wiśle ma być zbudowany 
na dwóch filarach brzegowych i  pięciu filarach 
środkowych, każdy z  sześciu otworów przepły-
wowych o odległości 320 [?] stóp z (…)żelaznymi 
(…) przejazd dla pociągu (…) inne (…) o długości 
2500 stóp (…) budowla naziemna mostu będzie 
przy naziemnej (…) / 3. (…) 46 stóp nad punk-
tem środkowym (…) koło Tczewa się znajdować. 
Koszty budowy oszacowano na (…) talarów. (…) 
do  budowy mostu na Wiśle rozpoczęto w  roku 
1845 [?] i po ich przerwaniu wiosną 1850 roku pod-
jęto ponownie. Na potrzeby budowy w  majątku 

ZDARZYŁO SIĘ W DELCIE WISŁY. WODNE INWESTYCJE

ZZ Fot. monet Józef M. Ziółkowski

ZZ Moneta srebrna, 2 talary, 1851 r. 
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JÓZEF M. ZIÓŁKOWSKI

Knybawa niedaleko Tczewa (…) Rocznie 4 (…), 
które w roku (…) zakład i  odlewnię żeliwa (…) 
wykonanie niezbędnych do  budowy mechanicz-
nych / 4. narzędzi i  na budowę huty żelaza dla 
części naziemnej mostu pozyskano od  państwa. 
Założenie filarów mostu odbywa się przy pomocy 
muru szczelinowego z betonem, który sięgał na 
głębokość 10 stóp poniżej poziomu Tczewa. Słu-
żący do tego, (…) twardniejący w wodzie cement 
jest z  (…) Starogardzie [?] i  Knybawie odkryte 
(…) budowa (…). W  roku 185(…) lewostronne 
filary brzegowe mostu rozpoczęto, a w lipcu 1851 
/ 5. (…) położenie pierwszego dużego (…) Po 
otwarciu odcinka kolei (…) Krzyż i  Bydgoszcz 
26-go (…) Podczas dalszej podróży do Królewca 
(…) odsłonięcie pomnika na cześć (…) Jego 
Wysokości Fryderyka Wilhelma 

Wysokość (…)”7.

Zawartość kapsuły czasu po konserwacji
Pergaminy po żmudnej pracy konserwatora 

Alicji Krawczyk przechowywane są w  odpo-
wiednich warunkach, natomiast na wystawie 
Fabryki Sztuk w Tczewie, zatytułowanej „Skarby 
Fabryki Sztuk”, eksponowane są ich kopie, na 
których umieszczono tłumaczenia tekstu nie-
mieckiego, przygotowane przez Stefanię Sychtę. 
Poza kopiami pergaminów zwiedzający mogą 
zobaczyć oryginalną tablicę, puszkę i  przykła-
dowe monety.

7 Autor dostarczył tekst oryginalny po niemiecku i jego sy-
multaniczne tłumaczenie, ale ze względu na ograniczenie 
łamów prasowych nie jesteśmy w stanie opublikować obu.

Postscriptum
Tekst zamieszczony na dwóch paskach per-

gaminu, mimo że  z  ubytkami, można porównać 
z  opracowaniami technicznymi dotyczącymi 
budowy mostu, zawartymi w publikacji pod redak-
cją Wielanda Ramma Świadek przeszłości: dawny 
most przez Wisłę w Tczewie (Kaiserslautern 2000). 
Na pergaminach było zapewne wiele informacji, 
których ze względu na zniszczenia nie udało się 
odczytać. Być może kiedyś, kiedy zakończą się 
prace przy odbudowie mostu (kiedy to nastąpi), 
ktoś wmuruje kapsułę z  historią budowy mostu 
w XIX w. i jego odbudowy w XXI w. Wszak kapsuła 
czasu ma na celu pozostawienie dla potomnych 
śladu człowieka, a  może to będzie nie kapsuła, 
a  krypta czasu, hermetyczna komora zawiera-
jąca artefakty, wspomnienia i  dokumenty, jakie 
powstały przez dziesiątki lat, związane z historią 
mostu: jego budowy, zniszczeniami w 1939 i 1945 r. 
oraz prowadzonym z wielkim wysiłkiem Starostwa 
Powiatowego remontem w XXI w.8

8 Bibliografia: J.  Golicki, 100 fotografii Tczewa na 100-le-
cie niepodległości 1920–2020, Pelplin 2020; J.  Makowski, 
Największa katastrofalna powódź w  dziejach Gdańska 
i prawdopodobnie jej powtórzenia w obecnych warunkach, 
Gdańsk 1994; Materiały V Sympozjum Wiślanego „Zabytki 
Kociewia”, red. R. Klim, Tczew 1999; Świadek przeszłości: 
dawny most przez Wisłę w Tczewie, red. W. Ramm, Kaiser-
slautern 2000; T.  Wrycza, Lodołamacze, Gdańsk–Gdynia 
1998; Zabytki hydrotechniki województw gdańskiego i el-
bląskiego, red. R. Klima, Gdańsk 1998; J. M. Ziółkowski, 
Kulisy międzywojennego Tczewa 1920–1939, Tczew 2015; 
tenże, W delcie Wisły, Tczew 2013.

 Serdecznie dziękuję panu Henrykowi Dempsowi za prze-
słanie poszukiwanego przeze mnie tekstu dotyczącego uro-
czystości wmurowania kamienia węgielnego.

ZZ Wystawa Fabryki Sztuk w Tczewie zatytułowana „Skarby Fabryki Sztuk”, fot. J. M. Ziółkowski
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20 listopada odbył się w Pelplinie po 
raz siódmy Areopag Pelpliński. W za-
myśle inicjatorów tego wydarzenia 

– Kurii Diecezjalnej w Pelplinie, Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego oraz Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika w Toruniu – ma on nawiązywać 
do dawnych tradycji niezapomnianych Spotkań 
Pelplińskich. Potrzebę powrotu do tych konferen-
cji ukierunkowanych na zrozumienie specyfiki 
regionu zgłaszano w środowisko regionalistów 
od dłuższego czasu. Tą cykliczną konferencję 
zainicjował ks. prof. Szulist (od 2015 r.). Tego-
roczny Areopag nawiązywał do historii zakonów 
męskich na Pomorzu. 

Konferencję rozpoczął biskup pelpliński 
dr  Ryszard Kasyna, po czym odbyły się dwa 
panele wykładowe. W pierwszym panelu uczest-

Areopag Pelpliński 

KRZYSZTOF KORDA

nicy wysłuchali cyklu wykładów: Duchowość 
zakonów męskich – ks. prof. dr. hab. Ireneusza 
Werbińskiego (Kolegium Jagiellońskie); Co jest 
potrzebne, aby w  czynnym życiu apostolskim 
karmelita bosy prowadził autentyczne życie 
kontemplacyjne? – o. Krzysztofa Jarosza OCD; 
Zakony męskie diecezji chełmińskiej w II Rze-
czypospolitej (1920–1939) – dr.  Leszka Molen-
dowskiego (Instytut Kaszubski, Muzeum Gdań-
ska), autora prezentowanej podczas wydarzenia 
książki pod tym samym tytułem. Podczas dru-
giego panelu podjęto dwa tematy: Misjonarze 
Świętej Rodziny w świecie i Polsce. Charyzmat, 
duchowość, posłannictwo – ks.  dr  hab. Adam 
Józef Sobczyk MSF) oraz Działalność fran-
ciszkanów w Lęborku po II wojnie światowej – 
o. Robert Wołyniec OFM Conv.

ZZ Na pierwszym planie od lewej: uznany historyk pelpliński i archiwista ks. prof. dr hab. Anastazy Nadolny (zwią-
zany również z UMK), ks. dr hab. Adam Józef Sobczyk i o. Krzysztof Jarosz OCD, fot. Jacek Cherek
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Areopag Pelpliński swoją nazwą 
nawiązuje do  tradycji greckiej – 
w starożytnych Atenach areopag był 
radą posiadającą szerokie kompe-
tencje administracyjne i sądownicze, 
ale równocześnie był wówczas ośrod-
kiem kultury wykształconego ludu 
ateńskiego. W kulturze współczesnej 
jest symbolem różnych obszarów 
kulturowych i  dziedzin ludzkiej 
działalności. Jan Paweł II w  ency-
klice Redemptoris missio (1990) 
do  „areopagów” współczesnego 
świata zaliczał środki społecznego 
przekazu, „zaangażowanie na rzecz 
pokoju, rozwoju i wyzwolenia ludów, 
praw człowieka i  narodów, przede 
wszystkim mniejszości, działanie 
na rzecz kobiety i  dziecka, ochronę 
świata stworzonego”, które chciał 
rozjaśnić światłem Ewangelii. Wska-
zywał również na bardzo rozległy 
„areopag” kultury, prac badawczych, 
stosunków   międzynarodowych, 
które ułatwiają dialog i  sprzyjają 
powstawaniu nowych planów życio-
wych” (RM, 37). Areopag Pelpliński 
ma formułę otwartą, jest dostępny 
dla wszystkich chętnych, gromadzi 
studentów Wyższego Seminarium 
Duchownego w  Pelplinie, nauczy-
cieli akademickich, a także zaintere-
sowanych podjętym tematem, wokół 
którego toczy się debata oraz kulturą 
i życiem społecznym. 

ZZ Od góry: alumni Wyższego Seminarium Duchownego; dr Krzysztof 
Korda, przewodniczący drugiego panelu wykładowego, podczas 
promocji książki dr. Leszka Molendowskiego poświęconej zakonom 
męskim na Pomorzu w dwudziestoleciu międzywojennym,  
fot. Jacek Cherek

Wielcy ludzie małego Pelplina

Już po raz piąty w Pelplinie odbyła się kon-
ferencja popularnonaukowa poświęcona 
dokonaniom jego mieszkańców. W tym roku 

tematem wiodącym byli twórcy pelplińskiej 
szkoły historycznej. Profesorowie czy studenci 
Seminarium Duchownego w Pelplinie często 
wykazywali zainteresowania nie tylko teolo-
giczne, ale i historyczne. W okresie zaborów 
czy pierwszych lat polskiej niepodległości ich 
badania czy prace pisarskie były nieocenione. 
Tym bohaterom pióra i słowa poświęcona zo-
stała konferencja, której organizatorem był 

Bogdan Wiśniewski ze Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego oddział Kociewski w Pelplinie. 
Liczne grono prelegentów w osobach: Bogdan 
Badziong, ks. dr Krzysztof Koch, Jan Kulas, 
ks. Karol Misiurski, ks. prof. dr hab. Anastazy 
Nadolny, dr Seweryn Pauch, Ryszard Szwoch, 
ks. prof. dr hab. Jan Walkusz, Bogdan Wiśniew-
ski zaprezentowało zebranej publiczności swoje 
referaty. Bohaterami spotkania byli: ks. Brunon 
Czapla, ks. Paweł Piotr Panske, ks. Paweł Cza-
plewski, ks. Romuald Frydrychowicz, ks. Alfons 
Mańkowski, ks. Stanisław Kujot.

TOMASZ JAGIELSKI

KRZYSZTOF KORDA
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Dnia 28 czerwca 2021 r. na Rynku w Koście-
rzynie odbyło się ogłoszenie wyników Kon-
kursu Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej 

2021. Dotychczas była to największa impreza 
promująca publikacje w języku kaszubskim oraz 
książki o Kaszubach i Pomorzu w języku pol-
skim. W tym roku – ze względów epidemicznych 
– główny organizator Biblioteka Miejska im. Księ-
dza Konstantego Damrota w Kościerzynie zapro-
ponowała nową formułę. Tradycyjnie podczas 
Targów kościerski Rynek wypełniony był sto-
iskami, na których swoje publikacje prezentowali 
wydawcy z Kaszub i Pomorza. W tym roku do Ko-
ścierzyny przybyli tylko nagrodzeni i wyróżnieni 
autorzy oraz wydawcy, by wspólnie uczestniczyć 
w ogłoszeniu wyników i rozdaniu nagród. 

Nagrody i  wyróżnienia przyznawane są 
w  dwóch kategoriach: wydawnictw literatury 
kaszubskiej i  literatury pomorskiej. Wyboru lau-
reatów dokonała komisja konkursowa w składzie: 
prof. Tadeusz Linkner – przewodniczący oraz 
prof.  Kazimierz Nowosielski, Bogumiła Cirocka, 
Iwona Makurat, Renata Mistarz i  Grzegorz 
Schramke – członkowie.

Wśród laureatów w  dziedzinie literatura 
pomorska znaleźli się dwaj autorzy z  powiatu 

Targi książki w Kościerzynie

KAZIMIERZ ICKIEWICZ

tczewskiego. Pierwsze miejsce wśród opracowań 
naukowych uzyskała publikacja ks. prof. dr. hab. 
Anastazego Nadolnego z  Pelplina, pt. Słownik 
biograficzny kapłanów wyświęconych w  latach 
1921–1945 pracujących w  diecezji chełmińskiej 
(Wydawnictwo „Bernardinum” w  Pelplinie). 
Drugie miejsce wśród książek-albumów uzyskała 
publikacja Kazimierza Ickiewicza pt. Szkoła 
Morska w Tczewie w latach 1920–1930 (wydawcą 
książki było Starostwo Powiatowe w Tczewie).

ZZ Wręczenie nagród: ks. prof. dr hab. Anastazy 
Nadolny (drugi z prawej), Kazimierz Ickiewicz (trzeci)

ZZ Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy oraz wydawcy uczestniczący w Targach Książki w Kościerzynie, 
fot. Miejska Biblioteka Publiczna w Kościerzynie
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Dzięki zaangażowaniu kilku tczewskich pod-
miotów – parafii Podwyższenia Krzyża 
Świętego, Fabryki Sztuk, Miejskiej Biblio-

teki Publicznej oraz partnerskiej koordynacji 
ze Starostwem Powiatowym, udało się stwo-
rzyć wystawę pt. Miłować Boga, Krzyż, Maryję,  
Ojczyznę. Tczewski drogowskaz Prymasa – o bło-
gosławionym Kardynale Stefanie Wyszyńskim. 
W IV kwartale roku 2021 można ją było obejrzeć 
na Starym Mieście (deptak przy ul. Jarosława 
Dąbrowskiego), Suchostrzygach (pl. Papieski) 
i placu pod dworcem kolejowym. Autorem wy-
stawy jest ks. dr Wojciech Gliniecki.

Idea zorganizowania wystawy jest owocem 
beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
która odbyła się 12 września 2021 r. w Warszawie. 
Kolejnym motywem mobilizującym do  jej orga-

nizacji był fakt pobytu Kardynała Wyszyńskiego 
w Tczewie, 4 stycznia 1958 r., a także jego przemó-
wienie wygłoszone w tczewskiej farze. 

Motyw przewodni wystawy stanowiły cztery 
wymiary miłości, niezwykle często podnoszone 
w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia, poprzez które 
człowiek może kształtować swoje serce i  budo-
wać trwałe relacje z  Bogiem i  drugim człowie-
kiem: miłość Boga, Krzyża, Maryi i Ojczyzny.

Na wystawie przytoczono historyczne prze-
mówienie Prymasa z tczewskiej fary, a także naj-
ważniejsze myśli Kardynała Wyszyńskiego, które 
nawiązują do wspomnianych wymiarów miłości. 
W  ten sposób organizatorzy pragnęli z  jednej 
strony odświeżyć pamięć o Prymasie, podkreślić 
jego znaczenie w  powojennej Polsce jako tego, 
który był najwyższym autorytetem moralnym dla 

Wystawa o bł. kard. Stefanie Wyszyńskim 
w Tczewie

KS. WOJCIECH GLINIECKI
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Polaków. Z drugiej strony zamierzeniem autorów 
było przywołanie drogowskazów jego nauczania, 
które niezwykle mocno oscylowało wokół troski 
o wiarę, polskość narodu, jego tradycje i korzenie 
chrześcijańskie. Co  charakterystyczne, w  sercu 
Prymasa było ogromnie wiele autentycznej tro-
ski o  człowieka. Umiał powiedzieć (i  tak żył): 
„Trzeba wszystko poświęcić, nawet samego sie-
bie i  osobistą wygodę, byle ratować człowieka” 
albo: „Trzeba wyrabiać w  sobie wrażliwość na 
innych ludzi, zrozumieć ich potrzeby, nauczyć się 
umiejętności łatwego dawania”. 

Na ośmiu dwustronnych tablicach zamiesz-
czono biogram Prymasa i jego zdjęcia, eksponując 
ujęcia z wizyty w Tczewie w 1958 r., które pocho-
dziły z archiwum parafii farnej oraz prywatnych 
zbiorów udostępnionych przez mieszkańców. 
Atmosferę w kraju i klimat tej wizyty w okresie 
walki władzy komunistycznej z  tym najwięk-
szym przywódcą duchowym Polski oddaje m.in. 
przytoczone na wystawie wspomnienie miesz-
kanki miasta: „Prymas Wyszyński przyjechał 
do  Tczewa trochę przestraszony, chyba bał się, 
że komuniści będą prześladować tczewian za to, 
że przyszli na spotkanie z Prymasem. Proboszcz 
Preis nawet nie ogłosił na mszy św. w niedzielę, 
że  Prymas przyjedzie. Wszyscy się bardzo bali. 

Byłam na rynku, gdy ktoś powiedział, że Prymas 
przyjeżdża i zaraz pobiegłam do fary, aby zoba-
czyć Prymasa Wyszyńskiego. Na ulicy było duże 
«gniazdo» ludzi, a  Wyszyński w  środku. Potem 
Prymas wszedł do  fary i  z  ambony wygłosił 
przemówienie – podziękował za modlitwę o jego 
uwolnienie, był wdzięczny, że tczewianie groma-
dzili się w  farze i  przed figurą Maryi na placu 
obok fary, aby się modlić za Prymasa i jego uwol-
nienie. Potem zmówiliśmy modlitwę «Pod Twoją 
obronę». Pamiętam, że Prymas powiedział takie 
słowa: «dziękuję serdecznie, że opiekowaliście się 
mną, że wyście mi pomogli tak, że dzisiaj jestem 
z wami». Wszyscy, którzy przyszli na spotkanie, 
pomimo strachu, cieszyli się, mieli w oczach łzy 
radości i nadziei, że wkrótce będziemy wolni. To 
właśnie Prymas Wyszyński był znakiem tej wol-
ności” (Janina Drozdowska).

Zdjęciom towarzyszyło wiele sentencji Pry-
masa Tysiąclecia, wycinków z  nauczania tej 
wybitnej postaci Kościoła w  Polsce, przywódcy 
duchowego narodu, gotowego w trosce o Kościół, 
naród i  wiernych poświęcić wszystko. Relację 
tę  warto zakończyć jedną z  myśli bł. kard. Ste-
fana Wyszyńskiego: „Niektórzy mówią: «czas to 
pieniądz», a Kościół mówi: «czas to miłość». I tyle 
jest wart czas, ile w nim się da pomieścić miłości”. 

WYSTAWA O BŁ. KARD. STEFANIE WYSZYŃSKIM

ZZ Fot. Jacek Cherek
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Stefan Łaszewski 
Patronem ROKU 2021

JAN KULAS

Stefan Łaszewski został Patronem Roku 2021 
Powiatu Tczewskiego. Decyzja w tej kwestii 
została podjęta jednomyślnie podczas sesji 

Rady Powiatu Tczewskiego, 20 stycznia 2021 r.1 
Taką samą inicjatywę podjęła Gmina Pelplin, 
uchwałą Rady Miejskiej w Pelplinie, przyjętą 
jednogłośnie podczas sesji 29 stycznia 2021 r.

W skali XX w. można by zaproponować kilka 
wybitnych i wartościowych postaci, ale w latach 
2019–2021 kryterium zasadniczym był związek 
z  100-leciem Niepodległości i  zaangażowanie 
w suwerenność Małej i Wielkiej Ojczyzny. Na tym 
tle zdecydowania wyróżniał się Stefan Łaszewski 
(1862–1924).

Przede wszystkim dlatego, że Stefan Łaszew-
ski urodził się, wychował i w sumie blisko 60 lat 
spędził na Pomorzu. Był prawdziwym Pomorza-
ninem z krwi i kości. W niczym nie ustępował tu 
znakomitym politykom z Wielkopolski, Małopol-
ski czy z Wileńszczyzny. W latach 1917–1918 był 
nawet wiceprezesem Koła Polskiego w Berlinie. 
W sumie cenionym i powszechnie szanowanym. 
Kiedy rodziła się Polska i  coraz więcej rozpra-
wiano o  powrocie Pomorza do  Polski (wielka 
szkoda, że  bez Gdańska), to Stefan Łaszewski 
znajdował się w  ścisłej czołówce polskich poli-
tyków rodem z Pomorza, związanym z środowi-
skiem Młodokaszubów. Kiedy politycy polscy, 
skupieni głównie wokół Naczelnika Państwa 
Józefa Piłsudskiego, debatowali nad reprezen-
tantem państwa polskiego na Pomorzu, to wów-
czas zgodnie wskazywano na S.  Łaszewskiego. 
W  konsekwencji i  przy ogólnej zgodzie, 17 paź-
dziernika 1919  r., został on pierwszym woje-
wodą pomorskim (do  21 lipca 1920 r.). Właśnie 
S. Łaszewski w randze wiceministra organizował 
podstawy Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
i  administracji polskiej na Pomorzu. Po okresie 
blisko 150-letniej niewoli zaboru pruskiego było 
to ogromne wyzwanie i zadanie. A jednak udało 

1 Jako inicjator „Roku Stefana Łaszewskiego” miałem oka-
zję w Biuletynie Powiatu Tczewskiego pt. „Życie Powiatu 
Tczewskiego” napisać kilka materiałów promocyjnych. 
Myślę, że najciekawszy i najbardziej zasadny był artykuł 
pt. Ze Stefana Łaszewskiego możemy być dumni.

się. W  niedużym województwie pomorskim, 
wybór padł na stolicę regionalną w  Toruniu. 
Właśnie w  Toruniu od  18 stycznia 1920  r. ofi-
cjalnie rezydował S. Łaszewski. I co rzadko jest 
podkreślane, wielką zasługą i  ogromnym doko-
naniem jego środowiska oraz współpracowników 
była organizacja uroczystości „Zaślubin Polski 
z  Morzem”, pamiętnego dnia 10 lutego 1920  r. 
I  nie przypadkiem każdego roku, tegoż dnia, 
świętujemy „Zaślubiny Polski z Morzem”. Dzięki 
temu, można rzec, cała Polska miała poczucie 
dumy z powrotu Pomorza do Polski. A był to czas, 
gdy Gdynia była jeszcze wioską, ale zauważmy, 
że 6 lat później była (już) nie tylko miastem, ale 
z  coraz większym i  dynamiczniejszym portem 
Rzeczypospolitej nad Bałtykiem.

Jako sympatyk Marszałka Józefa Piłsud-
skiego poszukiwałem śladów i spotkań wielkiego 

ZZ Stefan Łaszewski, wojewoda pomorski,  
l. 1919–1924, fot. NAC, sygn. 3/1/0/2/2941/1
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Marszałka z  Pierwszym Wojewodą Pomorskim 
Stefanem Łaszewskim. Zadanie nie było łatwe 
ani proste.

Po dłuższych poszukiwaniach doszukałem 
się pamiętnego i  historycznego faktu. Tutaj 
kapitalnym źródłem pozostaje „Kalendarium 
życia Józefa Piłsudskiego 1867–1935” (cztery 
tomy, autorstwa Wacława Jędrzejewicza i Janu-
sza Ciska). Interesujące nas fakty i  okoliczno-
ści odnajdujemy w  drugim tomie (na stronie 
276). Z  uwagi na znaczenie tegoż przekazu 
(24.10.1919 r., piątek)), zacytuję go w całości:

W  tym  dniu  dotarła  do  Belwederu  delegacja  Ziemi  Ka-
szubskiej i tak zwanej Dywizji Pomorskiej, którą dowodził 
płk Stanisław Skrzyński. Wśród delegatów znajdowali się 
oficerowie i żołnierze 66 «kaszubskiego» pułku piecho-
ty.  Złożyli  przy  okazji  petycję  z  prośbą  o  objęcie  szefo-
stwa pułku, przyjętą przez Piłsudskiego z zadowoleniem. 
W  audiencji  wzięli  udział:  wojewoda  pomorski  Stefan 
Łaszewski, płk Stanisław Skrzyński, starosta pucki Bole-
sław Lipski, kpt. Władysław Zakrzewski, rolnik Augustyn 
Sprzęga, por. Jan Dyniemirski, rolnik Ignacy Włoch, ppor. 
Jan Biegocki,  ppor.  Paweł Błaszkowski,  plut.  Jan Hirsz, 
st. strz. Bronisław Łukowicz i strz. Leon Kostka. Po wręcze-
niu petycji przemówił Jan Hirsz, a Piłsudski podziękował 
za wyrazy przywiązania ziemi kaszubskiej do Macierzy.

W  listopadzie  delegacja  dywizji  odwiedziła  ponownie 
Warszawę, prosząc Naczelnego Wodza o wysłanie puł-
ku dywizji na front bolszewicki bezpośrednio po reor-
ganizacji.

Jak łatwo zauważyć, delegacji pomorskiej 
przewodził wojewoda Stefan Łaszewski. Jak zwy-
kle skromny, ale na właściwym miejscu. Obok 
żołnierzy i  oficerów, zadbano w  tej delegacji 
o  reprezentatywność „stanów i  środowisk”. Ale 
niewątpliwie, z uwagi na toczoną wojnę z Rosją 
bolszewicką, żołnierze tu byli najważniejsi. 
A  J.  Piłsudski, jak na żołnierza i  Marszałka 
przystało, z  zadowoleniem przyjął szefostwo 66 
kaszubskiego pp. I jednocześnie podkreślił przy-
wiązanie ziemi kaszubskiej do Polski, do Macie-
rzy. I co warto zapamiętać, 66 kaszubski pp okrył 
się sławą i miał poczucie dumy z wsparcia i oso-
bistego przyjęcia przez Pierwszego Żołnierza 
Rzeczypospolitej J. Piłsudskiego.

Ale zwróćmy jeszcze uwagę, na drogę 
S. Łaszewskiego z Warszawy do Pelplina. W lipcu 
1920  r., wskutek nacisku partii politycznych 

i  zaostrzającego się konfliktu na wschodnich 
granicach, wojewodą pomorskim został Jan 
Brejski, który miał zaszczyt przez blisko 4 lata 
stać na czele polskiej administracji. I zauważmy, 
że zarówno S. Łaszewski, jak i rodzina Brejskich 
z Kociewia – to niezwykle patriotyczne i oddane 
Pomorzu i Polsce rodziny.

Chociaż S.  Łaszewski urodził się na ziemi 
toruńskiej, to dzieciństwo i  młodość spędził 
w  Pelplinie, jako że  tam osiadła jego rodzina. 
Nie przypadkiem również, wtedy i  dzisiaj, pod-
kreśla się, że S. Łaszewski zalicza się do najsław-
niejszych absolwentów zasłużonego Collegium 
Marianum! Tu, w  Pelplinie odnajdywał swoją 
Małą Ojczyznę.

Z  kolei wielka Ojczyzna nie zapomniała 
o pierwszym wojewodzie pomorskim. Po krótkiej 
przerwie urlopowej awansował S. Łaszewski na 
stanowisko sędziego Sądu Najwyższego. W ostat-
nich latach życia sprawował on jeden z najwyż-
szych urzędów w  Rzeczypospolitej. A  mianowi-
cie stanowisko Prezesa Najwyższego Trybunału 
Administracyjnego. I w  tej roli był postrzegany 
jako kompetentna, pracowita i solidna osoba. Po 
prostu służył Polsce, jak umiał najlepiej.

Niestety Stefan Łaszewski zmarł przedwcze-
śnie, 20 marca 1924  r., w  wieku 62 lat. Zdążył 
wyrazić swoją ostateczną wolę o  pochowaniu 
w  Pelplinie, a  przecież i  Warszawa byłaby dla 
niego godnym miejscem. Ale S.  Łaszewski 
wybrał konsekwentnie powrót do  Małej Ojczy-
zny, do Pelplina. I przy okazji dodajmy, że podob-
nego wyboru dokonał blisko 70 lat później (1993) 
ks. prof. Janusz St. Pasierb. Z obu tych wybitnych 
i prawdziwie „pomorskich Synów”, możemy być 
autentycznie dumni!

Zachęcam do  lektury biogramów Stefana 
Łaszewskiego. Na szeroką monografię, innymi 
słowy, wielką biografię, niestety, przyjdzie nam 
jeszcze zapewne kilka lub kilkanaście lat pocze-
kać. I  temu też większemu zainteresowaniu 
będzie, jak myślę, dobrze służył obecny „Rok 
Stefana Łaszewskiego”.

A  przyglądając się współczesnym elitom 
politycznym, na pewno warto mocno i  głęboko 
podkreślić wizerunek Stefana Łaszewskiego 
jako bezinteresownego i szlachetnego człowieka, 
i  zarazem pewnego wzoru służby publicznej. 
Jego skromność i  oddanie Małej Ojczyźnie 
było bliskie doskonałości. I  zapamiętajmy też, 
że  S.  Łaszewski jako adwokat w  trudnych cza-
sach zaboru pruskiego, posługiwał przez blisko 
30 lat obronie ludności polskiej. Oczywiście nasz 
„bohater” zasługuje na szerszą i  wielowymia-
rową promocję.

STEFAN ŁASZEWSKI PATRONEM ROKU 2021
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Pamięć o wojewodzie pomorskim 
Stefanie Łaszewskim

 TOMASZ JAGIELSKI

Główne uroczystości związane z obchodami 
Roku Stefana Łaszewskiego w Gminie 
Pelplin i Powiecie Tczewskim odbyły się 

w przeddzień Święta Niepodległości 2021 r. Z tej 
okazji m.in. odsłonięto na pelplińskim cmentarzu 
odrestaurowany pomnik pierwszego wojewody 
pomorskiego. Uroczystość zgromadziła liczne 
grono mieszkańców Pelplina, samorządowców 
z Pomorza oraz działaczy Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego. 

Pomnik wojewody Stefana Łaszewskiego 
odnowiono dzięki działaniom regionalistów Bog-
dana Wiśniewskiego i  Bogdana Badzionga oraz 
wsparciu finansowemu pomorskich samorządów: 
Gminy i  Miasta Pelplin, Powiatu Tczewskiego, 
Urzędom Marszałkowskim województw pomor-
skiego i kujawsko-pomorskiego.

Podczas uroczystości sekretarz Miasta 
i  Gminy Pelplin, Bogdan Badziong, zapoznał 
zebranych z  historią pelplińskiego pomnika. 
Do prac nad monumentem nagrobnym wojewody 
Łaszewskiego przystąpiono dwa lata po jego 
śmierci (zm. 1924 r.). „Inicjatorem uhonorowania 
pierwszego wojewody pomorskiego był trzeci 
wojewoda pomorski Stanisław Wachowiak. To 
on, pisał wtedy, że «to jest mój obowiązek, abym 
upamiętnił mojego poprzednika, pierwszego 
wojewodę pomorskiego Stefana Łaszewskiego». 
Pomnik-grobowiec stanął w centralnym miejscu 
cmentarza w Pelplinie i został zbudowany według 
projektu dr. inż. arch. Mieczysława Nawrow-
skiego, naczelnika Wydziału Robót Publicznych 
UWP w  Toruniu. „Znajdującą się na pomniku 
rzeźbę mistycznego rycerza – jak wyjaśniał Bog-
dan Badziong – wykonał znany rzeźbiarz i malarz 
toruński Ignacy Zelek. Sam pomnik wykonano 
w listopadzie 1926 r., a napisy na pomniku powstały 
wiosną następnego roku. Jednak do 1930 r. pomnik 
stał pusty. Dopiero kiedy zmarła żona wojewody, 
Anatolia, dokonano pochówku w tym miejscu jej 
i  Stefana Łaszewskiego, spełniając tym samym 
życzenie wojewody.

Pomnik przetrwał do  1939 r. Kiedy wybu-
chła wojna, został ogołocony z  napisów. „Te 
napisy, które dziś przywróciliśmy, denerwowały 

ZZ Pomnik-grobowiec przed restauracją pierwsze-
go wojewody pomorskiego Stefana Łaszewskie-
go na cmentarzu w Pelplinie według projektu 
dr. inż. arch. Mieczysława Nawrowskiego (rzeźba 
mistycznego rycerza Ignacego Zelka);  
fot. Tomasz Jagielski
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 PAMIĘĆ O WOJEWODZIE POMORSKIM STEFANIE ŁASZEWSKIM

ZZ Od góry: Warta honorowa pod pomnikiem Stefana Łaszewskiego podczas uroczystości 10.11.2021, fot. Tomasz 
Jagielski; obecny wygląd pomnika, fot. Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE, https://pl-pl.facebook.com/

pg/lot.kociewie/posts/?ref=page_internal [dostęp: 12.11.2021]

okupantów – wyjaśnił B.  Badziong. Brakowało 
ich do 1985 r. Na skutek tego braku zaczęła się 
zacierać pamięć o Łaszewskim. Sądzono, że jest 
to pomnik nieznanego żołnierza. Dopiero Henryk 
Łukowicz, absolwent Collegium Marianum wraz 

ze swoimi kolegami w 1984 r. postanowili przy-
wrócić pamięć o  wojewodzie w  Pelplinie i  rok 
później ufundowali tablicę, która po restauracji 
została usytuowana obok pomnika, pod tablicą 
informacyjną.
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ZZ Gen. Józef Haller (w środku) z wojewodą Łaszewskim (w czarnym meloniku) oraz oficerami i rybakami  
kaszubskimi 11 lutego 1920 r., podczas rejsu po Bałtyku, następnego dnia po ceremonii zaślubin,  
fot. Archiwum Państwowe w Gdańsku, sygn. 1158/VIII,13

Stefan Łaszewski urodził się 8 stycznia 
1862 r. w Brąchnówku k. Chełmży. Studio-
wał prawo na uniwersytetach we Wrocła-

wiu, Berlinie i Lipsku. Uzyskał tytuł doktora 
nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego 
i kanonicznego. Był związany z polskimi orga-
nizacjami w Grudziądzu, gdzie od 1892 r. pro-
wadził kancelarię adwokacką. W 1911 r. został 
wybrany do Reichstagu z okręgu kartusko-
-pucko-wejherowskiego. W Reichstagu działał 
w Kole Polskim, a w latach 1917–1918 był wi-
ceprezesem tej grupy parlamentarnej. Poświę-
cał się sprawie narodowej polskiej i obronie 
praw Polaków z terenu Pomorza. 

Od  połowy 1919 r. w  Ministerstwie byłej 
Dzielnicy Pruskiej zajmował się przygotowa-
niami do przejęcia Pomorza przez władze pol-
skie. Będąc delegatem Ministerstwa, prowadził 
pertraktacje z  władzami niemieckimi w  Toru-
niu, Gdańsku i Berlinie w sprawie wprowadze-
nia w życie postanowień traktatu wersalskiego. 
Po polsko-niemieckich negocjacjach, 25 listo-
pada, podpisano umowę, która określała zasady 

wycofywania się wojsk niemieckich i wkracza-
nia polskich, a także sposób przejmowania wła-
dzy cywilnej przez administrację polską. 

W niepodległej Polsce należał do Związku 
Ludowo-Narodowego. 19 października 1919  r. 
został pierwszym wojewodą pomorskim. Funk-
cję tę objął w styczniu 1920 i wypełniał do lipca 
tegoż roku. Siedzibą województwa pomorskiego 
był wówczas Toruń. Jako znakomity prawnik, 
równocześnie osoba z  doświadczeniem poli-
tycznym i  parlamentarnym cieszył się dużą 
popularnością. Dzięki swojemu zaangażowa-
niu odegrał istotną rolę w odbudowie państwa 
polskiego na Pomorzu.

Po zakończeniu pełnienia funkcji woje-
wody został sędzią Sądu Najwyższego i Preze-
sem Najwyższego Trybunału Administracyj-
nego. Odznaczony został Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Koman-
dorskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 
20 marca 1924 r. w Warszawie. Został pocho-
wany na cmentarzu w  Pelplinie. W  Toruniu 
jego pamięć uczczono wzniesieniem obelisku. 
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Biblioteka na tropie zbrodni niemieckiej

KRZYSZTOF KORDA

ZZ Fot. 1. „W miejscu, gdzie wysypywaliśmy gruz, stały magazyny” – pisał Czesław Knopp. W 1945 r. to właśnie w miej-
scu obok magazynów odnaleziono zwłoki mieszkańców; fot. Zbiory Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku

Pod koniec 2019 r. Prezydent Miasta Tczewa, 
Mirosław Pobłocki, zwrócił się z apelem 
do mieszkańców oraz do różnych instytucji, 

w tym również do Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej im. Skulteta o udzielenie informacji na temat 
zbrodni niemieckiej dokonanej na mieszkańcach 
Tczewa jesienią 1939 r. Tym samym Prezydent za-
inspirował mnie do badań, dzięki którym chciałem 
poznać odpowiedź na kilka pytań: Gdzie dokładnie 
znajdowała się prochownia, przy której hitlerowcy 
dopuścili się zbrodni? Ile osób poddano ludobój-
stwu? Gdzie złożono ofiary? Czy wszystkie szczątki 
po wojnie wydobyto i przeniesiono na cmentarz? 
Odpowiedź na żadne z nich nie jest łatwa.

Gdzie znajdowało się miejsce zbrodni 
– prochownia?

Niestety niewiele w tej sprawie pomogły mi 
dostępne źródła spisane. Materiały archiwalne, 
w większości sporządzone po wojnie, nie odnoto-

wały lokalizacji prochowni. Co więcej, na żadnej 
mapie ani dokumencie urzędowym nie widnieje 
napis „prochownia”. Swoją wiedzę o jej lokaliza-
cji opieram na relacji mieszkańca Tczewa – Jana 
Kamińskiego, uczestnika ekshumacji w 1945 r. – 
i traktuję jako najważniejszy dowód. Zdaję sobie 
sprawę, że  relacja ta jest obarczona niepewno-
ścią, tym bardziej, że świadek zdarzeń spisał ją 
dopiero w  2002  r., czyli 57  lat po  opisywanych 
wydarzeniach. Jako historyk zawsze najbardziej 
ufam dokumentom z danego okresu, lecz przy ich 
braku relacja bezpośredniego świadka, wówczas 
licealisty przymuszonego do „ładowania” zwłok 
do  trumien, pozostaje świadectwem wartościo-
wym, tym bardziej, że tego typu przeżycie zapada 
głęboko w pamięć młodego człowieka.

W  swojej relacji z  2002  r., opublikowanej 
na  łamach „Kociewskiego Magazynu Regional-
nego”, Jan Kamiński w następujący sposób opisał 
miejsce, w którym doszło do mordu: „Na terenie 
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miasta Tczewa są tylko dwa miejsca [koszary – 
miejsce zbrodni z 1939 r. i tzw. «świński rynek» 
– miejsce zbrodni z 1940 przy ul. Lecha], w któ-
rych na początku II wojny światowej niemiecki 
okupant dokonał egzekucji miejscowej ludności. 
Pierwsza z  nich, którą wyżej opisano, odbyła 
się w rejonie koszar, w pobliżu byłej prochowni. 
Dzisiaj blisko tego miejsca, niedaleko wiaduktu 
nad torami, przebiega droga krajowa nr 1 [obec-
nie 91], która  wówczas nie  istniała. Dokładna 
lokalizacja po  upływie tylu lat jest prawie nie-
możliwa, gdyż  znajdujący się tam teren jest 
zupełnie zmieniony. Ówczesne zarośla i  krzaki 
przekształciły się w duże drzewa, a łagodny stok 
został przekopany przez  nielegalnych eksplora-
torów piasku” (KMR 2002, nr 38/39, s. 42–43).

Mając tę  wskazówkę, przeanalizowałem 
mapy Tczewa z 1931, 1934, 1942 i 1944 r. Okazało 
się, że pewne światło na sprawę rzuca porówna-
nie mapy z  1931  r. z  późniejszymi. Na planach 
z  1931  r. widnieje bowiem jedynie kawałek 
obecnej ulicy Tczewskich Saperów, natomiast na 
mapie z  1934  i  bardzo dokładnej (sporządzonej 
w  skali 1 : 25 000), szczegółowej mapie z  1942  r. 
ulica Tczewskich Saperów jest wyraźnie dłuższa. 
Na  jej końcu, w prostej linii za koszarami, przy 
torach zaznaczono obiekt, do którego z koszar pro-
wadzi droga. Droga ta w dalszym biegu prowadzi 
również do strzelnicy (dzisiaj okolice ulicy Poli-
gonowej). Słowem, przy drodze od ulicy Tczew-
skich Saperów na mapach widnieją tylko te dwa 
obiekty: jeden przy torach – najprawdopodobniej 
prochownia i drugi – znana nam strzelnica.

Prawdziwość tej lokalizacji potwierdzają 
inne wzmianki, a co ważne, nie znalazłem takiej, 
która by wiarygodność tej informacji podważała. 
I  tak, w  materiałach z  pogrzebu ofiar z  1945  r. 
używa się określenia „zbrodnia za  koszarami”, 
tymczasem „za  koszarami” znajdowała się 
jedynie wspomniana wyżej droga, prowadząca 
wyłącznie do  tych dwóch budynków. Na  mapie 
z 1942 r. opisano je jako teren ogrodzony drutem 
(drahtzaun), a takie zabezpieczenia z pewnością 
posiadały obiekty wojskowe.

Lokalizację tę potwierdza także druga osoba, 
która przebywała w  prochowni niedługo po 
zbrodni, w 1939 r. Był to Czesław Knopp z Tczewa, 
autor książki Przez Stalingrad do Londynu – żoł-
nierz przymusowo wcielony do Wermachtu, który 
następnie przedostał się do wojska polskiego gene-
rała Władysława Andersa. W  wydanej w  2007  r. 
książce pisze on m.in.: „Kilka minut później wpro-
wadzono nas do  koszar, gdzie dostaliśmy rozkaz 
usuwania gruzów po bombardowaniu. (…) W tym 
drugim tygodniu dokonaliśmy odkrycia, które nas 

zszokowało. Podczas przerw, po spożyciu naszych 
kanapek, łaziliśmy po okolicznym terenie. W miej-
scu, gdzie wysypywaliśmy gruz stały magazyny – 
prawdopodobnie do przechowywania materiałów 
wybuchowych i amunicji. W jednym z nich znajdo-
wała się zwalona na kupę odzież. Po bliższym przyj-
rzeniu się odkryliśmy ślady strzałów i krwi. Tam 
również leżał księży biret z wypisanym wewnątrz 
nazwiskiem ks.  Schwanitza1, też zakrwawiony. 
Był to widoczny ślad odbytych tam egzekucji. To, 
co do nas dochodziło w formie plotek, okazało się 
prawdą” (tamże, s.  36). Świadectwo to traktuję 
bardzo poważnie, bo jest wspomnieniem bezpo-
średniego świadka, tuż po tych wydarzeniach. 
Potwierdza ono lokalizację prochowni w  kosza-
rach – „magazyn do przechowywania materiałów 
wybuchowych i amunicji” oraz miejsce zbrodni – 
ślady krwi na stercie odzieży.

Skoro Jan Kamiński, uczestnik ekshuma-
cji, wspominał w  swojej relacji o  torach, należy 
szukać lokalizacji prochowni koło traktu kolejo-
wego. Zauważmy, że  na  jedynej drodze z  koszar 
do strzelnicy w pobliżu torów znajdował się obiekt 
na  działce o  wymiarach ok. 375  na  375  metrów. 
Teren ten znajduje się na mapie zarówno z 1934 r., 
jak i  z  1942, natomiast nie  ma go na  wcześniej-
szych mapach. Jest to zrozumiałe, jeśli pamiętamy, 
że  jednostka wojskowa powstała w  tym miejscu 
dopiero w  1930  r., więc  koszary wybudowano 
niewiele wcześniej, a  ich rozbudowę odnotowują 
dopiero późniejsze plany.

Dzięki współpracy z  Maciejem Fergonem – 
informatykiem w MBP w Tczewie – nałożyliśmy 
na siebie mapę z  1942  r. na  współczesną mapę 
z serwisu Google Maps i  inne. Po nałożeniu obu 
map o  takiej samej skali – co  widać na fot. 2 – 
leżący przy torach plac o wymiarach 375 na 375 m 
w  dużej części (ale  nie  całkowicie) pokrywa się 
z  niezabudowaną działką na  Osiedlu Bajkowym, 
ograniczoną Aleją Solidarności, Aleją Kociewską, 
ulicą Jana Brzechwy i torami kolejowymi (fot. 4). 
Tak  więc, można przypuszczać, że  prochownia 
była zlokalizowana w tym miejscu.

Gdy miejsce zbrodni – prochownię – udało 
się zlokalizować, odpowiedzi wymagało pytanie, 
gdzie zostały pochowane ofiary. Według relacji 
Jana Kamińskiego grób masowy znajdował się 
w pobliżu torów. Miejsce to wskazał Jan Kamiń-
ski na sporządzonym przez siebie planie (fot. 3). 
Z  planu wynika, że  zwłoki pochowano i  następ-
nie znaleziono nie w samej prochowni, ale w  jej 
pobliżu, po stronie południowo-wschodniej 

1 Chodzi o ks. Jana Schwanitza (1904–1939), wikariusza pa-
rafii Św. Krzyża w Tczewie prawdopodobnie od 1935 r.
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ZZ Fot. 2. Połączenie mapy z 1942 r. i współczesnej mapy Google z naniesioną prochownią; autor: Maciej Fergon
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od prochowni – obecnie jest to narożnik, trójkątny 
obszar w  pobliżu wiaduktu przebiegającego nad 
torami i drogi krajowej nr 91 (Aleja Solidarności).

Ile osób zginęło w pobliżu dzisiejszego 
Osiedla Bajkowego?

Jeśli morderstwo to nazywamy 
zbrodnią, ludobójstwem mieszkań-
ców, to warto poznać jego skalę. 
Szukałem odpowiedzi na to pytanie, 
ale niestety nie jest ona możliwa. 
Jesteśmy bezradni, podobnie jak 
badacze zbrodni w pobliskim Lesie 
Szpęgawskim. Szacują oni bardzo 
rozbieżnie – od  trzech do  siedmiu 
tysięcy pomordowanych – i prawdo-
podobnie nigdy nie poznają prawdy. 
Postarali się o  to sami hitlerowcy, 
którzy – chcąc ukryć rozmiar 
zbrodni – zacierali ślady ludobój-
stwa. Ciała posypywano wapnem, 
aby przyspieszyć proces rozkładu. 
W  1944  r. Niemcy odkopali groby 
masowe w  Szpęgawsku, odnale-
zione ciała zmielili, a  następnie 
spalili i rozrzucili popiół. Wszystko 
po to, aby uniemożliwić identy-
fikację i  policzenie ofiar. To per-
fidne postępowanie nie mieści się 
nam dzisiaj w głowie, ale obrazuje 

przemyślność okupanta w ukrywaniu rozmiarów 
ludobójstwa. W Tczewie nie zachowało się żaden 
zapis ani skrawek skrupulatnie przygotowanych 
(i niszczonych) list niemieckich, na które wpisy-
wano osoby zakwalifikowane do zgładzenia.

ZZ Fot. 3. Plan sytuacyjny autorstwa Jana Kamińskiego
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ZZ Fot. 4. Miejsce ekshumacji wskazane przez Jana Kamińskiego – zdjęcie z drona; autor: Witold Rokita

Nie wiemy, ile osób zamordowano w naszym 
mieście jesienią 1939  r. Listy ofiar nie ustalili 
nawet prokuratorzy po wojnie, ponieważ ich 
śledztwo skupiło się na ustaleniu personaliów 
zbrodniarzy, zbieraniu dowodów przeciwko nim 
i postawieniu ich przed sądem. Na listę ofiar spo-
rządzoną po wojnie wpisano 120 osób. Znajdują 
się na niej osoby zamordowane w Tczewie, jak 
i Lesie Szpęgawskim i  innych miejscach. Lista 
prokuratorska zawiera jednak błędy, skoro np. 
znajduje się na niej prezes tczewskiego sądu, 
Jakub Jagalski, który zmarł wiele lat przed 
wojną, w 1932 r. W książkach niektóre nazwiska 
ofiar wymienia się zarówno na listach pomor-
dowanych w Tczewie, jak i w Szpęgawsku. Być 
może rodziny, w  trosce o  zachowanie pamięci 
o  krewnych, wpisywały zaginionych w  dwóch 
miejscach, nie wiedząc, tak naprawdę, co mogło 
się z nimi stać jesienią 1939 r.

Ile osób ekshumowano w Tczewie w 1945 r.?
Wiemy na  pewno, że  w  1945  r. zwłoki 

w pobliżu prochowni odkryto na głębokości zaled-
wie 60–70 cm. Zamordowani mieli ręce związane 

drutem kolczastym, część z nich miało połamane 
szczęki, kości policzkowe, rozbitą czaszkę (aż 
18  osób). W  protokole ekshumacji jedna z  nie-
rozpoznana ofiar została przedstawiona przez 
protokolanta następująco: „zwłoki mężczyzny 
wysokiego wzrostu, ręka złamana, czaszka roz-
bita, owinięta drutem kolczastym, prawa strona 
szczęki dolnej złamana, żebro złamane”. Takich 
drastycznych bolesnych opisów w protokole znaj-
duje się więcej. Potwierdza to, że przed śmiercią 
ofiary tczewskiej zbrodni torturowano.

Podczas wydobycia szczątków udawało 
się zidentyfikować jedynie księży i  kolejarzy 
po  ich charakterystycznym ubiorze. Pozosta-
łych – w tym nawet burmistrza Tczewa Wiktora 
Jagalskiego (zamordowanego prawdopodobnie 
w  Tczewie) – nie  rozpoznano. Oglądałem zdję-
cia z  tej ekshumacji, widziałem szczątki ofiar 
w  znacznym stopniu rozkładu i  na podstawie 
fotografii, mimo że są zadziwiająco dobrej jako-
ści, nie jestem w  stanie odróżnić nawet ubioru 
księdza od  kolejarza (fot. 5). Nie dziwię się, 
że uczestnicy ekshumacji nie mogli zidentyfiko-
wać zwłok ani pewnie ich dokładnej liczby.
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Nie  jesteśmy pewni, ile ciał wydobyto 
w 1945 r. W czytelni Instytutu Pamięci Narodo-
wej korzystałem z najważniejszego w tej sprawie 
dokumentu – protokołu ekshumacji przeprowa-
dzonej w  Tczewie 29–31 października 1945  r. 
Zapisano w  nim, że  w  Tczewie odnaleziono 
56 ciał zamordowanych mieszkańców, wśród nich 
10 duchownych. Znajdowały się w  trzech miej-
scach. Dwa miejsca pochówku odkryto w pobliżu 
prochowni i  były to groby masowe, a  jedno na 
terenie koszar, przy płocie po stronie zachodniej 
i były to groby pojedyncze. Ponadto odnaleziono 
miejsce pochówku żołnierza polskiego, który zgi-
nął wcześniej, w walkach obronnych w Tczewie 
w dniu 1 września 1939 r. Po ekshumacji w Tcze-
wie, 1 listopada 1945  r., pochowano 47 osób, 
w Pelplinie 10 duchownych.

Późniejsze akta urzędowe mówią o  71  oso-
bach ekshumowanych z terenu obok prochowni, 
następnie pochowanych w  Tczewie na  Starym 
Cmentarzu. Potwierdzają to zdjęcia, napisy na 
mogile mieszkańców na Cmentarzu Starym 
wykonane w  latach siedemdziesiątych XX  w. 
Oznacza to, że  później prawdopodobnie odna-
leziono jeszcze 24 ciała. Z  informacji uzyskanej 
od  kustosza Józefa Ziółkowskiego, pracownika 
Fabryki Sztuk (za którą bardzo dziękuję) wynika, 
że w latach 70. miała miejsce kolejna ekshuma-
cja na terenie koszar. Być może to właśnie w niej 

ZZ Fot. 5. Znaczny rozkład szczątków ekshumowanych w 1945 r.; Zbiory Archiwum Diecezji Pelplińskiej

BIBLIOTEKA NA TROPIE ZBRODNI NIEMIECKIEJ
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ZZ Fot. 6. Ekshumacja pomordowanych na terenie przy prochowni; Zbiory Archiwum Diecezji Pelplińskiej

ZZ Fot. 7. Pogrzeb ekshumowanych mieszkańców, 1 listopada 1945 r.; Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie 
(kolekcja Magdaleny Pawłowskiej)
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odnaleziono 24 ciała następnie złożone do zbio-
rowej mogiły na Cmentarzu Starym. [Ewentual-
nych świadków, osoby posiadające wiedzę na ten 
temat, bardzo proszę o kontakt].

Czy można spodziewać się odkrycia 
kolejnych zwłok?

Nikt nie wie, czy można się jeszcze spodzie-
wać w  Tczewie odkrycia zwłok mieszkańców 
pomordowanych jesienią 1939 r. Nikt również nie 
może (jak sądzę) wskazać żadnego pewnego miej-
sca ich pochówku. Jeśli są gdzieś jeszcze prochy 
ofiar wojny, to mogą znajdować się wszędzie. 
Na ślady historii podczas prac ziemnych można 
trafić niespodziewanie. Wystarczy wspomnieć, 
co  niewiele osób pamięta, że  podczas budowy 
osiedla Suchostrzygi natrafiono na cmentarz 
wojenny z czasów I potopu szwedzkiego, a pod-
czas rozbudowy osiedla Zatorze (Kozen) na 
przełomie lat 50. i 60. natrafiono na ciało osoby 
cywilnej, która zginęła z  rąk Rosjan w  1945  r. 
W 2012 r. ekshumowano szczątki 517 osób, głow-
nie żołnierzy niemieckich z czasów I i II wojny, 
z dawnego cmentarza ewangelickiego przy ulicy 
Wojska Polskiego/30 Stycznia.

Podsumowując, z  ostrożnością typową dla 
historyka, przyznam, że  prawdopodobnie nigdy 
nie  uda się nam już ustalić, ile ofiar zginęło 
w  prochowni, ile pochowano i  ekshumowano 

BIBLIOTEKA NA TROPIE ZBRODNI NIEMIECKIEJ

ZZ Fot. 8. Pogrzeb ekshumowanych ofiar, 1 listopada 1945 r. Procesja szła dzisiejszymi ulicami: Sobieskiego, 
Mostową, Kolejową, 1 Maja, Kościuszki, Kard. Wyszyńskiego, Mickiewicza, Dąbrowskiego, 30 Stycznia; 

Zbiory MBP (kolekcja Magdaleny Pawłowskiej)

w miejscu, którego lokalizacji możemy się jedynie 
domyślać. Skoro nie udało się naszym przodkom 
zaraz po wojnie, to obecnie jesteśmy jeszcze bar-
dziej niż oni bezradni wobec prawdy. Przyjmując 
najmniej optymistyczne dane, na terenie Tczewa 
– szczególnie na terenie zajmowanym przed laty 
przez wojsko – w  pobliżu dawnej prochowni, 
torów i drogi krajowej 91 lub pod nią – w miejscu, 
na którym znajdowały się groby masowe mogą 
znajdować się do dzisiaj szczątki innych pomordo-
wanych w 1939 r. Znamy liczbę ekshumowanych. 
Nie wiadomo jednak, ile osób zginęło w Tczewie 
w 1939 r., więc nie wiemy, czy na terenie Tczewa, 
po uwzględnieniu liczby osób ekshumowanych, 
można spodziewać się kolejnych zwłok. Przypo-
mnę, że  zaraz po wojnie władzy ludowej i  spo-
łeczeństwu zależało na  pokazowych akcjach 
ekshumacji, uroczystych pogrzebach mających 
charakter patriotyczno-religijny. Brały w  nich 
udział tłumy. Wystarczy wspomnieć, że w pogrze-
bie pomordowanych w Tczewie (fot. 7–8) wzięło 
udział 10 tysięcy mieszkańców (spośród zale-
dwie 21  tysięcy). Chociaż była ogromna presja 
społeczna, by  ekshumację przeprowadzić sta-
rannie, po osiemdziesięciu latach od tej zbrodni, 
nie  jestem w stanie dokładnie wskazać, ile osób 
zostało zamordowanych, a tym samym odpowie-
dzieć na pytanie, czy prochy wszystkich zostały 
ekshumowane i godnie pochowane.
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Witraż to ozdobne wypełnienie otworu 
okiennego, wykonane z kawałków barw-
nego szkła łączonych listwami ołowia-

nymi. Jego rolą od wieków było dekorowanie 
powierzchni okna oraz wyrażanie treści symbo-
licznych w architekturze. Witraże wypełniały 
okna budowli sakralnych, pałaców, dworów, zam-
ków, budynków użyteczności publicznej czy też 
domów mieszkalnych. 

Proces wykonania witraża składa się z kilku 
etapów, które obowiązują w  zasadzie od  czasów 
średniowiecza. Najpierw sporządza się rysunek 
projektowy kompozycji. Drugi etap to stworzenie 
kartonu – gotowego projektu o rozmiarach plano-
wanego przeszklenia. Potem odpowiednio wycina 
się kawałki szkła i opracowuje malarsko. Następ-
nie oprawia się gotowe szkiełka w ołowiane listwy 
i zestawia całość w kwatery. Ostatnim etapem jest 
mocowanie witraża w ramach okiennych1. 

Choć początków stosowania szkła do przesła-
niania prześwitów okiennych należy dopatrywać 
się w znacznie odległej przeszłości, to powstanie 
pierwszych witraży figuralnych – przedstawiają-
cych postacie ludzkie lub zwierzęce – przypada na 
czasy panowania dynastii karolińskiej (lata 753-
987) w  sztuce państwa Franków. Najstarszym, 
w całości zachowanym fragmentem witraża jest 
Głowa Chrystusa z opackiego kościoła w Wissem-
bourgu z II połowy XI w. (między 1060 a 1065 r.)2. 
Fragmenty najstarszych zaś polskich przeszkleń 
pochodzą z Gniezna (poł. XI w.) oraz Tyńca, Kali-
sza, Poznania i Wrocławia (XII w.)3.

Największy rozkwit witrażownictwa przy-
pada na XIII w. we Francji. Sztuka witrażu 

1 Najważniejszym zachowanym do dziś dokumentem z cza-
sów średniowiecza, zawierającym informacje na temat 
technologii tworzenia witraży oraz barwienia szkła, jest 
traktat Teofila Mnicha, Schedula diversarum artium 
z ok. 1100 r. Zob. tenże, „Barwy Szkła” 2011, nr 6, https://
barwyszkla.pl/traktat-mnicha-teofila-schedula-diversa-
rum-artium [dostęp: 15.05.2021].

2 Jeden z  najstarszych znanych witraży, „Barwy Szkła” 
2011, nr 3, https://barwyszkla.pl/jeden-z-najstarszych-zna-
nych-witrazy [dostęp: 15.05.2021]. 

3 Z. Kamieńska (red.), Polskie szkło do połowy XIX wieku, 
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987, s. 153.

nigdy później nie osiągnęła takiego poziomu, jak 
wówczas tam. Przeszklenia francuskich katedr 
stanowiły Biblię pauperum (Biblię dla ubogich), 
obrazującą niepotrafiącemu czytać i pisać ludowi 
treści religijne, co przybliżało do Boga. Przykła-
dami takich kompozycji są np. witraże w Char-
tres, Bourges, kaplicy Sainte-Chapelle czy kate-
drze Notre-Dame w Paryżu.

W kolejnych wiekach witraż zaczyna powoli 
zanikać, a  wraz z  nim znajomość jego techniki. 
Swoje ponowne narodziny przeżywa dopiero 
w XIX w., kiedy to powtórnie próbowano odtwo-
rzyć zapomniane przepisy i  recepty na wytwa-
rzanie szkła witrażowego. Ogromny wpływ na to 
miał założony w  połowie XIX w. w  Anglii ruch 
artystyczny – Arts and Crafts, którego przedsta-
wiciele sprzeciwiali się produkcji przemysłowej 
i dążyli do odrodzenia sztuk wykonywanych ręcz-
nie4, a także wynalezienie przez amerykańskiego 

4 K. Kubalska-Sulkiewicz, M. Bielska-Łach, A. Manteuffel-
-Szarota  (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, 
Warszawa 2003, s.22. 
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ZZ Głowa Chrystusa, najstarszy w całości zachowany wi-
traż figuralny z kościoła w Wissembourgu, datowany 
na ok. 1060 r., autor: Cancre, Wikimedia Commons
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ZZ Witraże kaplicy Sainte-Chapelle w Paryżu, fot. Depositphotos

dekoratora Louisa Comforta Tiffany’ego nowych 
technik produkcji szkła oraz sposobu jego łącze-
nia za pomocą miedzianej taśmy. Wykształcił się 
dzięki temu witraż świecki. 

Silnemu rozwojowi witrażu sprzyjał w szcze-
gólności przełom XIX i  XX w. oraz rozwijający 
się wówczas styl, zwany secesją. Jego istotą było 
łączenie różnych dziedzin sztuki z  dbałością 
o zachowanie jedności stylowej. Witraż odgrywał 
tu bardzo ważną rolę. Znaczące miejsce w witra-
żownictwie tego okresu zajęli polscy twórcy: Józef 
Mehoffer otrzymuje pierwszą nagrodę w konkur-
sie światowym na witraż do katedry św. Mikołaja 
we Fryburgu5, a  Stanisław Wyspiański tworzy 
kartony do witraży dla kościoła oo. Franciszka-
nów w  Krakowie. Ich witraże uznawane są za 
jedne z najpiękniejszych w świecie. 

XX wiek był czasem niekorzystnym dla 
witrażownictwa, nie tylko ze względu na odejście 
od przesadnej dekoracyjności, ale przede wszyst-
kim na szkody, jakie wyrządziły dwie wojny świa-
towe. Znaczna część zabytkowych przeszkleń 
zdobiących kościoły i  kamienice uległa znisz-
czeniu, upadło również wiele pracowni witrażo-
wych. Z  drugiej jednak strony ogrom zniszczeń 
po wojennej zawierusze przyczynił się do znacz-
nego rozwoju konserwacji zabytków – dziedziny 
zajmującej się badaniem, inwentaryzacją i dba-

5 A. Laskowski, Działalność krakowskiego Zakładu Wi-
trażów Władysława Ekielskiego i  Antoniego Tucha, [w:] 
K. Pawłowska, J. Budyn-Kamykowska (red.), Dziedzictwo 
polskiej sztuki witrażowej, Kraków 2000, s. 133-148.

ZZ 13 grudnia 2018 r. na aukcji w Christie’s sprze-
dano lampę witrażową Tiffany’ego Pond Lily za 

3,372 mln $. Jest to najdroższy na świecie szklany 
wyrób, fot. I. Sailko, Wikimedia Commons.

łością o utrzymanie należytego stanu zachowania 
poszczególnych dzieł sztuki, również witraży. 
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ZZ Konkursowy witraż Józefa Mehoffera przedstawiający 
apostołów Piotra, Jana, Jakuba Starszego i Andrzeja, 
fot. Wikimedia Commons ZZ Witraż Bóg Ojciec Stanisława Wyspiańskiego w ko-

ściele oo. Franciszkanów w Krakowie, fot. Lestat (Jan 
Mehlich), Wikimedia CommonsDziś witraż nadal cieszy się popularnością, 

podejmowane są również wszelkie działania 
mające na celu ochronę światowego i polskiego 
dziedzictwa witrażowego. 

WITRAŻE TCZEWSKIEJ FARY
Najstarszymi zachowanymi witrażami 

Tczewa są witraże XIII-wiecznej fary miej-
skiej Św. Krzyża – trzynawowej hali z wydłużo-
nym, wielobocznie zakończonym prezbiterium 
i masywną wieżą od zachodu, zbudowanej z czer-
wonej cegły w stylu gotyckim. Pochodzą one z II 
połowy XIX oraz początków XX w. Jest ich sześć. 

Dwa najstarsze, datowane na II połowę 
XIX  w., zatytułowane Wniebowstąpienie oraz 
Miłosierny Samarytanin, zdobią okna kaplicy 
Matki Boskiej Różańcowej. Niestety nie posia-
dają sygnatury, stąd też trudno ustalić ich autor-

stwo. Najpewniej jednak są dziełem pracowni 
niemieckich lub śląskich, podobnie jak większość 
przeszkleń Tczewa z tego okresu. Trzeba pamię-
tać, że  Tczew był wówczas pod panowaniem 
pruskim, stąd też zamówienia na dekoracyjne 
przeszklenia składano głównie w  wytwórniach 
niemieckich i  austriackich działających w  Pol-
sce bądź innych zagranicznych. Wspomniane 
witraże pierwotnie mieściły się w  istniejącym 
obok kościele podominikańskim. Najprawdopo-
dobniej przeniesiono je po tym, jak 8 marca 1945 
r. niemieccy saperzy wysadzili most kolejowy 
na Wiśle, uciekając przed zbliżającą się Armią 
Czerwoną. Wówczas większość witraży fary 
wypadła i uległa zniszczeniu. 

W  kościele zachowały się również cztery 
inne witraże: dwa z przedstawieniami ewangeli-

EMILIA KALINOWSKA
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ZZ Fara Św. Krzyża w Tczewie, fot. Depositphotos

usługi z ponad sto trzydziestoletnią tradycją nie 
tylko w zakresie tworzenia dekoracyjnych prze-
szkleń, ale i  ich konserwacji. Witraże tej firmy 
zachowały się również w  innych polskich świą-
tyniach, m.in. w kościele Mariackim w Toruniu, 
katedrze koszalińskiej, kościołach w  Jonkowie, 
Sętalu czy Sząbruku. 

Dziełem nadreńskiej pracowni były też 
nieistniejące już witraże z wizerunkami: św. Pio-
tra, Jana Nepomucena, Anioła Stróża, św. Jana 
Chrzciciela, ze sceną Zwiastowania NMP, a także 

ZZ Witraż Wniebowstąpienie z II poł. XIX wieku znaj-
dujący się w kaplicy Matki Boskiej Różańcowej 

w tczewskiej farze, fot. Emilia Kalinowska

ZZ Witraż Miłosierny Samarytanin z II poł. XIX wieku 
znajdujący się w kaplicy Matki Boskiej Różańcowej 

w tczewskiej farze, fot. Emilia Kalinowska.

stów – św. Łukasza i  św. Marka – wmontowane 
w 1909 r. podczas gruntownego remontu wnętrza 
fary (1906–1916) oraz dwa z dekoracją ornamen-
talną i  wizerunkami świętych, wykonane nieco 
później. Witraże są dziełem warsztatu Franza 
Binsfelda z  Trewiru. Ta nadreńska pracownia 
powstała w 1883 r. i  istnieje do dziś, świadcząc 

O WITRAŻACH FIGURALNYCH TCZEWSKIEJ FARY
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ZZ Fragment witraża z 1909 roku ze św. Łukaszem 
Ewangelistą znajdujący się w Kaplicy Miłosierdzia 
Bożego w tczewskiej farze. Przeszklenie wykonała 
pracownia Franza Binsfelda z Trewiru, fot. E. Kali-
nowska

ZZ Witraż z przedstawieniem św. Marka Ewangelisty (B) 
z 1909 r., znajdujący się w kaplicy Świętych Niewiast 
w tczewskiej farze. Do tej pory jego postać utoż-
samiana była ze św. Mateuszem, jednak najpraw-
dopodobniej jest to św. Marek. Świadczą o tym, 
otrzymane od obecnego właściciela pracowni w Tre-
wirze materiały ze zdjęciem zachowanego kartonu 
do witraża (A) z przedstawieniem św. Marka, który 
jest niemal identyczny co postać na przeszkleniu 
fary. Witraż wykonała pracownia Franza Binsfelda 
z Trewiru; fot. A ze zbiorów pracowni F. Binsfelda 
w Trewirze, fot. B – Emilia Kalinowska 

A
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ZZ Witraż ornamentalny z I połowy XX w., znajdujący 
się w południowej ścianie tczewskiej fary, w kaplicy 
św. Jana Chrzciciela. Przeszklenie wykonała pracow-
nia Franza Binsfelda z Trewiru, niżej fragm. tegoż wi-
traża – apostołowie św. Jan lub Jakub – mężczyzna 
w średnim wieku z niedługą brodą i księgą w ręku 
oraz św. Mateusz z toporem – atrybutem swojej 

męki, fot. Emilia Kalinowska

B
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ZZ Fragm. witraża ornamentalnego z I połowy XX w., znajdującego się w kruchcie południowej tczewskiej fary – 
apostołowie św. Juda Tadeusz z pałką w ręku – narzędziem swojej męki oraz zapewne św. Filip – młodzieniec 
bez brody z krzyżem pastoralnym i kamieniem – symbolem swojej męki. Przeszklenie wykonała pracownia 
Franza Binsfelda z Trewiru, fot. Emilia Kalinowska

ZZ Od lewej: kartony do nieistniejącego już witraża tczewskiej fary z przedstawieniem św. Bartłomieja i św. To-
masza, wymiary 115 x 96 cm; karton do nieistniejącego już witraża tczewskiej fary z przedstawieniem św. Jana 
Nepomucena, wymiary 120 x 230 cm, fot. ze zbiorów pracowni F. Binsfelda w Trewirze
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świętych: Bartłomieja, Tomasza, Andrzeja i Szy-
mona. Wszystkie te przeszklenia – datowane 
na I  połowę XX w. – zdobiły okna fary zanim 
w  marcu 1945 r. doszło do  wybuchu na skutek 
wysadzenia mostu kolejowego na Wiśle. Dzięki 
uprzejmości obecnego właściciela warsztatu 
w Trewirze udało się pozyskać zdjęcia kartonów 
do niektórych z nich. 

Z zachowanych źródeł i przekazów ustnych 
wynika, że  obok przeszkleń wykonanych przez 
warsztat z  Trewiru kościół zdobiły również 
witraże powstałe w  końcu XIX w. we wrocław-
skiej pracowni Adalberta Rednera (1833–1913) 
– malarza i witrażysty pochodzącego z Pomorza. 
Niestety najpewniej spotkał je ten sam tragiczny 
los co  pozostałe. Jak dotąd brakuje szczegóło-
wych informacji na ich temat. 

Druga wojna światowa, jak i  wprowadzone 
po jej zakończeniu zmiany spowodowały ogromne 
luki w zasobach archiwalnych – znaczna ich część 
uległa zniszczeniu. Wiadomo jedynie, że artysta 
otrzymywał wiele zleceń na Pomorzu i  Warmii, 
w  czym najpewniej pomagał mu jego starszy 
brat Leo Redner (1828–1898) – ówczesny biskup 
ordynariusz chełmiński, który często wizytował 
w parafiach. 

Johann Adalbert Redner przyszedł na świat 
w 1833 r. w miejscowości Neuenburg (dzisiejsze 
Nowe n. Wisłą). Jego ojciec – również Adalbert 
(Wojciech) Redner – był Polakiem z  pochodze-
nia, katolikiem i nauczycielem, matka zaś – Frie-
derike Stock – protestantką. Artysta posiadał 
liczne rodzeństwo, spośród którego wyróżnić 

ZZ Kartony do nieistniejącego już witraża tczewskiej fary z przedstawieniem św. Piotra i św. Andrzeja, wymiary 
144 x 96 cm; Karton do nieistniejącego już witraża tczewskiej fary z przedstawieniem św Szymona, wymiary 

62 x 87 cm. Fot. ze zbiorów pracowni F. Binsfelda w Trewirze 

należy: Teodozjusza – malarza religijnego oraz 
Leo – późniejszego biskupa chełmińskiego. 
Wszystkich wychowano w  wierze katolickiej. 
Młody Adalbert z początku poświęcił się malar-
stwu, studiując m.in. w Akademii Drezdeńskiej. 
W  latach 60.  XIX w. zamieszkał w  Nysie, gdzie 
otworzył Atelier Obrazów Kościelnych. Stworzył 
wiele obrazów religijnych, które do  dziś podzi-
wiać można w kościołach. m.in. w: Nysie, Cheł-
msku, Otmuchowie, Rychtalu itp. Od ok. 1865 r. 
zaczął zajmować się fotografią. W  październiku 
1872 r. otworzył pracownię witrażowniczą we 
Wrocławiu, która przyniosła mu ogromną sławę – 
w ostatniej ćwierci XIX w. zakład stał się drugim 
najbardziej znanym warsztatem witrażowniczym 
na terenie Śląska, zaraz po Instytucie Witrażo-
wym Adolpha Seilera. Artysta tworzył dekora-
cyjne przeszklenia dla różnych zakątków Polski. 
Jego witraże znajdują się m.in. w: kościele św. 
Mikołaja w  Gdańsku (w  trakcie konserwacji), 
katedrze fromborskiej czy kościołach w  Dywi-
tach, Giławach, Świdnicy, Wolsztynie. Swoją dzia-
łalność zakończył w 1904 r. z powodu pogarsza-
jącego się stanu zdrowia. Umarł w wieku 80 lat, 
24 sierpnia 1913 r. Pochowano go na cmentarzu 
św. Wawrzyńca we Wrocławiu6.

6 Biogram artysty sporządzony na podst.: M. Ławicka, Adal-
bert Redner – malarz, fotograf, witrażysta, [w:] Witraże – 
sztuka wciąż odkrywana, red. B. Fekecz-Tomaszewska, M. 
Ławicka, AVP Kraków 2018 oraz wypisów z ksiąg parafial-
nych miasta Nowe, opracowanych i przesłanych przez pana 
Zbigniewa Lorkowskiego. Obu autorom w tym miejscu pra-
gnę serdecznie podziękować za tę pomoc. 
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Dalej już były stawy napełnione wodą,
z dodatkową z zielska i krzewów przeszkodą,
gdyż stawy niepotrzebne są dzisiaj nikomu,
są składowiskiem zielonego złomu.

— Mieczysław Rachwał (leśnik, poeta)

W dzisiejszych czasach coraz większe 
znaczenie mają tereny rekreacyjne, 
umożliwiające zurbanizowanemu spo-

łeczeństwu, coraz bardziej oddalającemu się 
od pierwotnej przyrody, wypoczynek na łonie 
natury. Wynika to z faktu ciągłego ubywania 
atrakcyjnych gruntów z przeznaczeniem ich 
pod zabudowę mieszkalną czy komunikacyjną. 
W związku z powyższym, rośnie presja na two-
rzenie nowych form ochrony przyrody jako pa-
naceum na zachowanie naturalnego środowiska. 
W dobie rozwiniętej wąskiej specjalizacji, obo-
wiązującej zarówno w nauce, jak i w gospodarce, 
często wygrywa pogląd o jednokierunkowym 
przeznaczeniu terenu. Stoi on w sprzeczności 
z faktem, że najlepszą formą ochrony jest ra-
cjonalne użytkowanie, szczególnie gdy dotyczy 
to zróżnicowanego zagospodarowania. Okazuje 
się, że przykłady takiego holistycznego podej-
ścia do wykorzystania atrakcyjnych przyrodni-
czo gruntów możemy znaleźć w przeszłości i to 
w najbliższej okolicy. Jako przykład niech po-
służy nam zagospodarowanie terenów leśnych 
w okolicach Swarożyna, gdzie od czasów śre-
dniowiecza cystersi zapoczątkowali, a późniejsi 
właściciele kontynuowali, budowę unikatowej 
sieci stawów rybnych, mimo że nie była im znana 
współczesna polityka zrównoważonego rozwoju.

Jednymi z pierwszych właścicieli osady Swa-
risewo, bo tak brzmiała pierwotna nazwa Swa-
rożyna, byli Jan Beyzenburg i Henryk Scildere, 
którzy w 1256 r. otrzymali od księcia pomorskiego 
Sambora II dokument potwierdzający własność 
wyżej wymienionych terenów. W  1282  r. dobra 
te zostały im odebrane, gdyż opowiedzieli się po 
stronie Brandenburczyków. W 1290 aktem daro-
wizny dobra te otrzymał biskup kujawski Albert, 
a później przejął jego następca, biskup Gerward. 
W 1301 r. Gerward powołał na prawie niemiec-

kim wieś Swarożyn. 20 listopada 1305  r. dobra 
te nadał rycerzom Henrykowi i  Janowi Zwade-
jowiczom, którzy z kolei znaczną część terenów 
leżących nad rzeką Szpęgawą sprzedali klaszto-
rowi cystersów w Oliwie pod budowę młyna. Po 
pokoju toruńskim ziemie te znalazły się w rękach 
polskiej szlachty. Właścicielami byli m.in.: Miko-
łaj Swarożyński, Czapscy, w XVIII w. Potuliccy, 
Wernikowscy. W 1806 r. właścicielami zostali von 
Versenowie, którzy ok. 1825  r. sprzedali dobrze 
prosperujący majątek rodzinie von Paleske.

Trudno ocenić, który z właścicieli miał naj-
większy wpływ na budowę systemu stawów ryb-
nych w tej okolicy. Jednak ich szczytowy rozwój 
miał miejsce, kiedy właścicielem majątku był 
syn Wilhelma, Bernhard von Paleske. W  tym 
czasie posiadłości rodziny (razem z  folwarkami 
w  Wędkowach i  Goszynie) tworzyły majorat 
o  łącznej powierzchni 1336 ha, z  czego 800 ha 
stanowiły grunty orne, 73 ha łąki i pastwiska oraz 
414 ha lasy1.

Do  majątku należały także trzy młyny na 
rzece Szpęgawie – stary i nowy młyn w dzisiejszej 
miejscowości Młynki oraz młyn w  Wędkowach. 
Jako ciekawostkę warto podać, że  w  różnych 
okresach czasu na tej niewielkiej rzece o długo-
ści ok. 10 km znajdowało się aż pięć różnych mły-
nów wodnych. Były to: zaznaczone na kolorowej 
mapie Schröttera w skali 1 : 50 000 młyn w Boro-
szewie o nazwie Engel Mühle (w wolnym tłuma-
czeniu „Młyn Anioł”), młyn w Małżewie zwany 
Diebels Mühle, w Wędkowach2 oraz wspomniany 
stary i nowy młyn w Młynkach (fot. 1).

Do  czasów nowożytnych za Szpęgawę uwa-
żano całą rzekę, łącznie z  dzisiejszą Motławą. 
Wynikało to z faktu, że Motławą nazywano w tym 
czasie ciek, który miał swój początek w  Koźli-
nach, a  Szpęgawa do  niego wpadała. Dopiero 
wykopanie przez Krzyżaków w  XIV  w. Kanału 
Młyńskiego (od  jezior Rokickich do  Tczewa) 
i  skierowanie w  tym kierunku większości wód 

1 G. Pierzynowska, Dwory, parki i  folwarki Kociewia i Ka-
szub, Tczew 1998.

2 Mapa Schröttera, lata 1796–1802.

Przywrócić urok miejsca

JAN BANACKI
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Szpęgawy oraz budowa Rowu Młyńskiego zasi-
lanego jej dopływami utrwaliło podział na rzekę 
Motławę i Szpęgawę. Źródła tej ostatniej znajdują 
się w Lesie Szpęgawskim, a jej górny bieg prze-
chodzi przez rynnowe jeziora: Rywałdzkie, Szpę-
gawskie, Zduńskie, aby po przejęciu dopływów 
z  jezior Godziszewskiego i  Damaszka zmienić 
kierunek przepływu na równoleżnikowy i  ujść 
do jeziora Rokickiego Dużego. Wypływającą już 
z tego jeziora rzekę uznaje się za Motławę3.

Oprócz zasilania w wodę wymienionych mły-
nów Szpęgawę wyróżniało od innych podobnych 
rzek Kociewia wykorzystanie rzeki i jej dopływu 
Swarożynki do  budowy sieci hodowlanych sta-
wów rybnych, które służyły głównie do produkcji 
karpia i  innych ryb ciepłolubnych, o zbliżonych 
do karpia wymaganiach. Część z 21 stawów ziem-
nych (największy o  powierzchni ok. 9 ha, naj-
mniejsze wielkości kilku arów) tworzyła kaskady 
i  system paciorkowy, czyli taki, w którym woda 
ze stawu położonego wyżej przepływała do stawu 
położonego niżej, tworząc układ przypominający 
paciorki korali.

Hodowla ryb miała charakter ekstensywny 
ze względu na duży udział pokarmu naturalnego. 
Cykl produkcyjny był długi i  trwał od  wylęgu 

3 M.  Kargul, Zarys historii Tczewskich Łąk, https://www.
dawnytczew.pl/pl/51-aktualnoci/okolice-tczewa/126-zarys-
-historii-tczewskich-lak.html [dostęp: 12.02.2021].

do  uzyskania ryb konsumpcyjnych ponad dwa 
lata. Produkcja odbywała się w sposób cykliczny, 
według schematu: napełnianie stawu, zarybianie 
i hodowla określonej grupy wiekowej ryb, spusz-
czenie wody połączone z odłowem ryb, przesusze-
nie stawu4. Największą zaletą tego typu hodowli 
był fakt, że była ona prowadzona w stawach ziem-
nych retencjonujących wodę. System gospodaro-
wania wodą polegający na jej retencjonowaniu 
miał bardzo pozytywny wpływ na jakość wody.

4 A. Drabiński, J. Sasik, J. Szamański, J. Wieniawski, Poza-
produkcyjne wartości stawów rybnych, „Zeszyty Naukowe 
Akademii Rolniczej we Wrocławiu” 1994, seria: Konferen-
cje, t. 3, nr 2, s. 73–82.

ZZ Fot. 1. Mapa Schröttera: okolice wsi Wędkowy i Boroszewo

ZZ Fot. 2. Wylęgarnia ryb w Młynkach, w głębi jezioro 
Zwierzynek (frag. pocztówki z pocz. XX w.)

PRZYWRÓCIĆ UROK MIEJSCA
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ZZ Fot. 3. Mapa Nadleśnictwa Swarożyn z 1957 r. z naniesionymi jeziorami i stawami

Zagospodarowane w ten sposób stawy zatrzy-
mywały w ciągu całego cyklu produkcyjnego duże 
ilości zawiesiny oraz innych czynników odpowie-
dzialnych za eutrofizację (żyzność wód). Tak zago-
spodarowane stawy miały dodatni wpływ nie tylko 
na jakość wody, lecz także na jej przepływ w cieku. 
Większość stawów była napełniana w  okresie 
od  stycznia do  marca, a  niektóre nawet jesienią 
poprzedniego roku, w tym czasie, gdy ilość wody 
w środowisku jest z reguły bardzo duża na skutek 
opadów lub roztopów śniegu. Stawy pełniły wtedy 
rolę zbiorników retencyjnych, zapobiegających 
gwałtownemu spływowi dużych mas wody, która 
wracała do środowiska w okresie letnim w postaci 
przesiąków i parowania5. Tworzyło to specyficzny 
mikroklimat korzystny dla drzewostanów sąsia-
dujących ze stawami.

Opisując wszystkie korzyści, jakie pełniły 
zagospodarowane w  ten sposób stawy, należy 
wspomnieć o  ich olbrzymich walorach krajo-
brazowych. Piękno i urok okolicy bogatej w lasy, 
o urozmaiconej rzeźbie terenu, z licznymi mniej-
szymi i większymi stawami i jeziorami stanowił 
dużą atrakcję dla licznych spacerowiczów (fot. 5). 
Miejsce to ściągało turystów z bliższej i dalszej 
okolicy. Przeważali mieszkańcy Tczewa, Staro-

5 J. Guziur, Znaczenie pozaprodukcyjnych walorów małych 
zbiorników śródlądowych, „Zeszyty Naukowe Politechni-
ki Rzeszowskiej. Budownictwo i  Inżynieria Środowiska” 
2000, z. 32 (180), cz. 2, s. 101–111.

gardu i  Gdańska. Dla wygody odwiedzających 
wybudowano gospodę nad jeziorem Młyńskim 
(fot. 4). Organizowano różne atrakcje w postaci 
rejsów łódkami czy festynów na pobliskiej górze 
Bernadka. O  atrakcyjności tego miejsca świad-
czy duża liczba wydanych na początku XX  w. 
pocztówek.

Po II wojnie światowej teren ten został 
przejęty przez administrację Lasów Państwo-
wych. Utworzono Państwowe Nadleśnictwo 
Swarożyn z  siedzibą w  Zdunach. Okoliczne 
drzewostany wraz z 21 stawami rybnymi znala-
zły się w  zasięgu nowo utworzonego Leśnictwa 
Swarożyn (fot. 5 i  6). W  tym czasie wszystkie 
obiekty były zarządzane przez jednego zarządza-

JAN BANACKI

ZZ Fot. 4. Gospoda w Młynkach – obecnie budynek 
mieszkalny (frag. pocztówka z pocz. XX w.)
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jącego. Stan większości grobli i  budowli hydro-
technicznych zbudowanych w  latach 1915–1918 
spełniał swoją rolę w wystarczającym zakresie, 
jednak pod koniec lat 50. doszło do przekazania 
wszystkich stawów Państwowemu Gospodarstwu 
Rybackiemu Piotrowo. Przy wydzielaniu stawów 
do  przekazania PGR otrzymał powierzchnie 

ZZ Fot. 5. Widok na miejscowość Młynki od strony jeziora (pocztówka z pocz. XX w.), zbiory MBP w Tczewie

ZZ Fot. 6. Leśniczówka w Młynkach – obecnie siedziba Leśnictwa Swarożyn (pocztówka z pocz. XX w.); zbiory MBP w Tczewie

zawężone do wielkości lustra wody. W kilku przy-
padkach groble oraz rowy opaskowe wokół grobli 
pozostały w stanie posiadania Nadleśnictwa.

W lipcu 1980 r. wysoka woda letniego wez-
brania powodziowego uszkodziła część gro-
bli i  jazów. Dalszej dewastacji całego układu 
hydro graficznego, m.in. na skutek zróżnicowana 

PRZYWRÓCIĆ UROK MIEJSCA
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forma własności poszczególnych stawów, sprzy-
jała likwidacja Państwowego Gospodarstwa 
Rybackiego Piotrowo. Doszło do zamulenia oraz 
okresowego zalądowienia części zbiorników.

Przełom nastąpił dopiero 2011 r., gdy Zarząd 
Melioracji i  Urządzeń Wodnych Województwa 
Pomorskiego w  Gdańsku otrzymał od  Starosty 
Tczewskiego pozwolenie wodnoprawne na roz-
biórkę starego i budowę nowego jazu na wypły-
wie z jeziora Młynki oraz na piętrzenie wód tego 
jeziora do Max PP (NPP) = 28,79 m n.p.m. Zbu-
dowano nowy jaz stabilizujący poziom zwiercia-
dła wody w jeziorze, upust oraz przepławkę dla 
ryb. Pozwoliło to na napełnienie wodą jeziora 
Młynki. Dzięki temu coraz częściej można oglą-
dać pojawiające się w  okolicy rzadkie gatunki 
ptaków: jak bielik, bocian czarny, dudek, żuraw, 

ZZ Od góry fot. 7 i 8: Szkody z 1980 r. spowodowane powodzią na rzece Szpęgawie; widok na nowy jaz i przepław-
kę w Młynkach (2011), fot. arch. prywatne

zimorodek, łabędź niemy, czapla siwa, gęsi czy 
dzikie kaczki.

Rodzi to nadzieję, że w niedalekiej przyszło-
ści będzie można odtworzyć pozostałe zbiorniki. 
Ma to duże znaczenie, gdyż pozytywne skutki 
retencjonowania wody to: zwiększenie zasobów 
wód powierzchniowych i gruntowych, a przy tym 
przeciwdziałanie skutkom suszy, wzrost plonów 
w  rolnictwie, zwiększenie ochrony przed powo-
dzią, rozwój hodowli ryb, zwiększenie ilości awi-
fauny w zbiornikach retencyjnych, ochrona prze-
ciwpożarowa miejscowości i  lasów, zachowanie 
i  odtworzenie naturalnych walorów środowisko-
wych, poprawa mikroklimatu, rozwój turystyki 
i rekreacji, poprawa czystości wód itp.

JAN BANACKI

Artykuł ukazał się również w  „Pomeranka” 2021, nr 2 (64), 
s. 48–53
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Najbardziej rozpoznawalny tczewski duszpa-
sterz – ksiądz prałat Stanisław Cieniewicz 
– 5 grudnia 2020 r. otrzymał tytuł Kawa-

lera Orderu Odrodzenia Polski. Został uhonoro-
wany Krzyżem Kawalerskim orderu Odrodzenia 
Polski za wybitne zasługi w działalności społecz-
nej i duszpasterskiej. W sopockim „Belwederku” 
w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy odzna-
czenie wręczył dawnemu duszpasterzowi „Soli-
darności” wojewoda pomorski Dariusz Drelich. 
W uroczystości uczestniczył również Andrzej 
Spiker, dyrektor generalny Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gdańsku.

Pomysł przyznania Krzyża Kawalerskiego 
wyszedł od  Kazimierza Ickiewicza, a  formalny 
wniosek w  tej sprawie złożył Prezydent Tczewa 
Mirosław Pobłocki w  2016  r. Prezydent pogratu-
lował odznaczenia księdzu Cieniewiczowi podczas 
uroczystości miejskich 1 września 2021 r.

Ksiądz Hieronim Stanisław Cieniewicz 
urodził się 14 kwietnia 1940  r. w  Czersku. Jego 
rodzicami byli Hie-
ronim Cieniewicz 
i  Franciszka z  domu 
Ossowska. Ojciec 
był powstańcem 
wielkopolskim, zgi-
nął w  1945  r. Odtąd 
w y c h o w a n i e m 
czworga dzieci zaj-
mowała się matka 
Franciszka. Rodzeń-
stwem Hieronima 
Stanisława była sio-
stra Teresa (ur. 1938) 
oraz dwaj bracia: 
Jerzy (ur. 1944) i  Jan 
(ur. 1945).

U c z ę s z c z a ł 
do  szkoły podstawo-
wej w Gdyni Orłowie. 
W  latach 1954–1956 
był uczniem Niższego 
Seminarium Duchow-
nego „Leoninum” 

w Wejherowie, gdzie uzyskał tzw. małą maturę. 
W  latach 1956–1958 uczył się w  Collegium 
Marianum w Pelplinie. Maturę państwową uzy-
skał w dawnym Liceum Ogólnokształcącym im. 
Adama Mickiewicza w Tczewie.

Studia filozoficzno-teologiczne odbył 
w  Wyższym Seminarium Duchownym w  Pelpli-
nie w  latach 1958–1964. Święcenia kapłańskie 
przyjął 14 maja 1964  r. w  katedrze pelplińskiej 
z rąk biskupa chełmińskiego Kazimierza Józefa 
Kowalskiego. Posługę wikariuszowską wypełniał 
w Lisewie (1964–1966), Łęgu (1966–1970) i para-
fii św. Józefa w Tczewie (1970–1980).

Rozumiejąc specyfikę parafii tczewskiej 
i  ciesząc się znacznym szacunkiem wiernych 
Tczewa, został powołany przez biskupa diece-
zjalnego chełmińskiego Mariana Przykuckiego 
do  zorganizowania nowej placówki duszpaster-
skiej, wyłonionej z  parafii św. Józefa. Ksiądz 
Cieniewicz w dziedzinie duszpastersko-organiza-
cyjno-budowlanej wykazał wprost zadziwiającą 

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

dla księdza Stanisława Cieniewicza

KAZIMIERZ ICKIEWICZ

ZZ Odznaczenie ks. Stanisława Cieniewicza Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, fot. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
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sprawność. Spory autorytet zjednały mu zwłasz-
cza dwie cnoty: cierpliwość i serdeczny stosunek 
do spotkanych ludzi. Młoda parafia zaczęła tętnić 
życiem duchowym, co  w  konsekwencji zinte-
growało parafię, gotową wznieść monumentalne 
dzieło, cieszący oczy patrzących kościół NMP 
Matki Kościoła.

W sierpniu 1980 r. ksiądz Stanisław Cienie-
wicz zaangażował się w dzieło wspierania nowego 
ruchu „Solidarność”. W  tym historycznym mie-
siącu odprawił mszę św. w  zakładzie Oddziału 
PKS w Tczewie. Tak zaczęła się trwająca 40 lat 
droga „kapelana Solidarności”.

W stanie wojennym odznaczał się zdecydo-
waną postawą wobec władz komunistycznych, 
był oparciem i schronieniem dla internowanych 
i prześladowanych, umiał nieść pomoc i nadzieję 
potrzebującym. Solidarność tczewska miała 
w nim wyraźne, stałe oparcie. W 1996 r. odebrał 
Honorowe Członkostwo NSZZ „Solidarność”, 
a w 2006 r. otrzymał Srebrną Honorową Odznakę 
Przyjaciół Harcerstwa.

W 1981 r. po raz pierwszy zorganizował kolo-
nie dla dzieci z ubogich rodzin. W tym też roku 
po raz pierwszy wyruszyła pielgrzymka do Lubi-
szewa i Piaseczna. Te inicjatywy duszpasterskie 
kontynuowane są do dzisiaj.

Zapisał się jako wytrawny pielgrzym i prze-
wodnik grupy tczewskiej w Pieszych Pielgrzym-
kach Pomorskich i  Pelplińskich na Jasną Górę. 
Przewodził pielgrzymkom do  Ziemi Świętej, 
Lourdes, Fatimy i innych sanktuariów Europy.

W  latach 1986–2013 pełnił obowiązki dzie-
kana dekanatu tczewskiego. W  uznaniu zasług 
został w 1989 r. Kapelanem Jego Świętobliwości 
Ojca Świętego Jana Pawła II, a w 1998 r. otrzy-
mał godność papieską prałata honorowego. Po 
konsekracji kościoła został włączony do Kapituły 
Katedralnej Pelplińskiej jako kanonik honorowy.

W  1990  r. Rada Miejska w  Tczewie nadała 
księdzu Stanisławowi Cieniewiczowi tytuł Hono-
rowego Obywatela Miasta Tczewa.

W 1992 r. kapłan został diecezjalnym dusz-
pasterzem ludzi pracy, a  biskup diecezjalny 
pelpliński Jan Bernard Szlaga zamianował ks. 
Stanisława Cieniewicza delegatem biskupim dla 
delegatury tczewskiej. Przez wiele lat był diece-
zjalnym duszpasterzem Policji.

Brał czynny udział w  życiu diecezji: był 
członkiem Zarządu Caritas Diecezji Pelplińskiej, 
członkiem Rady Ekonomicznej Diecezji Pelpliń-
skiej, diecezjalnym duszpasterzem kolejarzy, 
członkiem Rady Kapłańskiej Konsoltorów, człon-
kiem Komisji Głównej Przygotowującej I Synod 
Diecezji Pelplińskiej, przewodniczącym Synodal-

nej Komisji Instytutów Życia Konsekrowanego 
i Apostolatu.

Parafia NMP Matki Kościoła tętniła dobrze 
zorganizowanym życiem duszpasterskim. Wierni 
doceniali pobożność proboszcza, jego wzór reali-
zacji kapłaństwa, dobroć, szacunek do  ludzi, 
wrażliwość na drugiego człowieka, zwłaszcza 
ubogiego i poranionego, liczne dzieła pomocy.

Zaangażował się w  wielkie przedsięwzię-
cie, jakim było przygotowanie pielgrzymki Ojca 
Świętego Jana Pawła II do  Pelplina w  1999  r. 
Przewodniczył komisji ds. kontaktów z państwo-
wymi służbami porządkowymi.

W trosce o bardziej aktywne duszpasterstwo 
poprosił księdza biskupa diecezjalnego o podział 
swojej parafii. W efekcie powstała piąta tczewska 
parafia – Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Ksiądz prałat Stanisław Cieniewicz za swoją 
ponad 55-letnią posługę kapłańską i pełną zaan-
gażowania działalność społeczną w pełni zasłu-
żył na przyznany mu Krzyż Kawalerski Odro-
dzenia Polski.

W  2019  r. obchodził jubileusz 55-lecia 
kapłaństwa. Po osiągnięciu wieku emerytalnego 
(75 lat) został rezydentem w parafii, którą stwo-
rzył od podstaw. W tymże roku do 2020 na prośbę 
biskupa diecezjalnego pelplińskiego Ryszarda 
Kasyny pełni obowiązki proboszcza w  parafii 
Leśnice koło Lęborka.

O  księdzu prałacie Stanisławie Cieniewiczu 
i  parafii NMP Matki Kościoła w  Tczewie ukazały 
się dwie publikacje: Parafia Najświętszej Maryi 
Panny Matki Kościoła w  Tczewie i  jej proboszcz 
ksiądz Stanisław Cieniewicz, red. J. Kulas, K. Ickie-
wicz, A. Chyła (Kociewski Kantor Edytorski Sekcja 
Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tcze-
wie i „Bernardinum”, Tczew 2011) oraz album: Matka 
Kościoła. Parafia NMP w  Tczewie, red. ks.  S.  Cie-
niewicz, K. Ickiewicz i ks. M. Zabrocki, (Kociewski 
Kantor Edytorski Sekcja Wydawnicza Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Tczewie, Tczew 2013).

KAZIMIERZ ICKIEWICZ

ZZ Kościół Najśw. Maryi Panny Matki Kościoła 
w Tczewie, fot. Diecezja Pelplińska
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Sześćdziesiąt lat na twórczej drodze

EDMUND ZIELIŃSKI

Dlaczego ten czas tak szybko płynie? Za-
pewne wielu zadawało sobie to pytanie, 
wielu zadaje, i dopóki świat będzie istniał, 

człowiek będzie się nad tym zastanawiał. Smutne 
w tym wszystkim jest to, że odpowiedzi na to 
pytanie nigdy nie uzyskamy. Będąc dzieckiem, 
zazdrościłem osobom dorosłym ich wieku, ich ży-
cia i wiedzy. Kiedy to ja dorosnę, by móc zasiąść 
do stołu z dorosłymi, zapalić papierosa czy wy-
chylić kieliszek wódki? W tamtym czasie te na-
wyki były czymś zupełnie normalnym i stąd moje 
tęsknoty za dorosłością. No, bo jak to, że mój brat 
Jerzy zapalił z wujkami papierosa, jeździł na mo-
tocyklu, był w wojsku – a ja? Mnie na to wszystko 
trzeba było czekać jeszcze dziesięć lat, bo taka 
była różnica wieku między mną a śp. Jerzym. 
Jakże wolno ten czas upływał. Płynie w niezmie-
nionym tempie od zarania dziejów. I dopłynął 
do momentu, gdy na mojej drodze życia, życia 
w mojej twórczości pojawiła się liczba 60. Prze-
cież to druga połowa wieku. To tyle, Edmundzie, 
już biegasz po drogach folkloru i sztuki ludowej? 
To do tego już doszło, że na Pomorzu jesteś naj-
starszym (stażem) rzeźbiarzem-regionalistą? 
Niestety, jest to najprawdziwsza prawda. Bogu 
dzięki, dożyłem moich „diamentowych godów”. 
A jak to wszystko się zaczęło?

Udokumentowałem moją działalność od wio-
sny 1961 r., jednak jej początków należy szukać 
w  drugiej klasie szkoły podstawowej, w  Bia-
łachowie, i  gdyby to doliczyć, to mija już moje 
72 lata w sztuce. Zacznijmy do Białachowa.

Urodziłem się 3 czerwca 1940  r. w  Biała-
chowie (powiat starogardzki), pod lasem, na 
wybudowaniu, jak u  nas określa się wolno sto-
jące gospodarstwa. Mieszkaliśmy w domu mojej 
babci, Pauliny Redzimskiej z  Kosiedowskich. 
Piszę „babci”, ponieważ dziadka już nie było. 
Dziadek Franciszek zmarł 24 maja 1935 r., mając 
74 lata. Od  tamtej pory z  babcią gospodarzył 
wujek Antoni – syn dziadków. To było cudowne 
miejsce, tak osobiście odbieram tę zrębową chatę 
krytą strzechą. Jaki tam był spokój! Tam przy-
roda rządziła się swoimi prawami i nikt nie śmiał 
jej w tym przeszkadzać. Tam widzieliśmy wscho-

dzące i zachodzące słońce i jako dzieci zastana-
wialiśmy się, dlaczego ono jest tak wielkie, kiedy 
wschodzi, wielkie i  czerwone, gdy zachodzi. 
Dopiero w szkole średniej nauczycielka geografii 
wyjaśniła mi to zjawisko.

Tam w  Białachowie nie słuchaliśmy pro-
gnozy pogody, nie było radia i  elektryczności. 
Wyznacznikiem pogody dnia następnego były 
zjawiska zachodzące w  atmosferze i  geosferze. 
Jak wieczorem była rosa na trawie, wiadomo, 
że  będzie pogoda. Czerwone niebo wieczorem 
na zachodzie zwiastowało wiatr na drugi dzień. 
Śpiew ptaszków i ich loty też wiele mówiły o cze-
kających nas zjawiskach atmosferycznych. Tam 
nasz dziecięcy świat ograniczony był do widocz-
nego horyzontu, i tyle. I to było piękne.

Wyjazd do innej wsi, zwłaszcza do Zblewa, był 
ciekawym wydarzeniem, był czymś nowym. Jed-
nak chętnie wracaliśmy pod naszą strzechę, gdzie 
w okapie dachu gnieździły się wróble, budząc nas 
swym porannym ćwierkotem. Cudowne było lato, 
ale i  zimy nas nie zrażały. Kiedy śnieg zabielił 
okoliczne pola, potworzyły się zaspy na drogach, 
pozamarzały stawy i dziadkowe jezioro, to też była 
frajda dla dzieci, a  starsi też z  tego powodu nie 
załamywali rąk. W gospodarstwie było wszystko, 
co  pozwalało żyć w  takich warunkach. Wozy 
i  bryczki zamieniano na sanie. Wujkowie wdzie-
wali na siebie porządne kożuchy, a dłonie skrywali 
w  tak zwanych baucach, czyli w  grubych, weł-
nianych rękawicach z  jednym palcem. Bywało, 
że  studnia została zawiana śniegiem, a  pompa 
zamarzła mimo słomianej otuliny. Wówczas brali-
śmy śnieg z otoczenia i roztapialiśmy go na pale-
nisku, albo chodziliśmy po wodę do stawu z wyrą-
banym przeręblem. Opału też nie brakowało. 
Szałerek był zapełniony drewnem z gałęzi i szysz-
kami, a  na podwórku stał pokaźnych rozmiarów 
stożek pociętego drewna czy sosnowych gałęzi. 
Paliwo do  lamp – naftę – zakupywano w  więk-
szych ilościach, więc był zapas. Sklep (piwniczka 
pod podłogą mieszkania, najczęściej w  pokoju) 
zapełniony był kartoflami, kapustą w  beczce, 
marchwią, burakami, cebulą i zasolonym mięsem. 
Zimę mogliśmy przeżyć zupełnie spokojnie.
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Nadszedł rok 1947. Wiedziałem, że  muszę 
pójść do  szkoły w Białachowie. Trochę się tego 
obawiałem. Nowe środowisko, koledzy, koleżanki, 
nauczyciel, to wszystko napawało mnie raczej 
obawą niż ciekawością. Pamiętam, że do szkoły 
pierwszy raz zaprowadziła mnie mama, a  był 
to poniedziałek 2 września 1947 r., i  tak zaczęła 
się moja edukacja. Moim nauczycielem w Biała-
chowie od pierwszej klasy do trzeciej był Stefan 
Giełdon. W  czwartej klasie uczyła mnie pani 
Sikora, a następne klasy kończyłem w Zblewie.

Nasz „pan” był młodym człowiekiem, 
wysokim, energicznym i bardzo przyjaznym dla 
uczniów. Przeprowadzał z  nami różne ciekawe 
doświadczenia na pracach ręcznych, często 
wychodziliśmy na wycieczki do  okolicznych 
lasów, organizował różne szkolne przedstawienia 
z naszym udziałem i w końcu, chyba pod koniec 
roku szkolnego 1948/49, w drugiej klasie, zorga-
nizował teatrzyk kukiełkowy, którego reżyserem 
był nasz „pan”, a my jego aktorami. To tam wła-
śnie po raz pierwszy zetknąłem się ze sztuką. 
Przychodzimy rano do  szkoły, a  na naszych 
ławkach leżą grudy gliny. Pan Giełdon powiada, 
byśmy ulepili ludzkie główki. Jakoś mi to dobrze 
wyszło, bo dostałem dodatkowe zadanie lepienia 
główek. Konkurencji za dużej nie miałem, bo 
moja klasa liczyła zaledwie 5 chłopaków. Okazało 
się, że główki potrzebne były do lalek-kukiełek. 
Potem były role grane przez poszczególnych 
aktorów, budowa sceny, do  oświetlenia której 
służyły rowerowe żaróweczki zasilane prądem 
z prądnicy. Tą z kolei poruszał Gerard Petka, krę-
cąc pedałami roweru postawionego na siodełku 
i  kierownicy. Po wielu latach dowiedziałem się, 
że przedstawialiśmy adaptację bajki Aleksandra 
Puszkina O Popie i jego parobku Jełopie”.

Była wiosna 1961  r. Przyjaźniłem się 
z  kolegą szkolnym Ryszardem Czapiewskim ze 
Zblewa. Jego rodzice budowali dom na byłych 
„księżych włókach”, jak nazywaliśmy ziemie 
odebrane Kościołowi zblewskiemu (jak w  całej 
Polsce) przez system komunistyczny. Z  rowów 
fundamentowych Rysiu z  ojcem wyrzucali 
świetną glinę. Tę glinę natychmiast skojarzyłem 
z teatrzykiem w białachowskiej szkole. Wziąłem 
do ręki grudę i ulepiłem ludzką główkę, jak wtedy 
w  szkole. A  pan Czapiewski, widząc to, powie-
dział „wej to je czisti nasz wazónik” [popatrz to 
jest prawdziwy nasz ksiądz proboszcz (Alojzy 
Licznerski)]. Nazywaliśmy go „wazonikiem”, bo 
z powodu schorzeń reumatycznych kiwał się na 
boki podczas odprawiania mszy świętej.

Po tak pozytywnej ocenie mej „pracy” przez 
pana Czapiewskiego postanowiłem popracować 

w  glinie. Kilka wiader tej kopaliny zwiozłem 
do  domu, i  się zaczęło. Najpierw zacząłem 
rzeźbić popiersia znanych ludzi. Wydaje mi się, 
że pierwszą figurą było popiersie Lenina, bo jego 
charakterystyczna twarz ułatwiała mi wyko-
nanie podobieństwa. Później był Mickiewicz, 
Kościuszko, moja kuzynka Jadzia Kaiser i wiele 
innych drobniejszych, z picassowskimi formami 
włącznie. Spoza domowników pierwszym recen-
zentem mych prac był nasz organista, Izydor 
Borzyszkowski. Kiedy zobaczył schnące rzeźby, 
patrząc na Kościuszkę, powiedział: Edziuś, to ty 
zrobiłeś? Bardzo mi się to spodobało – co  było 
zachętą do dalszej pracy.

No dobrze, będziesz „tworzył” i  co  dalej? 
Napisałem do  ówczesnego Wojewódzkiego 
Domu Twórczości Ludowej (WDTL) w Gdańsku, 
że pracuję w glinie. Owszem, odpisali, że zjawią 
się u  mnie. Coś to długo trwało, więc zniecier-
pliwiony napisałem do  Ministerstwa Kultury 
i Sztuki. Poskutkowało, bo zjawili się u mnie dość 
szybko. A przyjechali: Stefania Liszkowska-Sku-
rowa – etnograf, Wojciech Błaszkowski – etnograf 
i  Antoni Mironowski – artysta plastyk z  Sopotu. 
Weszli do  werandy, gdzie gromadziłem moją 
„glinę” i… miny ich nie wzbudzały zaciekawie-
nia. Pomyślałem, bracie to wszystko pewnie jest 
do kitu. Rzeczywiście tak było.

Antoni Mironowski powiedział wówczas: 
Artystą to pan nie jest, ale może być. Pozwoli 
pan, że  pozbędziemy się najpierw tego „pana”. 
Wziął do  rąk popiersie Lenina i  upuścił go na 
betonową posadzkę. Lenin rozprysł się w drobny 
mak. Posunięcie było radykalne, co  sprawiło, 
że  glinę zarzuciłem. Wśród tych „dzieł” leżał 
sobie mały drewniany ptaszek, którego w  mię-
dzyczasie w  drewnie wyskrobałem. Pani Lisz-
kowska, widząc go powiedziała: Panie Edmun-
dzie, a może pan spróbuje rzeźbić w drewnie? Bo 
zdolności manualne pan ma. Drodzy moi, glina 
była plastyczna, łatwa w  obróbce, a  drewno? 
Obiecałem jednak, że coś zrobię.

Po miesiącu otrzymałem z WDTL zaprosze-
nie do wzięcia udziału w wystawie „Tradycyjnego 
Sprzętu i Sztuki Ludowej Kociewia” w Starogar-
dzie, w  salach Powiatowego Domu Kultury przy 
ulicy Sobieskiego. To zintensyfikowało moją twór-
czość do  tego stopnia, że  lekarz Bogdan Wrycza 
z Ośrodka Zdrowia w Zblewie musiał mi zszywać 
rozciętą dłoń u nasady kciuka. I  tu ciekawostka, 
kiedy zainteresował się przyczyną powstania 
rany, sam zaczął rzeźbić i to bardzo realistycznie, 
powiem, że z chirurgiczną precyzją.

Otwarcie wystawy nastąpiło, już tak bardzo 
nie pamiętam, ale chyba w  maju. W  tamtym 

EDMUND ZIELIŃSKI
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czasie takie imprezy zaszczycali swą obecno-
ścią gospodarze województwa i  powiatu. Było 
zawsze uroczyste otwarcie wystawy, na tej wysta-
wie również. Jaką ja miałem wtedy tremę… aż 
trudno opisać. Moje „rzeźbki” – szopka bożona-
rodzeniowa, scena z drogi krzyżowej, pastuszek 
i coś tam jeszcze – to były prawdziwe mizeroty 
w  zestawieniu prac takich rzeźbiarzy jak: Aloj-
zego Stawowego z  Bietowa, Stanisława Rekow-
skiego z Więckowych i Janka Giełdona z Czarnej 
Wody. Jednak, z  drugiej strony, cieszyłem się, 
że  znalazłem się w  tak zacnym gronie. I  to był 
mój debiut. Później ta wystawa objechała miasta 
powiatowe naszego województwa.

Od  tamtej pory nasiliły się moje kontakty 
z WDTL-em. Byłem zapraszany na różne kursy, 
w  tym scenografii, choreografii czy malarstwa. 
W tamtym czasie to był zupełnie inny świat. To 
nic, że  brakowało bardzo wiele z  dzisiejszego 
zaopatrzenia, raczkowała telewizja, telefony były 
na korbkę, i że na zamawianą rozmowę ze Zblewa 
z abonentem w Starogardzie trzeba było czekać 
godzinę i więcej… To nic, czas płynął wolniej.

Już od  początku mojej działalności intere-
sowała się mną Centrala Przemysłu Ludowego 
i Artystycznego „Cepelia”. Zawiozłem kilka moich 
rzeźb, i o dziwo, zostały zakupione przez tą spół-
dzielnię cepeliowską, której agenda mieściła się 

w Gdyni. Ale była radość! Moje prace przyniosły 
mi pierwsze dochody z  twórczej działalności. Ta 
współpraca z „Cepelią” trwała ponad czterdzieści 
lat. To była bardzo dobra instytucja, dająca moż-
liwość zarobku tysiącom rękodzielników w Polsce. 
Z  chwilą przemian ustrojowych w  naszym kraju, 
zlikwidowana została „Cepelia” w  dotychczaso-
wym kształcie. Cała rzesza ludzi straciła pracę 
i  możliwość zarobkowania. Różnie o  „Cepelii” 
mówiono, ja natomiast złego słowa o  niej powie-
dzieć nie mogę. Tutaj istniał Fundusz Rozwoju 
Twórczości Ludowej dysponujący środkami na 
stypendia, nagrody, zapomogi i  subsydia. Orga-
nizowane były liczne konkursy, wystawy krajowe 
i zagraniczne, bardzo dużo dzieł twórców ludowych 
eksportowano za ocean. To wszystko się skończyło.

W 1965 r. odwiedził mnie pan Arpad Kowal-
ski. Zbierał materiały do  książki o  twórcach 
ludowych Kaszub i Kociewia. Po kilku latach mój 
znajomy redaktor z  „Chłopskiej Drogi”, Roman 
Wójcik, przysłał mi książkę A. Kowalskiego pod 
tytułem „Śladami świątków”, w  której i  o  mnie 
autor pisze. Bardzo się ucieszyłem z tego faktu, 
a książka jest do dziś w mojej bibliotece.

Opiekunem tworzących w rękodziele ludo-
wym z  ramienia WDTL-u  była niezapomniana 
śp. mgr Stefania Liszkowska-Skurowa. Organi-
zowała co roku zjazdy twórców w jej siedzibie. 

SZEŚĆDZIESIĄT LAT NA TWÓRCZEJ DRODZE

ZZ Edmund Zieliński ze swymi pierwszymi pracami z 1961 r., fot. Kasia Kulikowska



66 KOCIEWSKI MAGAZYN REGIONALNY        styczeń–GRUDZIEŃ  2021        NUMER 109

Dyrektorem tej placówki była wtedy, równie 
oddana twórczości ludowej, śp. Leokadia Gre-
wicz. Pamiętam, jak zostałem zaproszony na taki 
zjazd, a  mieszkałem jeszcze w  Zblewie. Wtedy 
pierwszy raz spotkałem tak liczne grono rzeźbia-
rzy, hafciarek, plecionkarzy, poetów. Poznałem 
wtedy bliżej takich rzeźbiarzy jak: Apolinary 
Pastwa z  Wąglikowic, Izajasz Rzepa z  Redy, 
Leon Golla z  Helu, Władysław Lica z  Wdzydz 
Tucholskich, Stanisław Rekowski z Więckowych, 
Alojzy Stawowy z Bietowa, Jan Giełdon z Czarnej 
Wody, Teodor Kałuski z Małego Krówna. A haf-
ciarki? Władysława Wiśniewska, Jadwiga Hinc, 
Leokadia Turzyńska, Marta Bławat, Helena 
Grulkowska – wszystkie z Wdzydz Kiszewskich, 
Monika Hildebrandt z  Żukowa, Elżbieta Ebel 
z  Wejherowa, Anna Konkel z  Wejherowa, Ewa 
Wendt z Kartuz. Był plecionkarz Alojzy Speiser 
z Motarzyna, Anka Ostrowska z Wdzydz Kiszew-
skich – też plecionkarka. Był rogarz Henryk Petk 
z Sierakowic i Bronisława Radtke z Żelistrzewa 
tkająca szmaciaki. Nikt z nich już nie żyje.

Byłem bardzo zadowolony z tego spotkania, 
bo spotkałem ludzi znanych już w naszym środo-
wisku od  lat. Ja dopiero byłem na progu drzwi 
do  tego świata. Tak się stało, że  jestem w  tej 
chwili rzeźbiarzem o najdłuższym stażu na Pomo-
rzu i jednym z niewielu w kraju, którzy obchodzą 
swoje sześćdziesięciolecie pracy twórczej. Mogę 
się poszczycić również tym, że moja działalność 
jest udokumentowana i  poparta weryfikacją 
Ministerstwa Kultury i Sztuki, jaką swego czasu 
uzyskałem. A to tak na marginesie, co niektórych 
„jubilatów”, którzy do swej pracy twórczej zali-
czają jakieś tam wytwory z dzieciństwa.

W  1972  r. zostałem przyjęty do  Stowarzy-
szenia Twórców Ludowych w  Lublinie, które 
działało już pięć lat, a powstało w 1968 r. z prze-
kształcenia się Klubu Pisarzy Ludowych w STL 
o ogólnopolskim działaniu. Moja legitymacja ma 
numer 262. Dziś nasza organizacja skupia ponad 
dwa tysiące członków i  liczebność ta utrzymuje 
się od wielu lat na tym samym poziomie. Orga-
nizacyjnie podzieleni jesteśmy na poszczególne 
oddziały. Oddział Gdański STL powstał w 1978 r. 
z  inicjatywy Krystyny Szałaśnej i  mojej. Pani 
Krystyna zastąpiła panią Stefanię Liszkowską 
na stanowisku opiekuna twórców ludowych na 
naszym terenie i cieszyliśmy się z jej obecności 
do  2005  r., do  czasu przejścia jej na zasłużoną 
emeryturę. To była wspaniała etnografka. Mia-
łem szczęście współpracować z panią Krystyną. 
Zjeździliśmy wspólnie wzdłuż i  wszerz nasze 
Pomorze, odwiedzając artystów ludowych. To 
byłby temat na całą książkę.

Lata siedemdziesiąte XX w. były najlepszym 
okresem dla powojennej sztuki ludowej. Organi-
zowano liczne wystawy, konkursy, imprezy folk-
lorystyczne. Bardzo mile wspominam mój udział 
w  Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznym 
w Płocku, w którym uczestniczyłem dziesięć razy. 
Tam poznałem wspaniałych ludzi – ludowych 
artystów pracujących w wielu dziedzinach ręko-
dzieła ludowego. Kilku ich wymienię: Wincenty 
Krajewski z Zawidza Kościelnego, Tadeusz Cąkała 
i bracia Adamscy – z lubelskiego, Stanisław Korpa 
z kieleckiego, Tadeusz Kacalak i Antoni Kamiński 
z  Kutna, Naumiuk z  białostockiego, Boguszyń-
ski i  Maik z  Kujaw – to rzeźbiarze. A  ceramicy, 
hafciarki, malarki? Już niewielu z  nich zostało.

Mój udział w  wystawach sztuki ludowej 
należy liczyć w dziesiątkach. Poczynając od Sta-
rogardu i miast naszego powiatu, poprzez Gdańsk, 
Toruń, Warszawę, Płock, Kraków, Wrocław, Bia-
łystok i inne miejscowości naszego kraju. Wysta-
wiałem też zagranicą – Sakskøbing i Kopenhaga – 
to Dania, Turku i Sippola w Finlandii, Schwerin, 
Parchim, Frankfurt i Rostok w Niemczech, Luant 
we Francji, Budapeszt – Węgry. Dużo moich prac 
jest w USA, Australii i na wyspach Fidżi w rękach 
kolekcjonerów prywatnych.

Jak już wspomniałem, było wiele konkursów 
regionalnych i  krajowych na rękodzieło ludowe. 
I  ja w nich brałem udział. Sukcesy? Były pierw-
sze nagrody i  niższej klasy. Były też całkowite 
porażki. Nigdy nie starałem się za wszelką cenę 
być w czołówce. Zawsze chciałem tworzyć, a nie 
produkować. Raz zrobi się coś dobrego innym 
razem wychodzą knoty. I  na tym chyba polega 
poszukiwanie w  swojej sztuce właściwego kie-
runku. Nie trzymam się uparcie pewnej konwencji 
w sztuce. Porównując moje pierwsze prace z dzi-
siejszymi, dostrzegam ogromną różnicę w  stylu. 
A zestawiając ze sobą prace z poszczególnych lat, 
widzę płynne przechodzenie do realizmu. Więcej 
tu jest sztuki amatorskiej niż „stylu ludowego”. 
Nie chcę stać uparcie w miejscu, by przypodobać 
się stronie komercyjnej. Słyszę nieraz, jak klient 
na jarmarku przy stoisku rzeźbiarza „ludowego”, 
szuka rzeźby w ludowym stylu, a twórca mu dopo-
wiada, że zrobi mu, jaką sobie zamówi. Gdzie jest 
ta autentyczna ludowość? Ale tutaj już wchodzę na 
bardzo śliski grunt i pozostawiam go etnologom.

Drugą dziedziną mego rękodzieła jest 
malarstwo na szkle. Tym również interesowa-
łem się od  dawna, bo już w  1959  r. poproszony 
zostałem przez WDTL w Gdańsku na warsztaty 
z  malarstwa na szkle do  Wejherowa. Dlaczego 
nie pojechałem? Pamięć nie odnotowała. Pewnie 
i dobrze, bowiem wtedy malowano na szkle bez 
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oparcia o tradycyjne malarstwo na szkle, jakie na 
Pomorzu istniało. Nikt o tym nie wiedział, lub nie 
chciano wiedzieć z czysto ideologicznego punktu 
widzenia. Bo jak pogodzić fakt walki z  Kościo-
łem i organizować warsztaty malowania na szkle 
w oparciu o zachowane zabytki o treści sakralnej, 
bowiem tylko o takiej tematyce malunki na szkle 
istniały na Pomorzu.

Kończyła się epoka komunizmu w  Polsce 
i  nadchodziła demokracja. W  1988  r. Krystyna 
Szałaśna – etnograf Wojewódzkiego Ośrodka 
Kultury w Gdańsku i dr Aleksander Błachowski 
z muzeum etnograficznego w Toruniu, zorganizo-

wali warsztaty z  malarstwa na 
szkle w  oparciu o  zachowane 
malunki z  XIX  w. Kilka sztuk 
znajduje się w Muzeum Kaszub-
skim w Kartuzach i dwa obrazki 
w  Muzeum Etnograficznym 
w  Toruniu. To jest wszystko, 
co  zostało z  XIX-wiecznego 
malarstwa na szkle. Na doda-
tek nie zachował się ani jeden 
obrazek z terenu Kociewia.

Jestem przekonany, że i  tu 
takie obrazki wisiały na ścia-
nach wiejskich chałup. Na 
czym opieram swoje twierdze-
nie? A  no na tym, że  główny 
zbieracz tych obrazków – Izy-
dor Gulgowski – był Kociewia-
kiem. Kiedy pod koniec XIX w. 
otrzymał posadę nauczyciela 
we Wdzydzach Kiszewskich 
i  zaczął penetrować okoliczne 
wsie w  poszukiwaniu istnieją-
cych jeszcze obrazków na szkle, 
myślę, że w tych zabiegach nie 
pominął Kociewia – swoich 
stron rodzinnych. Kaszuby 
nie były rejonem odizolowa-
nym od  sąsiadów. Wpływy 
kulturowe Kaszub i  Kociewia 
wzajemnie się uzupełniały. To, 
że  obraźnicy z  Dolnego Ślą-
ska przybywali na odpusty ze 
swymi wyrobami na Pomorze 
(bo to był początek zaistnienia 
obrazków na szkle na naszym 
terenie) z czysto komercyjnego 
punktu widzenia, nie ograni-
czali się wyłącznie do  terenu 
Kaszub. To chyba jest logiczne.

Muszę wrócić do  Izydora 
Gulgowskiego… Kiedy ze swoją 

żoną Teodorą założyli we Wdzydzach Kiszew-
skich skansen budownictwa wiejskiego w 1906 r., 
tam w zalążku tego skansenu, jakim była chata 
rybacka, gromadzili obrazki na szkle i  inne 
przedmioty kultury materialnej Pomorza. Było 
tego kilka tysięcy. Niestety, w  czerwcu 1932  r., 
pożar strawił zalążek skansenu wraz ze zbiorami.

Doktor Błachowski dogłębnie zbadał 
zachowane zabytki, które już nie wiele miały 
wspólnego z malarstwem dolnośląskim, bo były 
wytworem rodzimych artystów, i na ich podsta-
wie poprowadził zajęcia z  malarstwa na szkle. 
Byłem też ich uczestnikiem. Od  tamtej pory 

SZEŚĆDZIESIĄT LAT NA TWÓRCZEJ DRODZE

ZZ Edmund Zieliński z Markiem Pawelcem i odrestaurowaną rzeźbą, XI Ple-
ner artystów w Bytoni: Zblewo – Białachowo – Wirty, 27 sierpnia 2017 r. 
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maluję na szkle i nie tylko, bo również udzielam 
lekcji z tej dziedziny na różnego rodzaju warszta-
tach dla młodzieży szkolnej, nauczycieli i uzdol-
nionych mieszkańców wsi.

Od  1985  r. współpracuję z  Kaszubskim 
Uniwersytetem Ludowym (KUL) we Wieżycy. 
Początkowo polegało to na uczestnictwie w ple-
nerach, a  w  miarę nabierania doświadczenia, 
stałem się wykładowcą na zajęciach z malarstwa 
na szkle, rzeźby i  konsultantem na corocznym 
plenerze dla twórców ludowych. KUL to wspa-
niała instytucja, opierająca swoją działalność na 
fachowej dydaktyce w dziedzinie upowszechnia-
nia kultury ludowej Kaszub, Kociewia i  Borów 
Tucholskich. Cieszę się, że  mogłem edukować 
dzieci i  młodzież mojego Kociewia. Odbywało 
się to zwłaszcza w  Centrum Wystawienniczym 
i  Regionalnym w  Tczewie. Odwiedziłem kilka-
naście szkół Kociewia, leżących w  powiatach 
tczewskim i  starogardzkim. Moi podopieczni 
wręcz chłonęli wiedzę z malarstwa na szkle, bo 
ani im w głowie nie było wyjść na przerwę czy na 
śniadanie – czekali na dalszą część spotkania. To 
jest obiecujące zjawisko.

W  mojej dotychczasowej działalności twór-
czej największym osiągnięciem i  wydarzeniem 
był osobisty udział w  budowie ołtarza papie-
skiego w  Sopocie. Spotkać tak wielkiego czło-
wieka, jakim był Marian Kołodziej – scenograf 
– można raz w  swoim życiu. Ten człowiek, już 
świętej pamięci, zapadł głęboko w  moje serce. 
W  znaczącym stopniu wpłynął na moją rzeźbę 
i spojrzenie na sztukę z właściwej strony. Ołtarz, 
do  którego rzeźbione figury i  kapliczki z  inspi-
racji Mariana  Kołodzieja wykonali rzeźbiarze 
Pomorza, zapisał się na stałe w  naszym krajo-
brazie. Wiele z tych kapliczek i figur zdobi nasze 
świątynie, stoją na rozstajach dróg, upiększają 
przydomowe kapliczki.

Ponieważ jestem z zamiłowania dokumenta-
listą zdarzeń z  dziedziny folkloru i  sztuki ludo-
wej, na podstawie moich zbiorów napisałem 
książkę opisującą kulisy budowy ołtarza pod 
tytułem: Ołtarz papieski dłutem stworzony. To 
moja druga książka, bo pierwszą nazwałem Na 
ścieżkach wspomnień… Mówi ona o moim życiu 
i  życiu rodziny, zwyczajach, obrzędach, życiu 
dawnej wsi. Obie pozycję mają niewielki nakład, 
bo wydałem je własnym kosztem. Zwracałem się 
o pomoc finansową do wielu instytucji, ale żadna 
nie pomogła. W  2010 r. wydałem Na ścieżkach 
wspomnień II…, a  teraz  zbieram materiał na 
trzeci tom. W 2011 r. wydałem książkę pt. Moje 
życie we wspomnieniach – o  życiu i  twórczości 
kaszubskiego malarza Leona Bieszke. W 2016 r. 

napisałem i  wydałem kolejną książkę – Losy 
rodu Stachowiaków, którą współfinansowali 
Hania i Janek Stachowiak z Breisach am Rhein. 
W 2017 r. ukazała się kolejna moja książka, którą 
wydałem przy pomocy środków stypendialnych 
Urzędu Marszałkowskiego w  Gdańsku, zaty-
tułowana Drogi krzyżowe Kaszub i  Kociewia. 
W  2018  r. ukazała się następna. Tym razem 
do  jej napisania skłonił mnie mój nauczyciel ze 
szkoły w  Białachowie, Stefan Gełdon. Stefan 
(jestem z  moim „panem” po imieniu) przysyłał 
mi materiały, ja odpowiednio redagowałem i po 
kilku miesiącach ukazała się książka o  życiu 
mojego nauczyciela pod nazwą Z  Kręga przez 
Sant’Omero do  Nowego. Nie miałem odwagi 
wydać jej wyłącznie pod moim autorstwem, jej 
współautorem jest Stefan Gełdon. W 2020 r. napi-
sałem książkę Bytońskie plenery na tle kultury 
i  sztuki ludowej Kociewia. Czy będą następne? 
Bóg wie. Materiału mam na kolejne tysiąc stron. 
Zawsze lubiłem pisać. Napisałem setki felieto-
nów do różnych gazet i czasopism. I piszę dalej.

Zbieractwo wszelkiego rodzaju przedmio-
tów kultury materialnej dawnej wsi przez wiele 
lat było moim konikiem. Chciałem mieć własne 
małe muzeum. Życie zadecydowało inaczej. Cały 
wielki zbiór przekazałem do  zbiorów muzeów 
w Oliwie i Starogardzie. Uważam, że tam będzie 
najlepsze miejsce dla tego rodzaju muzealiów. 
Gwoli ścisłości, muszę dodać, że trochę z rodzin-
nych pamiątek pozostało w moim domu. Między 
innymi został stary patefon i  tłuczek do  ziem-
niaków z  kuchni babci Antoniny, liczący pew-
nie ze sto dwadzieścia lat. To ten tłuczek, przez 
domowników nazywany trampkiem, używaliśmy 
do  ziemniaków. Były kartofle trampane, gnie-
cione, szturane kartofle do  maślanki. Babcia 
mawiała: weźkaj jano trampek i  uszturaj te 
bulwi, ja upsieka szpyrków. Tłuczek nazywano 
też dukaczem – kartofle dukane. (…)

W 2005 r. Zblewo obchodziło 700-lecie swego 
istnienia. Uczyniono mi z  tego powodu bardzo 
miłą niespodziankę, bo Rada Gminy jednogło-
śnie przyznała mi tytuł Honorowego Obywatela 
Gminy Zblewo. Wójtem wówczas był inż. Andrzej 
Gajewski. Czy zasłużyłem na ten tytuł? Uważam, 
że inni byli godniejsi ode mnie, ale serdecznie za 
to dziękuję.

Z  okazji 750-lecia miasta Tczewa uhonoro-
wano mnie „Pierścieniem Mechtyldy”. Pierścień 
przyznała Rada Programowa Kociewskiego Kan-
toru Edytorskiego jako wyróżnienie redakcyjne 
„Kociewskiego Magazynu Regionalnego” w kate-
gorii edukacja regionalna.

Jeśli już mówię o  honorach, jakie mnie 
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spotkały na mojej twórczej drodze, najbardziej 
cenię sobie medal Oskara Kolberga. Mam też 
medal Teodory i Izydora Gulgowskich, brązowy 
i srebrny medal Bene Merenti, Skrę Ormuzdową, 
Pierścień Mechtyldy, odznaki: Zasłużony dla 
Kultury Narodowej, Zasłużony Działacz Kultury, 
złoty i srebrny Krzyż Zasługi i medal Gloria Artis. 
Ja się tym nie chwalę. Myślę, że wszyscy po tylu 
latach działalności na polu upowszechniania kul-
tury i sztuki ludowej Kociewia i Kaszub powinni 
być czymś uhonorowani.

Z perspektywy 60 lat zajmowania się kulturą 
i sztuką ludową wyrobiłem sobie już pewne zdanie 
na temat współczesnego rękodzieła. Chciałbym 
się zatrzymać przy jednym temacie, mianowicie 
przy rzeźbiarzach, tak zwanych samorodnych 
twórcach ludowych. 50 lat temu spokojnie można 
było nazywać ówczesnych rzeźbiarzy właśnie 
twórcami ludowymi, co  było zgodne z  definicją 
określającą ten typ działalności. No tak, tylko, 
że wtedy był zupełnie inny świat, nijak mający się 
do XXI w. Kiedy zacząłem rzeźbić, była wiosna 
1961 r. W Zblewie stały jeszcze chaty pod strze-
chą, rolnik przemierzał kilometry za pługiem 
i  kosił łany zbóż za pomocą kosy. Za stodołami 
stały rozwerki (kieraty) napędzające młockarnie 
czy sieczkarnie, a kartofle wybierało się na kola-
nach za pomocą trójzębnych haczek (motyk).

A  ówcześni rzeźbiarze? To byli samorodni 
artyści tworzący na potrzeby wsi. Rzeźbili 
świątki do przydrożnych kapliczek, co zdolniejsi 
na potrzeby wiejskich kościołów. Dawna rzeźba 
ludowa była wyłącznie o  tematyce sakralnej 
i  pokryta polichromią. Czemu rzeźbiarze malo-
wali swoje dzieła? Bo taka była tradycja, bo farba 
dodawała uroku, uwidaczniała poszczególne ele-
menty – atrybuty przynależne danemu świętemu, 

stanowiła warstwę ochronną dla rzeźby wysta-
wionej na działanie warunków atmosferycznych, 
no i niwelowała braki warsztatowe twórcy. Jadąc 
z Trąbek Wielkich do Starogardu, przejeżdżamy 
przez Gołębiewo. Tam stoją dwie kapliczki słu-
powe – jedna po lewej na początku wsi, druga 
po prawej przy wyjeździe. Nieznający tematu 
podróżni nie mają pojęcia, kogo przedstawiają 
figury na słupach. Te obecne figury są kopiami 
starych rzeźb przedstawiających św. Jana Nepo-
mucena. Pod koniec XX w. stare, piękne, pokryte 
polichromią rzeźby, z  uwagi na postępującą 
degradację zostały przekazane do Muzeum Parku 
Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich 
i  zastąpione nowymi autorstwa śp. Zygmunta 
Bukowskiego. Pokryte zostały środkiem konser-
wującym i tyle. Polichromii już nie zastosowano 
– wielka szkoda. Tylko znawcy przedmiotu z tru-
dem dostrzegą w figurach św. Jana Nepomucena.

Dzisiejsi rzeźbiarze też chcą być nazywani 
twórcami ludowymi, chociaż z  tym pojęciem 
niewiele mają wspólnego. Są to raczej odtwórcy, 
którzy chcą się przypodobać odbiorcy swych 
dzieł. Formę ludowej rzeźby znajdujemy nawet 
w warsztatach artystów z akademickim wykształ-
ceniem. Mało jest rzeźby o  tematyce sakralnej, 
a jeśli już, to u tych najwybitniejszych twórców, 
szanujących tradycję. Wiele jest rzeźb o  świec-
kim wizerunku – rybacy, kowale, Żydzi, praczki 
itp. pokryte ciemną bejcą (dot. Pomorza), bo to 
się sprzedaje.

A  jaka jest przyszłość w  tej dziedzinie 
sztuki? Trzeba nazwać rzecz po imieniu i skoń-
czyć z  przymiotnikiem „ludowy”. Bezpieczniej 
byłoby nazwać współczesnych rzeźbiarzy twór-
cami amatorami lub odtwórcami dawnej rzeźby 
ludowej.

SZEŚĆDZIESIĄT LAT NA TWÓRCZEJ DRODZE

ZZ Rzeźby artysty na wystawie „Życie i twórczość Edmunda Zielińskiego w 60-lecie twórczości artystycznej”  
w Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim (wrzesień–październik 2021 r.), fot. Magdalena Dalecka
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Pszczoły są wyjątkowe pod każdym względem 
– tworzą skomplikowane, harmonijne i ma-
triarchalne społeczeństwo. Wydaje się być 

ono idealne, gdyż każdy owad pełni w nim jasno 
określoną rolę. Są synonimem pracowitości, od-
dania sprawie, wzajemnej troski i opieki. Wielka 
jest również rola królowej-matki, gdyż ona odpo-
wiada za nastrój rodziny i jej rozwój, dzięki fero-
monom skupia wszystkie owady.

Żeby zrozumieć naszą fascynację, konieczne 
jest przytoczenie starej opowieści przekazywa-
nej w podaniach ludowych o powstaniu pszczół, 
a odnalezionej w dziełach Oskara Kolberga.

W dawnych czasach miodu nie było wcale, aż dopiero 
Pan Jezus,  który  każdą  rzecz obracał  ludziom na po-
żytek,  stworzył  pszczoły  i  kazał  im  robić  tę  słodycz 
wyborną.  Zaszło  to  przy  następującej  okoliczności: 
Pan Jezus szedł przez wieś ze świętymi Piotrem i Paw-
łem, a było już późno, więc wstąpili do chałupy, gdzie 
mieszkała stara baba i poprosili o nocleg. Ale ona nie 
tylko nie chciała przyjąć ich na noc, lecz wziąwszy ka-
mień tak ugodziła św. Piotra w głowę, że mu aż dziurę 
wybiła. A ponieważ to było w lecie, więc koło rany za-
raz się znalazły robaczki. Przyszli do lasu i Pan Jezus 
zaraz wziął te robaczki i wsadził do dziupli w drzewie.

Gdy po niejakim czasie znowu szli tą drogą, Pan Jezus 
kazał  św.  Pawłowi  zajrzeć  do  dziupli.  Św.  Paweł  zaj-
rzał i strasznie się zdziwił, bo znalazł tam sok bardzo 
słodki, który te robaczki robiły, a był to właśnie miód. 
Takim sposobem znalazły się pierwsze pszczoły, które 
się potem rozrodziły i dziś już dla nas pracują1.

Opowiastka ta znana była w całej Europie już 
od późnego średniowiecza. Na ziemiach polskich 
zachowała popularność do XIX w., szczególnie na 
obszarach zamieszkiwanych przez niemieckich 
osadników. Możemy mniemać, że  i na Kociewiu 
ją zasłyszano i powtarzano.

1 J. Burszta, Kultura Ludowa Wielkopolski, t. 1, Poznań 1960, 
s. 227.

Bartnictwo, a  później pszczelarstwo, uwa-
żane były za szlachetne profesje, a sami pszcze-
larze uchodzili za prawych i na wskroś uczciwych 
ludzi. Oferowali towar niezwykle wartościowy 
i  potrzebny – miód oraz wosk. W  czasach gdy 
cukier nie był dostępny, nie było elektryczności, 
a nawet parafiny, surowce te były nie do przece-
nienia, szczególnie dla ceremoniału kościelnego.

Ludowa religijność kociewska także ceniła 
pszczoły – ich życiodajną rolę dla całej przyrody 
i wspomnianą wcześniej pracowitość. Wyraz tego 
podziwu możemy odnaleźć w kociewskim hafcie, 
który prezentuje barwne wzornictwo roślinne. 
Wśród traw, zbóż, kwiatów i  owoców odnaleźli-
śmy pszczółkę.

Autorką opracowania pt. Wzory haftu kociew-
skiego, wydanego w  1982  r. nakładem Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego, jest Małgorzata 
Garnysz z  Pączewa. Haftowała od  dzieciństwa, 

Inspirująca kociewska pszczółka

MAŁGORZATA I SEWERYN PAUCH

ZZ Przykład malunku na ciele, fot. M. Pauch
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ZZ Technika wykonania 
pszczółki wg Małgorzata 

Garnysz)

a wzory haftu gromadziła 
przez całe życie, czerpiąc 
inspiracje z  bogactwa 
twórczości sakralnej 
i  ludowej. Okładka wspo-
mnianej teczki prezentuje 
bukiet polnych kwiatów 
i  zbóż, który opisany 
został jako „wzór uni-
wersalny, nadający się na 
serwetkę, makatkę i in.”2.
Pośród kwiatów znajduje 
się trójbarwna pszczoła, 
co dowodzi, że w kulturze 
ludowej owady te były 
nierozerwalnie złączone 
z przyrodą.

Zgodnie z  załączoną 
instrukcją haft ten powi-
nien być wykonany na sza-
rym płótnie ściegiem pła-
skim, natomiast odnóża i czółka należy haftować 
„sznureczkiem zwanym ściegiem wodnym”.

Małgorzata Garnysz do swych prac używała 
nici Ariadna. W przypadku naszej pszczółki była 
to mulina o numerach: 473 – ciemnobrązowa, 404 
– żółta i 428 – czerwona. Podane wartości znajdują 
się w wzmiankowanym opracowaniu z 1982 r., ale 
współcześnie występują pod innymi numerami.

2 Wzory haftu kociewskiego Małgorzaty Garnysz, tekst Iza-
beli Trojanowskiej, opracowanie wzorów Małgorzata Re-
zmer-Marczak, wyd. ZKP w Gdańsku

Obecnie Kociewie prężnie prezentuje swoje 
wartości etnograficzne, dlatego warto przypomi-
nać i odnajdywać takie z pozoru małe regionalne 
„smaczki”. Chociaż wśród młodych Kociewianek 
trudno znaleźć harfiarki, warto zaprezentować 
przykłady adaptacji tej sztuki ludowej i próby jej 
popularyzowania.

Podczas imprez odbywających się w  Pel-
plinie jako przewodnik i  pszczelarka popula-
ryzowałam ten element kociewskich wzorów 
hafciarskich – wykorzystałam wzór pszczółki 
do malunków na ciele oraz w pracach plastycz-

ZZ Fragm. okładki książki: M. Garnysz, Wzory haftu kociewskiego, Gdańsk 1982

INSPIRUJĄCA KOCIEWSKA PSZCZÓŁKA
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nych. Akcje takie miały miejsce podczas dorocz-
nego święta miodów, ziół oraz runa leśnego 
w Dniu Świętego Bernarda (15 sierpnia) czy też 
podczas kiermaszów i jarmarków odbywających 
się w krużgankach pelplińskiego opactwa. Cie-
szy niezmiernie fakt, że nie tylko dzieci chciały 
zostać przyozdobione malunkiem oraz że  tak 
wiele osób wyraża sympatię dla pszczół i troskę 
o ich obecnie trudną kondycję w naszym zanie-
czyszczonym świecie.

Mam nadzieję, że  zainspiruję czytelników 
do samodzielnych eksperymentów artystycznych 
z wykorzystaniem motywów haftu kociewskiego, 
jak choćby projektowanie tkanin czy w  sztuce 
użytkowej. Równie istotną sprawą będzie zaini-
cjowanie dyskusji na temat pszczół miodnych 
i dzikich na terenie Kociewia, ponieważ jak nigdy 
dotąd bardzo potrzebują naszego wsparcia. Zdu-
miewa fakt, że wciąż nie zdajemy sobie sprawy, 
że  jeśli wyginą, nasze uprawy będą zagrożone. 
Wystarczy przypomnieć, że zawdzięczamy im nie 
tylko miód. Pszczoły zapylają ok. 80% roślin.

ZZ Autorka podczas malowania pszczółek (fot. Agniesz-
ka Murzydło); obok: pszczółka kociewska – akwarela, 
propozycje wzorów malowanych na ciele

MAŁGORZATA I SEWERYN PAUCH
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G   rassante aura pestilenti anno Domini 
1708  civitas Neoburgensis cum sua paro-
chia elegit S. Rochum in perpetuum Pa-

tronum cuius expertum est patrocinium [Kiedy 
w r. 1708 morowe grasowało powietrze, obrało 
miasto Nowe ze swoją parafią na wieczne czasy 
patronem św. Rocha, którego obrona jest do-
świadczoną]. Taką inskrypcję nosił nieistniejący 
już obraz św. Rocha z 1845 r. pędzla Teodora 
Rednera, znajdujący się w prezbiterium nowskiej 
fary. Konstanty Kościński, opisując w 1896 r. 
wnętrze kościoła, wspomina: ołtarz św. Rocha po 
stronie lekcyi, czyli po lewej wielkiego ołtarza1, 
w presbyteryum pochodzi z czasów, kiedy mia-
sto nawiedzone srogo przez morowe powietrze 
uciekło się pod szczególną opiekę tego świętego 
wyznawcy. Nadmienia o tem kś. Wawrzyniec Be-
hme w księgach kościelnych, pisząc dla wiecznej 
pamięci: D. 18.12.1709 r. stanął tu nowy Ołtarz 
ś. Rocha, który sławetne bractwo szewskie wy-
stawiło, a to sławetni Pan Grzębski, Pan Michał 
Żorawski. Pan Andrzej Sosnowski, Pan Woyciech 
i Maciej Kraffertowie, Pan Kuczora, Panowi Wey-
sowie y inni. R. 1733 miał rzeczony ołtarz koronę 
srebrną w promienie i tabliczek [wotywnych] 
większych i pomniejszych 16. Obraz główny 
olejny, obecnie tą samą przyozdobiony koroną 
w promienie, przedstawia św. Rocha, a pod nim 
św. Szczepana i Wawrzyńca z krajobrazem przy-
pominającym jakoby kościół nowski. Św. Roch 
ma sukienkę srebrną. W 1913 r. podczas rozbu-
dowy kościoła ołtarz wyniesiono i umieszczono 
w magazynie Mechlina, tam spłonął. Nowy ołtarz 
wykonał Rosner w Elblągu, obraz św. Rocha na-
malował Władysław Drapiewski.

Morowe powietrze nawiedzało Nowe kil-
kakrotnie. Zaczęło się od  wojsk szwedzkich, 
które w 1703 r. wkroczyły do Prus Królewskich. 
Doprowadziły miasta pomorskie do  upadku 
gospodarczego i  społecznego, a  dodatkowego 
spustoszenia dokonała dżuma, tzw. czarna 
śmierć. W Nowem zaraza, jak podawała informa-

1 Dziś, stojąc twarzą do  ołtarza głównego, wspomniany oł-
tarz mamy po stronie prawej – przyp. aut.

cja na obrazie, pojawiła się w 1708  r. Bojąc się 
zbiorowisk ludzkich i rozprzestrzeniania się cho-
roby, w kościołach nie odprawiano mszy. W lecie 
1709 r., kilku mieszczan utworzyło towarzystwo, 
które podjęło modły do  św.  Rocha. W  wyniku 
modlitw liczba chorych spadła, dzięki czemu 
18 sierpnia 1709  r. otworzono ponownie drzwi 
kościoła i  odbyła się uroczysta procesja dzięk-
czynna z klasztoru do nowskiej fary. To wówczas 
mieszczanie, w  podziękowaniu za otrzymane 
za pośrednictwem św. Rocha łaski, ufundowali 
wspomniany ołtarz. Przy ołtarzu tym trzy razy 
do  roku odprawiane były nieszpory przed Naj-
świętszym Sakramentem. Oprócz tego odbywały 
się procesje i odśpiewywano litanię do św. Rocha. 
Powstałe w 1708 r. towarzystwo posiadało własną 
kasę pogrzebową. W 1916 r. uzyskało od biskupa 
Rosentretera status bractwa kościelnego. Jego 

Święty Roch patronem miasta

ZBIGNIEW LORKOWSKI

Szkic z dziejów zaraz i pomorów w Nowem

ZZ Obraz św. Rocha Władysława Drapiewskiego  
z nowskiej fary
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celem było oddawanie czci św. Rochowi i troska 
o jego ołtarz.

Trudno dziś oszacować skalę zarazy z  lat 
1708–1709. Hans Maercker podaje, że wybuchła 
ona 6 września 1708  r. i  w  tymże roku zmarło 
60  osób, a  w  1710–500 osób. Brak księgi zgo-
nów z  tego okresu nie pozwala na weryfikację 
tych danych. Jedno jest pewne – św. Roch na 
stałe wpisał się w dzieje miasta. Oprócz ołtarza 
posiada także swój plac, przy którym znajduje się 
obecnie Urząd Gminy.

Pewnego wyjaśnienia wymaga łączenie 
św.  Rocha z  morowym powietrzem. Zacho-
wało się o  nim niewiele informacji. Urodził się 
w  XIV  w. w  Montpellier (południowa Francja). 
Po śmierci rodziców jako młodzieniec udał się na 
pielgrzymkę do Rzymu. We włoskim Acquapen-
dente opiekował się zadżumionymi mieszkań-
cami, nie troszcząc się o własne bezpieczeństwo. 
W nagrodę za to heroiczne poświęcenie Pan Bóg 
miał go obdarzyć łaską uzdrawiania. Zjednało 
mu to taką sławę, że  musiał uciekać z  miasta 
przed tłumem czcicieli. Dotarł do Rzymu, gdzie 
spędził 3 lata, nawiedzając kościoły, opiekując się 
chorymi i ubogimi. W drodze powrotnej natrafił 
na dżumę w  Piacenza, służył chorym, w  końcu 
sam zachorował. Wyleczył się dzięki pomocy 
majętnego człowieka. Wyruszył na północ, ale 
w  miasteczku Angera zatrzymali go żołnierze 
pograniczni, sądząc, że  złapali szpiega. Trafił 
do  więzienia, gdzie poddawano go bezwzględ-
nemu śledztwu, nie szczędząc tortur. Po pięciu 
latach zmarł w  lochu 16 sierpnia ok. 1327  r., 
w wieku zaledwie 32 lat. Jego niewinność i świę-
tość miał potwierdzić cudowny napis na ścianie 
więzienia: Ci, którzy zostaną dotknięci zarazą, 
a  będą wzywać na pomoc św. Rocha, jako 
swego pośrednika i  orędownika, będą uleczeni. 
Zmarł w  opinii świętości, dlatego mieszkańcy 
miasta zatroszczyli się o  jego ciało. Pochowali 
je w kościele parafialnym, stamtąd przeniesiono 
je do Voghera, a w 1485 r. do Wenecji, gdzie reli-
kwie św. Rocha przechowywane są do dzisiaj.

Kult św. Rocha rozszedł się szybko po Euro-
pie. Częste epidemie, które dziesiątkowały lud-
ność i wyludniały osady, sprzyjały rozwojowi czci 
św. Rocha jako patrona od zarazy. W ikonografii 
św. Roch przedstawiany jest jako młody piel-
grzym lub żebrak w łachmanach, z psem liżącym 
mu rany albo biegnącym obok. Jego atrybutami 
są: anioł, anioł i pies trzymający w pysku chleb, 
pies, torba pielgrzyma.

Zaraza z 1708 r. nie była pierwszą jaka gnę-
biła Nowe i okolicę. W Kronice Pelplińskiej, czyli 
Kronice klasztoru świętego Zakonu Cystersów 

w  Pelplinie znajdujemy informację o  wielkiej 
zarazie dżumy w  1428  r., która w  ciągu kilku 
tygodni miała pochłonąć: 183 braci krzyżaków, 
3  biskupów, 560 kanoników i  księży, 38 tysięcy 
mieszczan, 25  tysięcy służby i  18 tysięcy dzieci. 
Jednak Joanna Karczewska, autorka opracowania 
Klęski elementarne na Pomorzu w świetle „Kro-
niki Pelplińskiej”, podaje w wątpliwość te liczby.

Kolejna wielka zaraza dotknęła Pomorze 
w  1514 oraz 1529  r. Dwadzieścia lat później, 
po Wielkanocy 1549  r. w  Prusach grasowała 
kolejna wielka choroba, która miała spowodować 
wymarcie połowy mieszkańców. Powiat świecki 
morowe powietrze nawiedzało jeszcze w  1559, 
1568, 1579, 1580, 1587 i  1588  r. Około 1562  r. 
w  Nowem z  powodu zarazy miał umrzeć gwar-
dian Stanisław Strenk, ostatni franciszkanin bosy 
nowskiego konwentu.

Dziś, w  dobie wysoko rozwiniętej medy-
cyny, znamy przyczyny i  mechanizmy różnego 
typu epidemii. Zupełnie inaczej postrzegali ją 
nasi przodkowie. Był to dla nich bicz Boży za 
popełnione grzechy pychy, bluźnierstwa, here-
zji i nierządu. Z drugiej strony łączyli ją często 
z  niewytłumaczalnymi zjawiskami przyrodni-
czymi i często w nich upatrywali znaków ostrze-
gawczych. Mór łączony był z  wojną czy inną 
klęską naturalną, np. powodzie czy długotrwałe 
deszcze. I  choć można dziś zarzucać prymity-
wizm tym przesądom, przyjąć można za pewne, 
że  wojny i  spowodowane nimi migracje, głód 
i zły stan sanitarny ówczesnych miast i wsi sta-
nowiły pośredni i znaczący przyczynek do sze-
rzenia się różnego typu chorób. Co  ciekawe, 
dosyć szybko zdano sobie sprawę, że  choroby 
morowe przenoszą się poprzez kontakt z zarażo-
nym i  zaczęto stosować różnego typu kwaran-
tanny. Przykładem takiej może być zamknięcie 
kościołów w Nowem i zakaz odprawiania mszy 
podczas zarazy w 1708–1709 r.

W  XVIII-wiecznych parafialnych księgach 
zgonów wśród przyczyn śmierci księża podają 
m.in. thussis – koklusz dotykający szczególnie 
dzieci, pustillae – krosty albo pustula – pryszcze, 
krosty, a więc objawy ospy. Np. w 1787 r. „na kro-
sty” zmarło ok. 40 parafian.

Wiek XIX rozpoczął się epidemią ospy 
albo odry, gdyż w  księdze pojawiają się zgony 
z dopiskiem pustulis albis, pustulis rubris (białe/
czerwone krosty). Kolejna wielka zaraza, tym 
razem pod wpływem Francuzów, nękała Nowe 
w latach 1807–1808. Przemarsze i postoje wojsk 
napoleońskich związane były z  rabunkami, 
gwałtami i ogólną dewastacją, a także upadkiem 
moralnym. Ks. Ignacy Mężyński, proboszcz 

ZBIGNIEW LORKOWSKI
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pieniążkowski w  latach 1806–1824, z  radością 
wspominał: 11 listopada (1808  r.) wysli wszyści 
Francuzi z  okolicy naszej. Chwała Bogu żeśmy 
doczekali się dnia wyńścia tych ludzi (…) Fran-
cuski żołnierz jest człowiek bez Religii, potczi-
wości, wstydu i  czułości. (…). Jeść wymyślnie, 
pić do  zalania się. Stroić się, tańczyć, dziewki 
kochać, to francuskie życie. Po drogach gwałty 
czyniono niewiastom bez wstydu, 6–7-miu jeden 
po drugim sprosności z niewiastami czynili. (…) 
Po miasteczkach naszych niezmierna liczba 
poumierała Francuzów. (…) W Nowem z tysiąca 
umarłych Francuzów dwóch się na śmierć dys-
ponowało: aptekarz i cyrulik (…) Nieszczęśliwa 
woyna cały nasz kray zniszczyła, bez pieniędzy, 
bez inwentarza, bez zasiewów zostawili nas nie-
przyjaciele (…).

Według ks. Alfonsa Mańkowskiego główny 
lazaret dla Francuzów miał znajdować się 
w zabudowaniach dawnego klasztoru w Nowem. 
Wydaje się jednak, że  wpis dotyczący śmiertel-
nego żniwa chorób nie odnosi się do  1808, lecz 
do  1807  r., gdyż w  księdze zgonów zapisano 
następujące liczby umarłych: 1805–78, 1806–182, 
1807–253, 1808–114, 1809–88 (zgon 70–80 para-
fian rocznie należy uznać za normalny). Trzeba 
tu także wspomnieć, że m.in. na febris (gorączkę) 
w 1808 r. zmarł w wieku 69 lat nowski proboszcz 
ks. Mateusz Kraynicki. Co  ciekawe, w  księdze 
zgonów brakuje „tysięcy” pomarłych Francuzów, 
a to pewnie z ich „niechęć do religii”. Być może 
odmawiali katolickiego pogrzebu.

Zaledwie pięć lat później, na przełomie 1812 
i 1813 r. do miasta napłynęły niedobitki Wielkiej 
Armii, a wraz z nimi tyfus plamisty. W nowskim 
klasztorze znów urządzono lazaret, w  którym 
umierali francuscy żołnierze. Chowani byli na 
cmentarzu morowym na Frecie.

W  1813  r. umarło 92 mieszkańców, z  tego 
znaczna część na tyfus. W  księdze zmarłych 
odnajdujemy prawdopodobnie tylko dwa „fran-
cuskie” wpisy (np. 4 stycznia 1813  r., w  wieku 
26 lat w mieście zmarł lejtnant de Chaban Miller, 
Francuz pochowany 6 stycznia). Ze względu na 
liczne zgony władze zakazały dzwonienia umar-
łym. Na zażalenie ks. Bieszka z 10 lutego 1813 r. 
rejencja w  Kwidzynie odpowiedziała, że  rozpo-
rządzenie policyjne respektowane być winno, 
ponieważ doświadczenie uczy, iż  odgłos dzwo-
nów niweczy nadzieję wyzdrowienia u chorych.

Kolejne zbiorowe zachorowania nastąpiły 
w 1831 r. Na cholerę w Świeciu zachorowało 329 
osób, zmarło 114, w  Nowem zachorowało 30, 
a  zmarło 21. Kilkanaście lat później, w  1848  r., 
w  Nowem zachorowało 241 osób, a  zmarło 

99. Jednak w  1847  r. w  parafii odbyło się 133 
pogrzeby, a  w  1848–329, więc w  porównaniu 
do roku poprzedniego liczba zgonów wzrosła nie 
o 99 osób, a o 200.

Choroby i  głód przyniosły ogromny ubytek 
ludności w  całym powiecie. W  1848  r. odnoto-
wano ujemny przyrost naturalny – urodziło się 
2.365 dzieci, zmarło 3.080 osób.

Tamę epidemiom położył dopiero rozwój 
szpitalnictwa. W  1825  r. w  Prusach było 215 
szpitali, w 1855 już 685, a w 1867 aż 1.129. Wzro-
sła rola państwa w  rozwoju opieki zdrowotnej 
i zwalczania chorób epidemicznych. Regulatywy 
z 1835 r. nakazywały izolowanie w szpitalach cho-
rych na cholerę, tyfus, ospę i czerwonkę, które to 
rozwiązania wynikały bezpośrednio z  doświad-
czeń epidemii cholery z lat 1831/1832.

W  Nowem szpital-przytułek znajdował się 
przy kaplicy św. Jerzego, a  w  1870  r. założono 
nowy szpital wyposażony w 24 łóżka. Nowy szpi-
tal wybudowano też w pierwszych latach XX w. 
na Gdańskim Przedmieściu (obecnie Gminna 
Przychodnia).

W  tym czasie zmieniły się zasady opłat za 
usługi medyczne. Ustawy z  1845 oraz 1854  r. 
i  rozwijająca je  bismarckowska ustawa o  ubez-
pieczeniach zdrowotnych z 1876 r. uporządkowały 
ubezpieczenia lokalne i  nadały im powszechny 
charakter. W  tle tych rozwiązań stały praktyki 
tradycjonalistyczne i  cechowe oraz polityczne 
wobec ubogich, stąd znaczna część chorych nie 
opłacała pobytu w  szpitalu czy samej wizyty 
z  ubezpieczenia, ale była finansowana przez 
opiekę społeczną.

Epidemie nawracały w  kolejnych latach. 
W 1866 r. zmarło na cholerę w Nowem 24 miesz-
kańców. Pierwsze prasowe informacje o  epide-
miach w Nowem pochodzą z „Gazety Toruńskiej” 
(nr 121 z 30 maja 1880): W Nowem choruje obec-
nie 29 osób na tyfus plamisty. Rok później „Piel-
grzym” (nr 125 z 1 listopada 1881) informował, 
że: Stan zdrowia w mieście i okolicy jest bardzo 
niepomyślny. Podczas gdy tyfus tu jeszcze nie 
wygasł, rozszerza się tu w mieście jeszcze dyfte-
ritis nie tylko między dziećmi, lecz też między 
dorosłymi; z  dzieci już wiele umarło. Podobnie 
„Pielgrzym” (nr 78 z  11 lipca 1882) donosił: 
Tyfus w Nowem znowu częściej zachodzi. Podob-
nie z 1883 r. o Nowem i okolicy prasa pisała: Stan 
zdrowia w mieście i okolicy nie jest bynajmniej 
pomyślny. Różne szkoły musiano zamknąć dla 
szerzenia się chorób, mianowicie dyfterytys mię-
dzy dziećmi. U dorosłych pojawia się tu i ówdzie 
tyfus; Żarnice u  dzieci dość często tu teraz 
zachodzą. W kolejnych rocznikach „Pielgrzyma” 

ŚWIĘTY ROCH PATRONEM MIASTA
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z  1884 i  1885  r. czytamy: W  jednym domu przy 
ulicy Gdańskiej wybuchła ospa. Policya kazała 
przybić do  drzwi tego domu tablicę z  napisem: 
„Tu panuje ospa”; Podczas gdy dyfterytys mniej 
często teraz zachodzi, rozszerza się tem więcej 
ospa; Stan zdrowia obecnie w  Nowem niepo-
myślny. Panuje tu ospa, szkarlatyna i dyfterytys. 
Na 600 dzieci nie przybywa do  szkoły 230; Dla 
ospy pozostaną szkoły aż do 1 maja zamknięte; 
Z  powodu panującej tu i  w  okolicy ospy, prze-
łożony okręgu urzędowego rozporządził, aby 
w  8dniach dali się szczepić wszyscy z  okręgu 
kończyckiego, którzy w  ostatnich 6 latach ze 
skutkiem nie byli szczepieni.

Pierwsze szczepienia na ospę odbyły się 
w połowie XVIII w., jednak dopiero od 1874 r. stały 
się przymusowe, co przyczyniło się do znacznego 
wyeliminowania, a następnie wygaśnięcia epide-
mii ospy. W 1897 r. „Przyjaciel” donosił: W Nowem 
cierpi wiele dzieci szkólnych na egipskie zapale-
nie oczu, co zresztą w wielu bardzo miejscach jest 
także. Choroby tej nie należy zaniedbywać, gdyż 
sprowadza w końcu zupełną ślepotę.

W Europie jaglica (trachoma), zwana także 
egipskim zapaleniem oczu, pojawiła się w XIX w. 
Na początku XX  w. panował tyfus. W  „Gazecie 
Toruńskiej” z 25 grudnia 1901 r. pisano: Grasuje 
w  Nowem nagminnie tyfus. 10 stycznia 1902  r. 
informowano, że: Około 20 osób zachorowało tu 

na tyfus. Trzy studnie tymczasowo zamknięto bo 
się domyślają, że woda z nich czerpana zawiera 
w  sobie laseczki tyfusowe. Właściciel browaru 
Mierau daje ludziom przegotowaną wodę. 
A  w  1905  r. donoszono, że: Na przedmieściu 
nowskim skonstatowano tyfca, prawdopodobnie 
przewleczono chorobę tę z Podzamcza.

W  latach 1913–1914 na Pomorzu wybuchły 
dwie epidemie szkarlatyny, na która umierało 
co czwarte zarażone dziecko. „Gazeta Toruńska” 
(nr 153, z  9 lipca 1914) donosiła: W  ostatnich 
dniach zgłoszono w  Nowem policyjnie kilka 
wypadków szkarlatyny.

Ofiarami I  wojny światowej byli nie tylko 
żołnierze, których dziesiątkowały wprost cho-
roby, ale i  cywile. Urlopowani żołnierze często 
byli roznosicielami epidemii. Z prasy z 19 sierp-
nia 1917  r. dowiadujemy się o  panującej 
w Nowem biegunce: Z powodu panującej jeszcze 
w Nowem biegunki przedłużyła władza wielkie 
wakacye w szkołach ludowych. Od 19–25 sierp-
nia 1917 r. w powiecie świeckim zmarło na nią 
8 osób, a 72 hospitalizowano. Lekarz powiatowy 
Wagner informował, że tylko w jednym tygodniu 
sierpnia odnotowano w Nowem 50 przypadków 
tej choroby, z których 5 zakończyło się śmiercią 
zakażonych. Chorych odseparowano w szpitalu 
miejskim, gdzie opiekę nad nimi sprawował 
doktor Meissner. W  „Gazecie Grudziądzkiej” 

ZBIGNIEW LORKOWSKI

ZZ Fara w Nowem na XIX w. pocztówce. Po lewej widoczne zabudowania browaru R. Mierau, który podczas epide-
mii, chcąc ograniczyć rozprzestrzenianie się zakażeń, wydawał mieszkańcom przegotowaną wodę
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z  2 października 1917  r. czytamy: Celem zwal-
czania biegunki rozkazał minister oświaty urzą-
dzić dla uczniów w szkołach specyalne wykłady 
o  sposobach zwalczania biegunki i  zastosowa-
nia środków ostrożności i hygieny podczas trwa-
nia tej epidemii2. Wg parafialnej księgi zgonów 
w 1917 r. szczyt umieralności na dyfteryt przy-
padł na lipiec–sierpień, a w całym roku zmarło 
ok. 30 osób. W ciągu następnych trzech lat 1918–
1920 królowała grypa zwana hiszpanką. Pierw-
szą jej ofiarą (wg proboszcza Bartkowskiego) 
było dziecko o  nazwisku Rasmus z  Morgów 
(październik 1918). Do końca 1918 r. zmarło na 
grypę ok. 50 parafian, co stanowiło 30% wszyst-
kich zgonów. Przypadki śmierci na skutek grypy 
odnajdujemy także w 1919 i 1920 r., ale nie miały 
raczej charakteru epidemicznego3.

Także w  II Rzeczypospolitej mieszkań-
ców gnębiły choroby zakaźne, przede wszyst-
kim tyfus (1926, 1930). W  1930  r. burmistrz na 
łamach „Gazety Nowskiej” apelował: Co należy 
czynić, gdy zachoruje ktoś na dur brzuszny? 
Przede wszystkim należy wtedy dobrze oczyścić 
mydłem, sodą i  gorącą wodą ustęp, a  dół klo-
aczny zasypać gaszonym wapnem. Po przewie-
zieniu chorego do szpitala należy przeprowadzić 
dezynfekcję mieszkania, pościeli, bielizny, itp. 
którą uskutecznia dezynfektor miejski. Poza tem 
należy jak najszybciej stosować się do wskazó-
wek lekarzy.

Wydaje się jednak, że w okresie międzywo-
jennym, a  i  powojennym, prawdziwe złe żniwo 
zbierały suchoty, czyli gruźlica. W  parafialnej 
księdze zgonów odnajdujemy mnóstwo przy-
padków zgonów, gdzie zapisano jako przyczynę 
suchoty. 15 listopada 1930  r. „Gazeta Nowska” 
podała informację o  planowanym Tygodniu 
Przeciwgruźliczym w Nowem: od 19–24 grudnia. 
Bardzo ciekawe eksponaty i popularne wykłady 
przez specjalnego pozamiejscowego prelegenta 
dadzą szerokiej publiczności możność zapozna-
nia się z  niebezpieczeństwem gruźlicy, która 
grozi każdemu człowiekowi4.

W podsumowaniu warto przytoczyć 10 przy-
kazań zdrowotnych, jakie „Gazeta Toruńska” 
z 8 czerwca 1915 r. podała swoim czytelnikom:

1. Zachowuj wszędzie nadzwyczajną czystość;

2. Myj ręce przed każdym jedzeniem. Płucz 
usta rano i wieczór. Kąp się jak najczęściej.

2 Wojciech Kościński, Ochrona zdrowia w Nowem na podsta-
wie doniesień prasowych z lat 1880–1939, komputeropis.

3 Księga zgonów za lata 1918–1920.
4 Wojciech Kościński, op. cit.

3. Przewietrzaj dokładnie mieszkanie. Prze-
wietrzaj ubranie i bieliznę na powietrzu i na 
słońcu.

4. Wstawaj wcześnie i pracuj.

5. Nie przesiaduj w knajpach.

6. Nie pij nieprzegotowanego mleka. Nie pij 
alkoholu. Nie jedz surowych lub zepsutych 
owoców.

7. Zakrywaj pokarmy i napoje przed muchami 
i pyłem.

8. Tęp muchy, wszy, pluskwy, pchły ora szczury.

9. Nie wchodź do mieszkań zakażonych.

10. Mimo przeciwności nie upadaj nigdy na 
duchu5.

Można podziwiać, że ponad 100 lat temu sfor-
mułowano tak słuszne zasady, aktualne w dobie 
obecnej pandemii.

Autor dziękuje Panu Wojciechowi Kościń-
skiemu za udostępnienie wypisów z prasy końca 
XIX i pierwszej połowy XX w.

5 Tomasz Krzemiński, Codzienność mniejszych miast Pomo-
rza Nadwiślańskiego końca XIX i pierwszych dziesięcioleci 
XX w. Warszawa 2017. S. 107–114.

ZZ Maseczki używane na ulicach Europy podczas 
zagrożenia grypą hiszpanką, fot. maimounstore.com
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Kiedy odejdę 

Alicja Drawska

Kiedyś przeniknę
łany pszenicy
bukiety maków
i chabrów gaje
Przejdę przez bramę
wiecznej światłości
i stanę w miejscu
gdzie każdy stanie
Słowami Psalmów
wołać będę
o Twoje Boże zmiłowanie
Hymn uwielbienia
Ci zaśpiewam
I poznam świętych
obcowanie…
Lecz zanim spłynie
ta zasłona
która tak świat
tajemnie dzieli
Utul strapione
serca bliskich
i spowij blaskiem
Twej nadziei.

Jak to się stanie

Grażyna Giełdon

Co to się stanie, jak to będzie…
Z tych powodów mnóstwa…
Albo z jednego – „bo nie”…
W obsesji lęku, gdzie nie znalazł się żaden, co powiedział…
– Czekaj…

I widziano, że zielone drzewo ścięto
A anemona główka śnieżna szkarłatem zachodzi
Że słońce drżące, blade, bo upadło nisko
Że ktoś w najdłuższą podróż nie zabrał walizki

Jak to się stało, że obrosło w datę,
że się stało i już nie odstanie
powody ważne wczoraj, sypią się przez palce
jak to się stało, że za późno pytać…

Grecka miniatura

Maria Giełdon

Mała cerkiew
Fale rozbijają się o brzeg
Zapach kadzidła i mokrego piasku
Ministrant biegnie spóźniony pustą ulicą
Na dźwięk dzwonów biały gołąb ucieka
Niedzielny poranek
I pierwsze ciepłe promienie słońca
Nowy dzień
I nowa nadzieja
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15 sierpnia 1873 r. otwarto nową trasę ko-
lejową z Piły przez Chojnice – Zblewo 
– Starogard Gdański do Tczewa, skra-

cając wydatnie połączenie Berlin – Królewiec. 
Tczew stał się węzłem kolejowym, w którym 
krzyżowały się trasy Bydgoszcz – Gdańsk oraz 
Berlin – Królewiec – Eydtkuhnen znajdujący się 
na granicy niemiecko-rosyjskiej.

Zarządzeniem Generalnego Urzędu Poczty 
nr 161 z dnia 8 sierpnia 1873 r. w Tczewie uru-
chomiono Cesarski Niemiecki Kolejowy Urząd 
Pocztowy Nr 11 (Kais. Deutsches Bahn – Postamt 
Nr 11 Dirschau). Urząd używał do zabezpiecza-
nia swojej korespondencji tzw. suchych pieczęci 
(Siegelmarke – ‘nalepki’). Nie prowadził on dzia-
łalności usługowej dla klientów indywidualnych. 
Jego zadaniem była organizacja i  nadzór nad 
kolejowymi ambulansami pocztowymi, które mu 
podlegały oraz pośrednictwo w  wymianie prze-
wożonej korespondencji.

Na stacji Eydtkuhnen ambulanse pocztowe 
kursujące do  Tczewa zabierały do  dalszej eks-
pedycji przesyłki poczty rosyjskiej, w  tym listy 
polecone (ros. zakaznoj), na których naklejano 
nalepki o treści: Vom Ausland über/Bahnpost 11/
Eydtkuhnen – Dirschau/Einschreiben [Z  zagra-
nicy/Kolejowy Urząd Pocztowy 11/Eydtkuhnen 
– Dirschau/polecony].

Najwcześniejszy list z tą nalepką, który udało 
się nam znaleźć, jest datowany na 15.10.1873  r. 
Nalepek przestano używać z końcem 1882 r., kiedy 
to zgodnie z  zaleceniami powołanego w  1874  r. 
Światowego Związku Pocztowego (UPU) z dniem 
1 stycznia 1883 r. wprowadzono w Rosji nalepki/
stemple polecenia z dużą literą R (Recomandirt 
– polecony).

Ambulanse podległe Pocztowemu Urzędowi 
Kolejowemu Nr 11 w latach 1873–1920 używały 
kilka typów stempli.

Stemple ambulansów kolejowych typu 1
Stempel typ 1a zawierał nazwę stacji począt-

kowej w pierwszym wierszu, datę (dzień i mie-
siąc), numer kursu w drugim oraz nazwę stacji 
końcowej w trzecim wierszu. 

Trasa Kurs Data (znane daty 
użycia stempla)

Dirschau – Berlin I 18.06.1879, 12.07.?

Dirschau – Berlin II 20.08.?

Dirschau – Berlin III 13.04.1875, 21.06.1887

Berlin – Dirschau II 03.08.1881, 27.05.1882

Berlin – Dirschau III 13.09.?

Dirschau – Eydtkuhnen V 19.07.?

Dirschau – Bromberg I 21.06.1886

Dirschau – Bromberg II 03.08.1886

Bromberg – Dirschau I 31.08.1879

Bromberg – Dirschau II 21.02.1884, 19.09.1886

Bromberg – Dirschau III 29.04.?

Stempel typ 1b zawierał nazwę stacji począt-
kowej w pierwszym wierszu, datę (dzień, miesiąc 
i rok), numer kursu w drugim oraz nazwę stacji 
końcowej w trzecim wierszu.

Trasa Kurs Data (znane daty 
użycia stempla)

Dirschau – Eydtkuhnen I 12.08.1880¹)

Dirschau – Eydtkuhnen II 27.02.1876, 27.02.1878¹), 
09.07.1887

Dirschau – Eydtkuhnen IV 6.071878¹)

Eydtkuhnen – Dirschau II 07.05.1875,

Eydtkuhnen – Dirschau III 01.07.1876, 17.07.1880¹), 
17.07.1882

¹) K. Mróz (zob. źródła).

Stemple ambulansów kolejowych typu 2
Urząd Poczty Rzeszy Zarządzeniem nr  93 

z  21.09.1883  r. wprowadził owalne stemple 
trasy, które służyły jako jeden stempel dla trasy 
docelowej i  powrotnej, z  numerem ambulansu 
w pociągu, dopuszczając używanie dotychczaso-
wych stempli trzywierszowych do 1887 r. (niżej 
ZUG 101 – wzór nowego typu stempla załączony 
do Zarządzenia nr 93).

Stemple typu 2a i  2b różnią się wielkością 
liter w nazwie trasy, stąd różna długość napisu.

KOLEJOWY URZĄD POCZTOWY NR 11 
W TCZEWIE

DARIUSZ SPEINA, JERZY NEUBAUER
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ZUG Trasa Data (znane daty użycia)

 1 Berlin – Dirschau 01.05.99, 06.08.17?

2 Berlin – Dirschau 24.08.04

2 Dirschau – Eydtkuhnen 27.07.96, 07.08.02, 29.03.04, 
28.12.10

3 Berlin – Dirschau 07.07.16

4 Dirschau – Eydtkuhnen 14.01.92, 01.08.99, 27.03.00, 
11.09.00, 28.01.04, 19.11.15

4 Dirschau – Konigsberg (PR) 31.01.1

5 Dirschau – Konigsberg (PR) 24.04.0

6 Dirschau – Eydtkuhnen 21.07.8

6 Berlin – Dirschau 31.05.9

6 Dirschau – Konigsberg (PR) 15.11.04, 31.12.08, 9.08.14, 
11.10.15

6 Dirschau – Insterburg 08.09.12, 14.10.1

8 Berlin – Dirschau 10.03.9

10 Dirschau – Eydtkuhnen 07.97, 15.11.9

11 Dirschau – Eydtkuhnen 17.10.0

13 Berlin – Dirschau 11.04.1

17 Dirschau – Neukirch Kol.
wąsk 23.02.1

21 Dirschau – Danzig a 25.06.00, 12.10.0

21 Dirschau – Danzig b 21.03.97, 04.10.03, 29.02.0, 
(…)

22 Dirschau – Danzig 15.05.0

22 Dirschau – Neukirch Kol.
wąsk 04.07.01

38 Dirschau – Eydtkuhnen 29.01.15

41 Dirschau – Danzig 03.04.97, 23.04.97

47 Dirschau – Danzig 19.03.97

81 Dirschau – Bromberg 13.09.89, 04.08.93, 08.06.96

82 Dirschau – Bromberg 15.09.90

85 Dirschau – Berlin 07.03.90

85 Dirschau – Bromberg 07.03.93

86 Dirschau – Bromberg 05.03.?

89 Dirschau – Bromberg 02.10.92, 06.01.94

90 Dirschau – Bromberg 15.03.94

91 Dirschau – Bromberg 08.06.96

102 Dirschau – Danzig 12.05.87

301 Berlin – Dirschau 09.01.07, 13.07.07

302 Dirschau – Eydtkuhnen 20.03.00, 20.08.00, 24.12.03

302 Berlin – Dirschau 12.10.02, 18.06.11, 14.01.16

303 Berlin – Dirschau 03.07.07

304 Dirschau – Eydtkuhnen 07.04.09, 29.07.13

304 Berlin – Dirschau 22.05.15, 29.09.15

305 Berlin – Dirschau 01.08.03, 30.10.10

306 Berlin – Dirschau 10.11.03, 28.02.14, 14.09.16

343 Dirschau – Danzig 29.07.95

343 Dirschau – Eydtkuhnen 07.08.00, 09.08.13

348 Dirschau – Danzig 08.01.96

371 Dirschau – Bromberg 04.12.05, 13.12.08, 16.12.08

373 Dirschau – Bromberg a 21.11.1899, 23.07.02, 
11.11.09,

373 Dirschau – Bromberg b 12.05.13

374 Dirschau – Bromberg 27.10.00

378 Dirschau – Bromberg 11.11.09

379 Dirschau – Bromberg 01.01.99, 23.09.01, 10.11.10

380 Dirschau – Bromberg a 29.10.00, 10.06.06, 22.03.11

380 Dirschau – Bromberg b 24.08.11

382 Dirschau – Bromberg a 05.08.05, 06.?.09, 04.05.10, 
02.05.12

382 Dirschau – Bromberg b 28.05.11

540 Dirschau – Danzig 05.05.07

541 Dirschau – Danzig 04.05.02, 01.12.07

543 Dirschau – Danzig a
07.08.00, 15.04. 05, 18.09. 
06, 26.07. 09,?.04.10, 
09.08.13

543 Dirschau – Danzig b 15.09.03, 20.09.03, 15.04.05

543 Dirschau – Eydtkuhnen 10.04.06

544 Dirschau – Danzig 27.11.99

545 Dirschau – Danzig 08.01.02

547 Dirschau – Danzig (.) 21.08.11

548 Dirschau – Danzig 03.07.96

549 Dirschau – Eydtkuhnen 29.08.09, 23.06.12, 02.06.14

550 Dirschau – Eydtkuhnen 15.05.08, 23.06.12, 17.06.15

551 Dirschau – Danzig a 05.03.00

551 Dirschau – Danzig b 20.04.05

552 Dirschau – Konigsberg (PR) 12.05.14, 08.09.15, 02.11.15,

591 Dirschau – Danzig 03.04.05, 06.08.08

Stemple ambulansów kolejowych typu 3 

ZUG Trasa Data (znane daty użycia)

3 Dirschau – Eydtkuhnen 05.01.13

Z – 4 Dirschau – Eydtkuhnen 07.01.14, 05.02.14, 15.07.19

5 Berlin – Dirschau 29.06.15

6 Dirschau – Konigsberg (PR) 14.02.17,

Z – 9 Dirschau – Eydtkuhnen 26.03.14

33 Dirschau – Eydtkuhnen 20.02.18

302 Dirschau – Eydtkuhnen 19.09.15, 03.09.16, 14.06.17, 
09.02.18

306 Berlin – Dirschau 20.09.16,

320 Dirschau – Eydtkuhnen 21.08.15

324 Dirschau – Eydtkuhnen 06.10.15,

371 Dirschau – Bromberg 11.07.13,

374 Dirschau – Bromberg 27.07.17,21.05.18

375 Dirschau – Bromberg 03.09.16, 12.09.18,

379 Dirschau – Bromberg 30.07.16, 11.02.18

382 Dirschau – Bromberg 20.04.15, 25.01.16,

531 Dirschau – Danzig 10.06.18,

533 Dirschau – Danzig 19.09.18,

549 Dirschau – Danzig 26.02.16,

550 Dirschau – Danzig 19.07.16.

551 Dirschau – Danzig 08.01.15,

DARIUSZ SPEINA, JERZY NEUBAUER
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ZZ Il. 1. Mapa tras ambulansów kolejowych

ZZ Il. 2. Sucha pieczęć 
Cesarskiego  
Niemieckiego 
Kolejowego 

Urzędu Pocztowego Nr 11  
w Dirschau

ZZ Il. 3. Stemple ambulansów Kolejowych typ 1

ZZ 1a

ZZ 1b

ZZ Il. 4. Stemple ambulansów Kolejowych typ 2

ZZ 2a ZZ 2b

591 Dirschau – Danzig 29.10.13

W  latach 1920–1921 kolejowe ambu-
lanse Poczty Polskiej używały poniemieckich 
stempli typu 3: Dirschau – Bromberg: ZUG 
121 (10.05.21), ZUG 122 (01.01.21), ZUG 
308 (14.06.20), ZUG 354 (16.06.20), ZUG 414 
(25.07.21).

Stemple te nie są nam znane z czasu dzia-
łalności Kolejowego Urzędu Pocztowego Nr 11 
w Dirschau.

W latach 1920–1925 kolejowa poczta nie-
miecka używała stempli: typu 2: ZUG 6 Dir-
schau – Eydtkuhnen (26.10.20), ZUG 248 Ber-
lin – Dirschau (21.03.21) oraz typu 3: Dirschau 

ZZ Il. 4. Stemple ambulansów Kolejowych typ 3

– Eydtkuhnen ZUG 2 (19.12.22), ZUG 4 (20.09.22), 
ZUG 6, ZUG 304 (14.05.20), ZUG 552 (02.04.25), 
Berlin – Dirschau Z-4 (21.4.24), Berlin – Dirschau 
Z-7 (14.06.22, 21.04.24).

Zdajemy sobie sprawę, że powyższy artykuł nie 
wyczerpuje poruszonego tematu. Na komentarze 

KOLEJOWY URZĄD POCZTOWY NR 11 W TCZEWIE
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ZZ Wagon pocztowy nr 2680 z 1908 r. w zajezdni Wilsdruff (Saksonia), fot. Wikipedia.org/Rainerhaufe (fot. 2015)

i uwagi do tekstu czekamy pod 
adresem mailowym: darek.s@
poczta.onet.pl

Źródła: zbiory własne autorów, ekspo-
naty na wystawach filatelistycznych, 
J.  Neubauer, Zarys historii poczty 
w  Tczewie do  1945  r., K.  Mróz, Kró-
lewska Dyrekcja Kolei Wschodniej 
– OSTBAHN w  Bydgoszczy w  latach 
1849–1895 i  działający na jej liniach 
kolejowych – Kolejowy Urząd Poczto-
wy Nr XI/Eisenbahn – Postamt Nr XI, 
internetowe portale aukcyjne.

ZZ Stemple ambulansów kolejowych typu 1

Dirschau – 
Berlin kurs I, 
18.06.1879

Eydtkuh-
nen –  
Dirschau 
kurs III, 
17.7.82

ZZ Stemple ambulansów kolejowych typu 2

Od góry: Dirschau – Eydtkuhnen 
20.05.10; Dirschau-Konigsberg 
9.9.15

DARIUSZ SPEINA, JERZY NEUBAUER
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Nowianie uczący się w dawnej Szkole Podsta-
wowej przy ul. Nowej w czasie przerw mieli 
zwyczaj siadania na schodach prowadzą-

cych do sali gimnastycznej. Przed budową łącz-
nika było to główne wejście do sali. Nad wejściem 
do budynku ich uwagę mógł zwracać tajemniczy 
znak, która wygląda jak krzyż, który budowni-
czowie widać świadomie szkoły umieścili w tym 
miejscu (fot. 1).

Na pierwszy rzut oka tajemnicy symbol 
wprowadza nieco w błąd, gdyż po bliższym przyj-
rzeniu okazuje się, że są to cztery symetrycznie 
ułożone litery „F”. Rodzi to Tu nasuwa się pyta-
nie, czy budowniczowie szkoły byli jasnowidzami 
i  przewidzieli sukces polskiej marki 4F, znanej 
głównie z  odzieży sportowej, że  umieścili ten 
symbol nad wejściem do sali gimnastycznej? 
A  może byli to prekursorzy lokowania 
produktu? Jak mawiał pewien polityk: 
nie idźmy tą drogą. Aby rozwikłać 
zagadkę, trzeba cofnąć się 
ponad dwieście lat.

Turnvater Jahn – ojciec gimnastyki sportowej
11 sierpnia 1778 r. w Lanz urodził się Frie-

drich Ludwig Jahn, zmarł 15 października 
1852  r. we Freyburgu. Mając 18 lat rozpoczął 
studia teologiczna i  filozoficzne na uniwersyte-
cie w Halle. W 1806 r. zaciągnął się do wojska. 
W 1809 r. został nauczycielem w gimnazjum.

Był zwolennikiem ćwiczeń fizycznych. Uwa-
żał, że po przegranych kampaniach wojennych to 
właśnie gimnastyka podniesie Niemców z kolan. 
W ramach jego idei w Berlinie powstał pierwszy 
w  Europie plac do  ćwiczeń na świeżym powie-
trzu. Dzięki jego inicjatywie w tej części Europy 
zaczęły powstawać towarzystwa i związki gimna-
styczne. Po 1815 r. związał się z Ruchem Burszów.

Jego ideologia oraz ekscentryczne zacho-
wania zainteresowały władze w  Berlinie. 

Szczególnie obawiano się ciągle rosną-
cej liczby członków ruchu gimna-

stycznego. Uważano, że ludzie 
karmieni sportowymi ide-

ami mogą przyczynić 

Tajemnicze cztery „F”

ZBIGNIEW LORKOWSKI

ZZ Fot. 1. Fronton sali gimnastycznej LO im. M. Kopernika w Nowem, fot. arch. autora
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się do wybuchu rewolucji społecznej i politycz-
nej. W  1819  r. jeden ze studentów zamordował 
rosyjskiego konsula generalnego. Spowodowało 
to aresztowanie Jahna, organizacje zostały spa-
cyfikowane, plac ćwiczeń w Berlinie zamknięty. 
Jahn był przetrzymywany w więzieniu w Span-
dau i  Kostrzynie, w  końcu trafił do  Twierdzy 
Kołobrzeg. Z  internowania został zwolniony 
w  1825  r. z  zakazem osiedlania się w  Berlinie 
i innym mieście uniwersyteckim. Pomimo zakazu 
działał nadal wśród studentów, za co  w  latach 
1828–1835 odbywał karę twierdzy w  Köledzie. 
Odmówi emigracji do USA.

Przełom przyszedł wraz ze zmianami poli-
tycznymi. Po dojściu do  władzy Fryderyka 
Wilhelma IV został uwolniony i  uhonorowany 
za zasługi Krzyżem Żelaznym. W 1852 r. wycho-
wanie fizyczne wprowadzono jako oficjalny 
i  obowiązkowy przedmiot do  szkół w  Prusach. 
W 1848 r. został posłem. Po śmierci uhonorowano 
go wieloma pomnikami, także obiekty sportowe 
otrzymywały jego patronat. W  1936  r. prochy 
Jahna przeniesiono do Berlina, a  jego ponowny 
pochówek znalazł się w programie rozgrywanych 
w Rzeszy igrzysk olimpijskich1.

1 https://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/wiezniowie-twier-
dzy/260-friedrich-ludwig-jahn [dostęp: 16.04.2020].

ZZ Fot. 2. Friedrich Ludwig Jahn (1778–1852) – ojciec 
gimnastyki sportowej; fot. Wikipedia.org

cztery „F”
Każda idea do  rozpropagowania potrzebuje 

dobrego hasła. Dla gimnastyki powstało ono 
ok.  1815  r. Jahn swoją ideę odrodzenia ducha 
narodu przez gimnastykę sportową zaczął pro-
mować przez cztery słowa: Frisch – Fromm – 
Fröhlich – Frei. Prawdopodobnie nawiązał tym 
samym do  studenckiego XVI-wiecznego hasła: 
Frisch, frei, fröhlich, fromb. Sind des Studenten 
Reichtumb!, co  w  wolnym przekładzie oznacza: 
Świeży, pobożny, wesoły, wolny – to bogactwo 
studenta. Jahn tak tłumaczył znaczenie swych 
haseł:

• frisch – świeżo dążcie do tego, co słuszne 
i osiągalne, czyńcie dobro, starajcie się wybierać 
tylko to co najlepsze;

• fromm – pobożnie wypełniajcie swoje obo-
wiązki, a zostaniecie pobłogosławieni zdrowiem 
ciała i duszy;

• fröhlich – radośnie cieszcie się darami 
życia, nie myśląc o  nieuniknionym, o  kolejach 
losu;

• frei – zachowajcie wolność w  realizacji 
swoich pasji, nie poddawajcie się presji uprze-
dzeń i lęków egzystencjalnych2.

Turnerkreuz
Zachowany budynkach symbol otrzymał 

nazwę Turnerkreuz (krzyż gimnastyków/ćwiczą-
cych3). Na podstawie czterech liter „F” w latach 
40. XIX stulecia Johann Heinrich Felsing ułożył 
symbol – logo gimnastyków. Tłumaczył: zjed-
noczyłem je  jako znak, tworzą jak gimnastyka 
jedność siły i  kształtu. Kwadrat, który tworzą 
jest tak samo silny w  każdym miejscu, w  każ-
dym boku. Wymyślając go, opierałem się także 
na tradycji chrześcijańskiej. Krzyż ten stał się, 
w  różnych kombinacjach, symbolem niemiec-
kiego ruchu gimnastycznego oraz niemieckich 
towarzystw gimnastycznych rozsianych po świe-
cie (zob. fot. 3)4.

Intencją ojca gimnastyki Friedricha Jahna 
był rozwój gimnastyki jako jednej z  podwalin 
odrodzenia się ruchu narodowego. Myśl tę  roz-

2 https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Ludwig_Jahn [do-
stęp: 16.04.2020].

3 Turnen – ‘uprawiać gimnastykę, ćwiczyć’; turner – ‘gimna-
styk’.

4 J. Schlürmann, 200 Jahre Deutsche Turner- und Turnver-
bandssymbolik als Spiegel der politischen Geschichte deut-
scher Staaten und politischer Ideologien, 1813–2013. In: 
Jahrbuch 2013 der Deutschen Gesellschaft für Geschichte 
der Sportwissenschaft e.V. (= Studien zur Geschichte des 
Sports, Bd. 18), Münster 2014, s. 41–62.

ZBIGNIEW LORKOWSKI
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cowania.

ZZ Od góry: Przykład wykorzystania krzyża gimnastyków na prospekcie rekla-
mowym firmy oferującej sprzęt sportowy (fot. autora); niżej: różne warianty 

krzyża Felsinga; fot. J. Schlürmann, 200 Jahre Deutsche Turner-…

winięto w drugiej połowie XIX 
i  w  XX  w. Zamysł przejmo-
wały ruchy niepodległościowe 
innych narodowości, upatrując 
w  nim szansę na kształcenie 
prospołeczne, prozdrowotne 
i  obywatelskie. Niestety był 
on również wykorzystywany 
w  ramach ideologii zbrodni-
czych. Przeobrażano także 
wspomniany krzyż zgodnie 
z  potrzebami polityczno-ideo-
logicznymi.

Różne kombinacje krzyża 
Felsinga

Co  ciekawe, na kolejny 
ślad krzyża gimnastyków 
natrafiamy w  dokumentacji 
budowy szkoły w  Nowem 
z początku XX w. W Archiwum 
Państwowym w  Malborku, 
w  zbiorze dotyczącym szkoły, 
odnaleźć można prospekt 
firmy oferującej wyposażenie 
sportowe do  planowanej sali 
sportowej, sygnowany czte-
rema literami F5.

Autor składa podziękowa-
nie Panu Klausowi Horneyowi 
(Ammersee) za inspirację 
do napisania niniejszego opra-

5 Archiwum Państwowe w  Malbor-
ku, Rejencja Kwidzyńska, II Wy-
dział Kościołów i Szkół, Podwydział 
szkół, zespół 59 2b, szkoła w  No-
wem, sygn. 1556.

Według Niemieckiego Towarzystwa 
Gimnastycznego oryginalny Krzyż 

gimnastyków stworzony w 1844 r. przez 
Felsinga, mieści się w kwadratowym 
polu, na planie krzyża greckiego. 
Składa się z czterech liter „F” 
odbitych w pionie i poziomie

TAJEMNICZE CZTERY „F”
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Ksiaży mniech, skónd sia wziano to powie-
dzanie? Ludzie uż dawno to powiedzanie 
zneli, bo stare lólki jim to powiadeli. Tedy 

niy beło eszczy radia ani telywizora, a kożda 
wiadómość jak błyskawica sia rozchodziyła. Je-
dan drugamu łopowiadał co nowygo łusłyszał, ji 
tak to szło. Ludzie dobrze wiedzieli, że diobły po 
śwecie lateli, żeby jaka dusza do psiekła dostać. 
W psiekle diabłów zawdy brakowało, bo roboty 
tam beło niy mało. Ksiaża bez całke lata ludziów 
nałuczeli, żeby te sia łod złych duchów z dalyka 
trzymeli. Proste ludzie to rozumieli ji sia do tych 
nałuków stósoweli.

Całkam jinaczy beło z bogaczami, te na zysku 
nawet konszachty z diobłami mnieli. Zdarzało sia, 
że diabeł kusiył ji ksiandza, a tan załatwiał z nim 
swoje jinteresy. Stare ludzie to wiedzieli ji tak se 
gadeli, że dobry ksióndz jestaj zawdy chciwy na 
waluta. Jak łobaczy grosz do wziańcia, to sia aż 
trzasie, żeby gó dostać. Tak jestaj, że  chcistwo 
ma wrodzone, abo nabyte. Niy wszytke ksiaża 
take chcistwo majó, żyjó skrómnie ji ubogo. Cały 
czas służó Bogu, a niy mamónie.

Pewnygo razu dióbeł polaz do  ksiandza, 
żeby gó kusić ji łobiycać mu duże psiynión-
dze. Dobrze trawsiył, bo ksióndz bół chciwy na 
grosz. Zara zaczani omawiać szczegóły. Dióbeł 
łobiycywał ksiandzu szypeł waluty, za to, żeby 
tan mu sia pokłoniył ji uznał jygo wyższość. 
Ksióndz gadał: „Jano pomalu, szypeł waluty to 
je za mało, musi być całky mniech”. Nó ji diabół 
zgodziył sia na tan mniech waluty. Tedy ksióndz 
mu pokazał stódoła – beła łogromna – a za trzy 
dni wyłoży na czubku dachu mniech do psinian-
dzy ji drapka. Ksióndz ji dióbeł beli zadowólone 
z umowy. Tedy ksióndz zawołał swojich robotni-
ków ji nakazał jim wyniyść reszta słómy – beło 
to przed żniwami – na szopa. Wrota od stódoły 
dobrze zaryglować, wszytke dury zatchnóć, 
a  wrota ji dźwiyrki zakytkować. Postawić na 
dach długa drapka ji poszukać duży mniech, 
a  dno rozpruć. Tedy na czubku dachu zrobjić 
dura, mniech wetknóć ryn ji mocko przywiózać. 
Robotniki wszytko zrobjyli tak, jak ksióndz 
kazał.

Po trzych dniach ksióndz bez łokno kykro-
wał, jak diabeł po drapce klatrował zes szypłam 
waluty. Wsypał do mniecha ji zara złaziył na dół. 
Lycho mu sia klatrowało tami kopytami po tech 
szczyblach ji musiał sia trzymać mocko łapami. 
Ksióndz wjidział, jak prandko ryno ji późnym 
wieczoram sypał do mniecha waluta, a syrce mu 
rosło z radości. Mniech bół próżny przed wsypa-
niam waluty ji po wsypaniu. Tak bez sztyrnaście 
dni dióbeł sypał waluta do mniecha, za kóżdym 
razam zaglóndał do  środźka ji macał łapami, 
a tan jak bół próżny, tak bół.

Tedy dopsiru zrozumniał, że  ksióndz gó 
wyportkował. Polaz do niygo ji mu gada, że  tan 
ksiaży mniech jestaj bez dna. Ksióndz mu na to 
„Za to ja uż niy moga. Umowa beła, że mniech ma 
być pełan waluty. Jak niy możesz gó napełnić, toś 
przegrał”.

Od  tygo czasu wziano sia to powiedzanie, 
że  ksiaży mniech jestaj bez dna. Diabół dobrze 
wiedział, że ksióndz mu waluty niy odda. Co tera 
zrobić? Dumał. Tedy wpad na pomyślunek, 
żeby tan pozwoliył mu zebrać tan łan pszanicy. 
Ksióndz mu na to „Chto zasiał, tan bandzie ji 
zbiyrał”. Dióbeł eszczy ubolywał, że tyla waluty 
wewalył w  tan mniech. Co  tera powji Lucyper? 
Jani słowam niy wspómnył skónd brał waluta.

Ksióndz jano dodał, że  mogó zrobiyć nowa 
umowa, ja banda zbiyrał co łurośnie na ziamni, 
a ty co w ziamni. Tedy diabół gadał, że ksióndz 
wzión waluta z  góry, to ja tera wezna z  góry, 
a  ksióndz z  dołu. Ji znowu umowa stanyła, 
że diabół weźnie na zarok, co bandzie na ziamni, 
a ksióndz co w ziamni.

Na wiosna ksióndz nakazał robotnikóm zasiać 
cukrówka. Jysianió diabół przylaz na ksiaże pole 
ji patrzy, a  tam só jano liście. Ksióndz zebrał 
cukrówka ji przedał. Diabół kranciył łbam ji gada 
do ksiandza, że mniała być pszanica. Tan mu łod-
powiada, że w umowie tygo niy beło. Tedy diabół 
sia zezłościył ji powiada: „Na zarok to ja wezna to 
co bandzie w ziamni”. Ksióndz: „Dobrze, umowa 
stoji!” Na zarok ksióndz kazał robotnikóm zasiać 
na całkym polu pszanica. W żniwa ksióndz zebrał 
pszanica ji słóma, a diabłu łosteli korzanie.

Ksiaży mniech
Opowiadanie kociewskie

EDWARD ODYA
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Takym szykam diabół łostał trzyci raz 
wycwancychowany. Tedy diabół chciał dali deli-
brować z  ksiandzam, jano tan mu powiedział: 
„Do  trzych razy sztuka. Przegrałeś ji kóniec!”. 
Dodał: „Ty jezdeś pokusa śwatowa, a  ksióndz 
jestaj na to, żeby cia rozumu nałuczyć. Tera idź 
precz szatanie, żebym cia wiancy na łoczy niy 
widział. Panu Bogu sia kłaniać bandziesz ji jamu 
służyć bandziesz. Za pokłónam łod ksiandza ji 
uznaniam swoji wyższości niy czykaj. Tera jidź ji 
dali psiekło zamniataj, a łod ludziów trzymaj sia 
z dalyka”.

Słowniczek gwary

Delibrować – rozmawiać, uzgadniać
Klatrował – wspinał się, wchodził
Konszachty – interesy
Mamóna – marność światowa (pieniądze)
Mniech – worek
Ryn – do środka
Wycwancychowany – oszukany
Wyportkował – oszukał
Zakytkować – zakluczyć, zamknąć na klucz
Zarok – na przyszły rok

ROZŚWIETLONE SERCE
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Piękno różnych odcieni zieleni ulotniło się 
gdzieś o tej porze roku. Gołe drzewa odpo-
czywają od ciężaru liści, a znudzone dzieci 

wypatrują upragnionego śniegu. Niewielka 
piękna miejscowość na Kociewiu, w sąsiedz-
twie Borów Tucholskich, tuż nad Wisłą, zachęca 
do odwiedzin o każdej porze roku. Wśród kilku 
tysięcy mieszkańców – ona, leżąca w małym 
mieszkanku i czekająca na cud.

Puk… puk… puk… to jej serce – jeszcze bije, 
ale ona wciąż leży, dużo śpi, nawet czasem poroz-
mawia, coś zje bez apetytu i wody popije.

Za ścianą gwar, trzaskanie pokrywkami 
garnków, zapach smażonej ryby, mięsa i pieczo-
nego ciasta. Tu cisza… Później rodzina dowiezie 
coś, podzieli się. Niech odpoczywa.

Tylko niekiedy wracają wspomnienia z mło-
dości i  trudnego dzieciństwa, tak właściwie, to 
ostatnio bardzo często. Pamięta wszystko jak dziś 
– chociaż nie wie jaki dziś dzień – dobrze pamięta 
wypowiedziane przez ojca słowa: „jednak będzie 
wojna!”

Bracia i  ojciec bardzo interesowali się 
polityką i  stale coś szeptali i  rozkładali jakieś 
mapy. Ona miała wtedy tylko 10 lat, lecz głupia 
nie była – pomagała im – stała na czatach koło 
domu, by szybko ostrzec zebranych w przypadku 
zauważenia kogoś obcego. Dopytywała, gdy była 
chwila na rozmowę, bo zżerała ją ciekawość… 
Co się dzieje? Co to znaczy wojna? Zabiją nas?

Nie chcieli jednak wiele tłumaczyć:
– Idź stąd i powiedz jakby ktoś szedł, do tego 

się przydasz! Ta mała strażniczka wielkiej 
sprawy robiła więc co do niej należało.

Nadszedł grudzień 1939 r. Pomimo trwającej 
wojny w sercach ludzkich budził się też świąteczny 
nastrój, a tym bardziej u niej – 10-letniej, ślicznej 
i ciekawej wrażeń dziewczynki. Do  ich domu na 
Kujawach jeszcze wtedy wojsko nie dotarło, tylko 
jacyś pojedynczy żołnierze niemieccy.

Dziś jej rodzice wstali rano, jak co dzień, bo 
na gospodarstwie o tej porze – wcześniej jak świt 
– jest już robota przy obrządzaniu inwentarza.

– A gdzie Jadzia? Jeszcze nie wstaje? – woła 
ojciec.

On rządził w ich domu, bo matka była płacz-
liwa, bezradna i posłuszna ojcu.

– Matka, idź tam zobacz, co ona się jeszcze 
guzdrze!?

Poszła i  ujrzała swoje dziecko majaczące 
z twarzyczką czerwoną, jakby krew z policzków 
chciała znaleźć ujście.

– Do doktora – szybko!
Tylko jej lament się roznosił. Nie mieli 

termometrów, ale ręka dotknięta do  czółka 
córki mówiła wszystko – co  najmniej 40 stopni 
gorączki. Trzeba ratować to dziecko! Dwie córki 
już pochowała jak były młodsze od Jadzi.

Ojciec zaprzągł konia do  sań, zapakował ją 
w pierzynę oraz koce i ruszył 12 km do najbliż-
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szego lekarza. Diagnoza niepozostawiająca złu-
dzeń – tyfus. Nie wiadomo, czy przeżyje…

Zostawił ją w  klasztorze przejętym przez 
Niemców, przerobionym na szpital i  wrócił, bo 
robota czekała.

Lekarz i  siostry zakonne zaglądali do  niej 
często. Szczególnie ten młody, wysoki, ciemno-
włosy, o  ciepłym spojrzeniu mężczyzna siedział 
nad jej łóżkiem zamyślony, kiedy z  trudem po 
długim czasie otworzyła oczy.

– Heniek, co ty tu robisz? – zawołała do niego, 
ale powieki były jeszcze ciężkie, więc zapadła 
znowu w swój majaczy sen.

– Doktorze, nie może pan tu stale przy niej 
siedzieć, inni pacjenci czekają! – już siostra 
woła go do kolejnego chorego. Modlił się, by  to 
dziecko przeżyło – tak bardzo przypomina mu 
jego ukochaną córeczkę, której już bardzo długo 
nie widział… tęskni… posiedzi chociaż przy tej 
małej brunetce z długimi grubymi warkoczami, 
leżącymi na poduszce obok bladej twarzyczki. 
To tak, jakby chwilę z córką spędził… i dobrze, 
że gorączka spadła… jest nadzieja.

Walczył o  te jej warkocze, nie dał ogolić 
na łyso. Dosyć tu leży tych nieboraków i  tylu 
umiera… to nic, że Niemcy… to ludzie.

Jak się obudzi, to sam ją będzie czesał – 
obiecał to siostrom zakonnym opiekującym się 
chorymi, bo buntowały się, że  dość mają pracy 
przy chorych.

A poza tym, zalecenia były wyraźne – golić 
na łyso bo wszawica! Ale nie tę małą… chociaż 
nie ją!

Obudziła się, to już będzie żyła… dzięki 
Bogu! Tyfus najbardziej uszkadza serce, ale ona 
była twarda. Przeżyła.

Jadzia następnego dnia otworzyła oczy bar-
dziej przytomna, lecz lekko przestraszona rozej-
rzała się wokół – to nie moja izba! Skąd ja się tu 
wzięłam? Co to za miejsce? Jestem głodna i pić, 
jak bardzo chce mi się pić! – pomyślała. Dzie-
sięcioletnia główka wydedukowała, że  to jakiś 
klasztor – ale czemu nie mam sił wstać?

Nagle zauważyła kogoś w  czarnej, długiej 
sukni i wielkim białym czymś na głowie zbliża-
jącego się do niej.

– Jeść… pić! – szeptała.
Lecz postać jak duch oddaliła się bez słowa. Za 

chwilę poczuła jak coś wilgotnego zwilża jej usta.
– Pić! – powtórzyła mała.
– O  nie tak szybko, po troszeczku… nie 

możesz od  razu dużo pić. Jutro będzie lepiej. 
I zniknęła.

I  pojawił się on. To jednak nie był sen? To 
Heniek! Zbliża się, idzie do niej.

Gdy podszedł i usiadł na brzegu łóżka, spoj-
rzała z delikatnym uśmiechem, mówiąc:

– Heniek, to naprawdę ty? Przyszedłeś 
do mnie?

– Tak – odpowiedział – i pogłaskał jej małą 
rączkę. Teraz będziesz już zdrowa malutka, pod-
nieś powoli głowę, uczeszę cię, bo księżniczka 
musi mieć piękną fryzurę.

– A umiesz pleść warkocze? Bo ja mam włosy 
do pasa.

– Tak mi się wydaje, spróbuję – rzekł i tajem-
niczo się uśmiechnął.

Radość z  widoku rzekomego Heńka – jej 
brata ciotecznego – pozwalała szybciej wra-
cać do  zdrowia. Jednak w  końcu któregoś dnia 
dotarło do niej, że to tylko podobny lekarz… bo 
co  on by  tu tyle czasu robił? Zaczęła go prze-
praszać, pytając – jak ma się do niego zwracać. 
Odpowiedział:

– Heniek, jestem Heniek, Jadziu.
Jeszcze półtora miesiąca tam leżała, czekała 

codziennie na tego doktora, ale już się nie pojawił 
więcej. Miał takie kruczoczarne włosy, orli nos 
i to spojrzenie.

Dziś wie – zabrali go – pewnie już był w get-
cie, albo go zamordowali. Nigdy go nie zapomni.

Wracają do niej coraz częściej te wspomnie-
nia… i  nie tylko te, ale też takie, które chcia-
łaby wymazać z pamięci… a są jeszcze bardziej 
wyraziste… i  uparte… wracają jak bumerang. 
Te karabiny, pistolety, łuny ognia, bomby wybu-
chające nieopodal, ginący ludzie, ten okropny 
dźwięk obcych samolotów na ich niebie… prze-
szukiwania w chałupie – dobrze, że nie rozstrze-
lali od razu.

I ten strach i głód! Dziś ludzie nie znają tego 
pojęcia i marnują tyle jedzenia… ona odpowiada, 
że dziś to są głodne dzieci w Afryce. Jak bardzo 
im współczuje!

Chyba w  tym wszystkim i  tak miała szczę-
ście, bo chociaż przychodzili tacy okropni ludzie 
– ojciec ich nazywał jakoś dziwnie – Volksdeut-
sche1 czy Eingedeutschte2, a ona nawet nie rozu-
miała tych słów, lecz ich zapamiętała.

Wpadali nagle i  zabierali jedzenie i  zwie-
rzęta – byli czasami gorsi jak Niemcy.

Chociaż najgorsi, to byli Ruscy. Wtedy miała 
już naście lat, jak ktoś zdążył krzyknąć:

– Uciekajcie dziewuchy, Ruscy idą!
Pamięta, jak leżała w  kartoflach i  wciskała 

1 Etniczni Niemcy zamieszkujący poza granicami Niemiec, 
m.in. w Polsce.

2 Rodowici Polacy z różnych powodów wpisani na niemiecką 
listę narodowościową oraz Polacy niemieckiego pochodzenia
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się w redlinę3, żeby jak najgłębiej wniknąć w zie-
mię, by jej nikt nie zauważył… nie oddychała… 
nie ruszała się… nie wie, ile czasu minęło… 
mówiła zdrowaśki, matka nauczyła… bała się 
wyjść zbyt wcześnie. Wreszcie brat jej szukał 
i wstała. Udało się tym razem.

Ale Kryśka od sąsiadów zza miedzy nie zdą-
żyła – zgwałcili – wielu na raz… jeszcze pobili… 
wykrwawiła się… nie przeżyła.

Wtedy, w  tym szpitalu na święta, nawet 
ojciec z  matką przyjechali. Przywieźli chleb, 
taki prawdziwy… i też ciasto jakimś cudem było. 
Już cieszyła oczy. Zjadłaby całe, ale dali tylko 
kromkę chleba przy rodzicach, że  na razie nie 
można tyle – bo na później. Pożarli sami, już się 
nie doczekała. Ale to i tak były dobre święta, bo 
nie strzelali, dali jeść i było ciepło. Czuła się bez-
pieczna w tym łóżku.

Ci Niemcy byli przyjaźni, chociaż tylko kil-
koro jej rodaków z nimi tu leżało.

Dziś czuje się tamtą małą dziewczynką. Nie-
ważne, że PESEL coś dziwnie dużo lat wskazuje. 
Jak ktoś ją pyta – ile ma lat – to musi się chwile 
zastanowić, bo to chyba niemożliwe… że już 90?!

Fakt, wszystkich najbliższych przeżyła – 
ojciec z matką rok po roku odeszli – mieli trochę 
po siedemdziesiątce. Bracia i  jedyna siostra też 
dość wcześnie odeszli. A  o  niej pan Bóg zapo-
mniał? A może wręcz przeciwnie – dał jej trochę 
zadośćuczynienia od tamtego życia? – któż to wie? 
Chyba tylko On… żeby chociaż zdrowia dał wię-
cej, ale przecież zawsze była chorowita.

Sił już nie ma, głowa nie ta co kiedyś, chociaż 
jak na ten wiek podobno błyskotliwa. Jeszcze 
dwa miesiące temu stosy książek chłonęła. Kie-
dyś pod pierzyną, bo rodzice krzyczeli, że szkoła 
to dla chłopaków i  ma zostawić te głupoty, a  ją 
gnali do roboty w obejściu. Co mogła zrobić jak 
urodziła się dziewczyną w takich czasach i w tej 
rodzinie… Radziła sobie jak mogła, a  zawsze 
kochała książki.

No i te uparte nogi, żeby chciały ją słuchać! 
Tak lubi spacerować i  podziwiać te kociewskie 
widoki, piękno przyrody, zimą dokarmia ptaki – 
same zaglądają jej do okna. Kaszki im podsypie, 
nawet upróży… ale te głupie sąsiadki wyzywają, 
że ptaki tylko srają! Co je to obchodzi i dlaczego 
przeszkadza? To na jej parapet przecież, na 
parterze mieszka! Nie ma sił się z  nimi kłócić, 
zresztą zawsze była ugodowa… sąsiad bliższy jak 
ciału koszula. One jednak wciąż dzióbkami stu-
kają w szybę. Żal jej ich.

3 Nieduży wał ziemi pomiędzy dwiema bruzdami, ukształto-
wany sadzarką lub obsypnikiem, np. w uprawie ziemniaka.

Dziś znów są święta bożonarodzeniowe. Przy 
łóżku nawet postawili choinkę, taką niedużą, 
lecz rozświetloną jak jej dobre serce – co to teraz 
wymyślą! Kiedyś tylko te z lasu były.

Przez całe życie musiała ciężko fizycznie 
pracować, by dołożyć coś do mężowskiej niewiel-
kiej pensji, bo nawet na podstawowe rzeczy nie 
starczało.

Nocami szyła ręcznie ciuszki dla swojej 
trójki dzieci, krojąc swoje ubrania, a sama w tych 
samych chodziła, by one nie były wytykane pal-
cami. Bardzo je kochała, ale nie umiała słowami 
wyrazić tej miłości – nikt nie nauczył, i sama też 
tych dwóch – jakże potrzebnych – słów „kocham 
cię” nigdy od  rodziców się nie doczekała. Naj-
ważniejsza była robota w polu i przy obejściu.

A chłop, jak to chłop – jej się trafił trochę lek-
koduch. Dziś już dawno nie żyje, chociaż młod-
szy był od niej o 10 lat. Latał za nią, to w końcu 
wyszła za niego.

Wzięli skromny ślub – nawet sukni białej nie 
miała… ale nie chciała być sama.

I  pragnęła mieć dzieci… Ot, życie. A  dziś 
ludzie mają za dobrze i od tego dobrobytu w gło-
wach im się przewraca – tylko gonią za kasą i nie 
doceniają osoby, która przy nich jest. Dla niej 
najważniejsze, to zdrowie i rodzina.

Kiedyś inni to zrozumieją, ale będzie za 
późno… szkoda…

Leży blada na poduszce jak dawniej, tylko 
głowa już bez warkoczy, a  włosy same barwę 
zmieniły. Mówią, że są ładne, platynowe i pytają 
niektórzy – jakim kolorem je pomalowała? Obu-
rzała się początkowo na to, bo to dość nagle 
natura jej ten prezent dała. Nigdy nawet się nie 
malowała – nie było na to czasu, ani pieniędzy na 
takie zbytki. Nooo, włosy kiedyś tam na czarno 
malowała, nawet kasztanowy szał się trafił… ale 
kiedy to było? Już nie pamięta.

Jeszcze jedno wciąż wraca. Właściwie, to 
całe życie jak film się przesuwa.

Był przecież Janek – ten jej narzeczony. 
Nawet mieli się pobrać, młoda wtedy była, on 
7 lat starszy. Zaręczyli się po cichu. I co z tego! 
Ten los zawsze robił jej pod górkę i  jego zabrał 
na gruźlicę. Płakała, potem już łez brakowało 
i nie chciała patrzeć na żadnego innego. Nawet 
nazwiska by nie zmieniła, miał imię i nazwisko 
jej brata. Do dziś go kocha – tak myśli – czasem 
kropla rozsądku przebija się gdzieś przez parasol 
marzeń… wtedy zadaje sobie pytanie – a może go 
idealizuje? Przecież nie wie, czy sprawdziłby się 
w roli męża i ojca jej dzieci.

Straciła szybko ich obu… o  dwóch Janków 
Jaworskich za dużo na tym świecie?
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Nawet leżą na tym samym cmentarzu blisko 
siebie.

Nie jest sama, jedni goście już dzień przed 
wigilią przyjechali – wnuczka i prawnuki byli… 
i  ta mała trzymiesięczna dziecina Lilianka, jak 
Pan Jezus niedawno narodzona, a  tyle radości 
niesie. Wciąż się do niej uśmiechała, za palce rąk 
łapała. Nie bała się starego człowieka. Gdyby 
mogła wstać i przytulić tę radosną dziewczynkę… 
Ale dziecię, choć małe, ma wielką moc! – wywo-
łała piękny uśmiech na jej bladej, zbolałej twa-
rzy… i dała chwilę zapomnienia od bólu… bólu 
życia… bólu bezsilności… bólu wspomnień… 
bólu, którego próg mocno się przesunął.

Puk… puk… puk… to serce jeszcze bije… 
tyle chorób, ono niby słabe, a silne.

Sio! Niesforne myśli!
Czar świąt nieco przybladły jak jej lico, ale 

chce go poczuć. Kolejni goście przy zastawionym 
stole znowu wywołali uśmiech i  chęć rozmowy. 
Nikogo – na kogo czekała – nie zabrakło.

Przez chwilę wygląda radośnie – jak dawniej 
– podzieliła się opłatkiem, jak tradycja nakazuje, 
opiekuńcza dłoń wykorzystała moment i podała 
szybko trochę jadła i picia – jest dobrze, nawet 
się uśmiecha.

Te świąteczne dni w  gronie najbliższych 
dodały jej sił… jakie będą następne?

Oby wola życia już nie uciekła, jakby śniegu 
poszła szukać… śniegu nie ma, czy wola życia 
wróci na dobre?

Te święta są inne… chociaż tak samo się 
nazywają… baaa pewnie, że  chciałaby wstać 
z łóżka – często o tym śni – oprzeć się o chodzik 
i  przejść cały pokój… o  własnych siłach, dojść 
chociaż do łazienki. Dziś ceni to, że ma głowę na 
własnej poduszce… nigdzie jej nie oddali… ale 
jej dobre serce i  w  tym momencie pomyślało – 
a inni starsi ludzie?

Ona ma szczęście… dziś nie będzie więcej 
o tym myśleć bo głowa rozboli… tak bardzo chce 
jej się spać… Koniec.

MIECZYSŁAW KORCZYC

Tym rzeczom niepotrzebnym, które już niczyje,
Tym pamiątkom bezpańskim ukrytym na strychu,
I zżółkłym fotografiom startym zębem czasu,
Listom, które zamknięte w szafie śpią zbyt cicho…

Słowom co utrwalone niby myśli ziarno,
Jak kiełkujące w przeszłość czerstwe kęsy chleba.
Bibeloty bez blasku, którym zgasło światło,
Gdy nie w czas umierać… Ni drogi do nieba…

Tym nutom już wybrzmiałym, których już nie słyszę,
Zastygłym nieuważnie w świecy krople strachu,
I księżycom wygasłym, które blask sprzedały,
Północnym krokom kota, co błąka się po dachu.

Tym zapatrzonym oczom w drogę niepamięci,
Jak pył ze ścieżyn polnych przetrwania motylem,
Rzeczom, które odejdą w świętości wszechrzeczy,
Wszak trwają one z nami i wieczność… I chwilę…

Świętość rzeczy

Mieczysław Korczyc

Niechaj będą lekkimi te słowa i kształty,
Które mgielnie spływają w niespisane karty.
Niech wspomnienia obrazy w czystość plamy białej,
Zmienią się już po nas, gdy nam nic nie warte…

Niech się więc bezboleśnie bez śladu rozwieją,
Nas i siebie zapomną… I znieczulą wszystko.
Kiedy już przez ogniowe przejdą oczyszczenie,
Przetrwają spopielone… Tak ziemią… Trawą… 

Listkiem…

Przylesie, 27.10.2019
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Naukę w pierwszej klasie szkoły podstawo-
wej rozpocząłem w 1964 r. Uczyliśmy się 
z elementarza Mariana Falskiego, a po-

znawanie liter odbywało się metodą wyrazową. 
Kiedy przyszła kolej na literę „P”, zgłaszaliśmy 
się, rozpoznając przedmioty z rysunków elemen-
tarza zaczynające się na tę literę. Kiedy jeden 
z kolegów z dumą i pełną piersią powiedział: 
„żaga”, to część uczniów zaczęła się uśmiechać, 
ale większość była skonsternowana. Uczymy się 
przecież o literce „P”, a na rysunku jest „żaga”? 
Od tej lekcji już wszyscy wiedzieliśmy, że „żaga” 
w języku polskim to piła.

Wszyscy Kociewiacy wiedzą, że nasza gwara 
zawiera germanizmy, wyrazy zaczerpnięte 
z  języka niemieckiego. Nie jest to charaktery-
styczne tylko dla gwary kociewskiej, podobnie 
jest na Kaszubach i Śląsku, wielowiekowa obec-
ność Niemców oddziaływała także na język. Aby 
wyjaśnić to zagadnienie, należy najpierw wpro-
wadzić termin „plattdeutch”. Co on oznacza? Jaki 
jest związek tego słowa z naszą gwarą? 

Plattdeutch to dla jednych dialekt, a  dla 
innych osobny język, który przez stulecia uży-
wany był na terenie dzisiejszych północnych 
Niemiec i  części Holandii. Przedrostek platt 
nawiązuje do  płaskiego, nizinnego obszaru pół-
nocnych landów Niemiec. Inni znawcy tematu 
uważają jednak, że „plattdeutch” oznaczał język, 
który używali zwykli ludzie, gmin, elity mówiły 
zaś w języku „hochdeutch” (hoch – wysoki), był 
to zatem język wyższej warstwy, elity.

Pamiętam jak moi dziadkowie i  rodzice, 
mówiąc o Niemcach z naszej Niziny, mówili: „Ten 
mówił platt, a  ten mówił hoch, czyli język plat-
tdeutch zachował się na Nizinie Walichnowskiej 
aż do końca wojny. Jako dziecko słyszałem opo-
wieść mojego ojca, który w czasie wojny już mówił 
po niemiecku. Raz  został o  coś zapytany przez 
starego Niemca, ale zrozumiał tylko jedno słowo: 
„kloke”. Pomyślał, że ma poszukać „kluki” – po 
kociewsku to kwoka. Biegał więc wkoło domu, 
jednak kwoki nie znalazł. Później dowiedział 
się, że  został zapytany o  godzinę. Sprawdziłem 
w słowniku „klokk(e)” w plattdeutch to zegar.

Moim kolegą jest Doyle Klaassen, poto-
mek mennonitów mieszkający w Kanadzie, jego 
przodkowie wywędrowali z  terenu dzisiejszej 
Holandii ok. 1650 r. i osiedlili się w delcie Wisły 
i Nogatu, mieszkali także w Starym Międzyłężu 
na Nizinie Walichnowskiej, potem na terenie 
dzisiejszej Ukrainy, następnie w USA, a na końcu 
w  Kanadzie. Powodem wędrówki były prześla-
dowania religijne. Kiedy zapytałem Doyle’a, 
w  jakim języku mówili jego przodkowie w  tych 
wszystkich krajach, w których przez wieki przy-
szło im żyć odpowiedział, że  zawsze w  języku 
plattdeutch, Doyle mówi także w tym języku, zna 
oczywiście biegle i angielski, i niemiecki.

Partykuła „tak” należy do najczęściej używa-
nych, podobnie jak partykuła „nie”. Kociewiacy, 
Kaszubi, a  nawet szerzej Pomorzanie, używają 
partykuł „jo” i  „niy”. Moim zdaniem obie gwa-
rowe partykuły wywodzą się z języka plattdeutch 
i są swoistą pamiątką po wielowiekowej obecno-
ści na Pomorzu kolonistów przybyłych z terenów 
dzisiejszych północnych landów Niemiec i części 
obecnej Holandii.

W mojej książce Nizina Walichnowska: Histo-
ria krainy wyrwanej rzece, w artykule poświęco-
nym rodzinom Fitzków i  Lengów z  Rozgartów, 
napisałem: „Obecność w  rodowodach nazwisk 
osadników z  zachodniej Europy zaświadcza 
także o  tym, że  po ich wielowiekowym pobycie 
na naszej Nizinie pozostał nie tylko wspaniały 
system hydrotechniczny i dziedzictwo kulturowe, 
ale także i geny”. Już po oddaniu książki do dru-
karni okazało się, że  także ja jestem potomkiem 
północnoeuropejskich kolonistów. Moim przod-
kiem był Salomon Deffke szołtys (właściciel 
ok. 1/10  wsi i  dzierżawca jej części lub całości) 
Wielkich Walichnów. Salomon ożenił się 1 lutego 
1651 r. z Gertrudą Kindt, córką Michaela Kindta, 
szołtysa Losendorfu (obecnie wieś Łoza k. Mal-
borka). Szołtysem Wielkich Walichnów był rów-
nież syn Salomona i Gertrudy, także Salomon, a po 
nim wnuk Stanisław Deffke. Deffkowie są także 
protoplastami dla wielu rodzin do dzisiaj mieszka-
jących na Nizinie Walichnowskiej: Wiśniewskich, 
Piątkowskich, Kubawskich i  Jordanów, ponadto 

Skąd się wzięło nasze „jo”?

MARIUSZ ŚLEDŹ
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Sajdowskich, Bałdowskich i  Kawterowskich 
z Małych Walichnów oraz Seidowskich i Sajdow-
skich z Międzyłęża. Potomkami Deffków są także 
Głowińscy i zapewne wiele innych rodzin. Poru-
szam ten wątek, aby uzmysłowić Czytelnikom, 
że  w  XVII i  XVIII  w. dochodziło do  zawierania 
małżeństw między ludnością autochtoniczną 
a  napływową. Działo się to mimo różnic religij-
nych i językowych. Fakt ten istotnie sprzyjał wza-
jemnemu przenikaniu kultur i języka. Na Nizinie 
Walichnowskiej (i  w  jej sąsiedztwie) były nawet 
przypadki polonizowania nazwisk: Recke został 
Reykowskim, a  Ziehm stał się Cymą (potomek 
Cymów z Niziny Walichnowskiej, dr Ernst Ziehm, 
był przewodniczącym senatu Wolnego Miasta 
Gdańska, odszedł z  polityki po dojściu Hitlera 
do władzy). W wiekach XIX i XX zaczęły się jed-
nak rozwijać tendencje nacjonalistyczne.

Obecność języka plattdeutch można także 
zaobserwować w  pisowni nazwisk. W  walich-

Wykaz wyrazów w gwarze kociewskiej pochodzących z języka plattdeutch

Gwara kociewska Plattdeutch Hochdeutch / Język polski
baf baff sprachlos – wykończony, odjęło mowę
brukuj rozum bruken brauchen , verwenden – potrzebować, używać
bruny bruun braun – brązowy
buksy Bukse Hose – spodnie
hola, hola hollen halten – zatrzymać, stop
halać halen holen – przynieść
jo joa ja – tak
kerkhof Kerkhof Kirchof, Friedhof – cmentarz
kruka Kruke Warmflasche – termofor lub duży balon szklany
kopel Koppel Schar – zgromadzenie ludzi lub zwierząt (stado, gromada)
niy nee, nää nein – nie
piaskula Kule Grube – kopalnia, wyrobisko piasku, później często z wodą
szypa Schueppe Spaten – łopata
tuta Tute Tüte – torba papierowa
woszta Woast Wurst – kiełbasa
żaga Sage Säge – piła
gaś Gaos Gans – gęś
gbur Buur Bauer – Gospodarz
klómp Kloump Holzschuh – but drewniany
dubelt Düppelt Doppelt – podwójnie
miarkować merken bemerken – podejrzewać, domyślać się
fliger Flieger Flugzeug – samolot
kikrować kieken Gucken, schauen – patrzeć
propować proppen pfropfen – korkować
pukel Puckel Rücken – plecy
knyps Knips Schalter – włącznik
szelować schell kieken schielen – zezować
mustrik lub mostrich Mostert Senf – musztarda
stołek Stool, Stuhl – krzesło

nowskich księgach metrykalnych odnalazłem 
następujące nazwiska: Foss (Lis), Witt (Biały), 
Kok lub Kock (Kucharz), Möeller (Młynarz), 
Stoff (Kurz), Deffke (od doaf – głuchy lub duwe 
– gołąb). W walichnowskich księgach metrykal-
nych występuje także nazwisko Meklemburg, 
co  może oznaczać przybysza z  Meklemburgii, 
potomkowie walichnowskich Meklemburgów 
mieszkają w Gniewie.

Plattdeutch powstał z  języków starofryzyj-
skiego i starosaksońskiego, oba te języki były zbli-
żone do staroangielskiego, a ten ostatni był wcze-
sną formą języka angielskiego. Używam partykuł 
„jo” i  „niy” pewnie kilkadziesiąt razy dziennie, 
podobnie jak spora część Kociewiaków i  szerzej 
Pomorzan, nie zamierzam tego zmieniać, każdy 
język i gwara są przecież elementami dziedzictwa 
kulturowego, z którego możemy być dumni.

Konsultacja: prof. Maria Pająkowska-Kensik

Źródło: https://www.facebook.com/MuzeumPiernika/photos/1196853987039426

MARIUSZ ŚLEDŹ
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Stefan raszejA: twórca gdańskiej  
szkoły medycyny sądowej

W S P O M N I E N I E

10 marca 2021 r., w wieku 98 lat, 
zmarł profesor Stefan Raszeja 
(1922–2021)1. Był lekarzem me-

dycyny sądowej, naukowcem, rektorem 
Akademii Medycznej w Gdańsku w la-
tach 1972–1975. W latach 80. doprowadził 
do uruchomienia programu przeszczepów 
nerek w Gdańsku. Uznawany jest za twórcę 
gdańskiej szkoły medycyny sądowej. 

Stefan Raszeja urodził się 24 grudnia 
1922  r. w  Starogardzie Gdańskim. Tam 
ukończył szkołę podstawową, gimnazjum 
oraz liceum humanistyczne. Wywodził się 
z  rodziny nauczycielskiej. W  czasie oku-
pacji pracował jako robotnik w  tartaku 
i  składnicy żelaza. Był członkiem Tajnej 
Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” 
w  oddziale Alfonsa Kwiczora „Czarnego”, póź-
niej w Armii Krajowej.

Przeniósł się do Poznania, gdzie podjął studia 
lekarskie na tamtejszym uniwersytecie – w maju 
1946  r. został aresztowany na kilka tygodni za 
udział w demonstracji studenckiej, domagającej 
się uwolnienia studentów z Krakowa, manifestu-
jących z okazji święta 3 Maja. W 1951 r. ukończył 
Akademię Medyczną w Poznaniu, gdzie w latach 
1949–1964 był asystentem w  Katedrze i  Zakła-
dzie Medycyny Sądowej, a także specjalistą ana-
tomopatologii i w dziedzinie medycyny sądowej, 
a od 1963 r. doktorem habilitowanym.

Z  Gdańskiem związał się w  1964  r. Objął 
stanowisko kierownika Katedry i Zakładu Medy-
cyny Sądowej Akademii Medycznej. Przyczy-
nił się do  rozbudowy bazy naukowej Zakładu, 
uzyskując pomieszczenia prosektoryjne (odtąd 
możliwe były zajęcia w prosektorium bez opusz-
czania jej terenu), nowy budynek i  nowoczesną 
aparaturę. Zorganizował też pracownię toksyko-
logiczną i hemogenetyczną. W latach 1966–1969 
objął stanowisko dziekana Wydziału Lekarskiego 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w  póź-

1 Tekst ze strony gdansk.pl, https://www.gdansk.pl/wiado-
mosci/nie-zyje-prof-stefan-raszeja-byly-rektor-akademii-
medycznej-w-gdansku,a,191438 [dostęp: 14.04.2021].

niejszych latach był prorektorem do spraw nauki, 
następnie w latach 1972–1975 rektorem.

Uznawany jest za twórcę gdańskiej szkoły 
medycyny sądowej. Był m.in. prezesem Polskiego 
Towarzystwa Medycyny Sądowej i  Kryminolo-
gii, wiceprzewodniczącym Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Nauk Sądowych (Wichita, USA) 
i  Międzynarodowej Akademii Medycyny Praw-
nej i  Społecznej (Lyon), inicjatorem powstania 
i redaktorem ukazujących się od 1971 r. „Anna-
les Academiae Medicae Gedanensis” (następnie 
Naczelnym Redaktorem Honorowym).

Jako członek kierownictwa Zespołu Trans-
plantacyjnego, w  1980 rozpoczął w  gdańskiej 
uczelni program przeszczepu nerek. Zainicjował 
działania pierwszego w Polsce Zespołu ds. Oceny 
Deontologicznej Badań Naukowych (1978), 
następnie Ogólnopolskiej Komisji ds. Badań na 
Ludziach (1982). Kierował w AMG i GUM Nieza-
leżną Komisją Bioetyczną ds. Badań Naukowych.

Od 1993 r. był na emeryturze. Został odzna-
czony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski (1973), Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski (1988), Medalem 
50-lecia Akademii Medycznej w Gdańsku (1996), 
Medalem 1000-lecia Miasta Gdańska (1997), 
Medalem Pro Memoria (2011) Urzędu ds. Kom-
batantów i Osób Represjonowanych. [A.O.]

ZZ Stefan Raszeja (1922–2020), fot. gdansk.pl
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Jan Strelau był profesorem psycholo-
gii, twórcą regulacyjnej teorii tempe-
ramentu, mającym w dorobku prawie 

300 prac naukowych, w tym 21 książek. 
Należał do najwybitniejszych przedstawi-
cieli światowej psychologii w zakresie róż-
nic indywidualnych, był laureatem wielu 
polskich i międzynarodowych nagród, 
członkiem Europejskiej Akademii Nauk, 
przez cztery lata wiceprezesem Polskiej 
Akademii Nauk i prorektorem do spraw 
nauki w Szkole Wyższej Psychologii Spo-
łecznej (obecnie Uniwersytet SWPS).

Urodził się w 1931 r. w Gdańsku, jed-
nakże wychowywał się w  Tczewie, gdzie 
uczęszczał do  szkoły powszechnej i  prze-
żył okres okupacji niemieckiej. W 1947  r. 
ze względów lokalowych – jego mieszkanie 
uległo zniszczeniu wskutek działań Armii 
Radzieckiej w okresie walk o Tczew – prze-
niósł się wraz z rodziną do Bytowa, gdzie 
kontynuował naukę w miejscowym gimna-
zjum. W 1951 r. podjął studia filozoficzne na Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim, a  po  dwóch 
latach przeniósł się do Warszawy, gdzie w latach 
1953–1958 studiował psychologię na Uniwersyte-
cie Warszawskim. 

Po  zakończeniu studiów rozpoczął pracę 
na macierzystym wydziale jako asystent. Stopień 
doktorski uzyskał w 1963 r., zaś pięć lat później 
– habilitację na podstawie monografii „Tempera-
ment i typ układu nerwowego”. Tytuł profesora 
nadzwyczajnego uzyskał w  1976, zaś w  1979  r. 
powołany został na stanowisko dyrektora Insty-
tutu Psychologii, którym  kierował do  1981  r. 
W  1982  r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. 
Pracował także jako profesor zwyczajny w Uni-
wersytecie Śląskim i  na  Uniwersytecie SWPS 
(Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej).

Był organizatorem i  kierownikiem Katedry 
Psychologii Różnic Indywidualnych na Wydziale 
Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz  Interdyscyplinarnego Centrum Genetyki 
Zachowania UW. Od 2017 r. był Honorowym Oby-
watelem Miasta Tczewa. Zmarł 4 sierpnia 2020 r. 

Jan Strelau: profesor psychologii  
różnic indywidualnych

WSPOMNIENIE: MONIKA JABŁOŃSKA

ZZ Prof. Jan Strelau 9 marca 2020 r. podczas otwarcia 
biblioteki przy ul. Kościuszki 2, fot. Jacek Cherek

ZZ Jan Strelau (1931–2020), fot. Wikipedia.pl

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tcze-
wie, Krzysztof Korda, składa Córkom Profesora 
Strelaua – paniom Krystynie Solarek i  Monice 
Adamiec – szczere podziękowanie za przekazanie 
MBP w  Tczewie osobistej biblioteczki Profesora 
z   zakresu psychologii. Dzięki temu tczewska 
MBP wzbogaciła się o tak cenną literaturę.
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To prawda, że był zawsze tam gdzie mu-
zyka i był jej wierny. …Stworzył z muzyki 
swój własny intymny świat, w którym ob-

racał się najswobodniej i najpewniej, uczynił 
też z niego obszar społecznej przydatności, do-
stępny dla innych…1

To słowa pochodzące z pierwszego wywiadu 
zamieszczonego w  1983  r. w  regionalnej prasie 
(„Ziemia Gdańska”, nr 140) na temat muzycznej 
przygody  Tadeusza Abta. Jego wieloletni przy-
jaciel, autor scenariuszy teatralnych i  tekstów 
do  jego piosenek, nazwał później swego roz-
mówcę ulubieńcem muz („Kociewski Magazyn 
Regionalny” 2007, nr 1 (56)).

…Do pianina posadzono mnie w 1938 r. Mia-
łem siedem lat, gdy rozpocząłem prywatną naukę 
gry na fortepianie. Nie wiem, jak potoczyłyby się 
moje dalsze muzyczne losy, gdyby nie przypadek, 
a raczej konieczność… – wspominał Tadeusz Abt 
w rozmowie z Romanem Landowskim. W ostat-
nich dniach okupacji stracił ojca, został sam 

1 Tekst ze strony: wrotatczewa.pl; https://wrotatczewa.pl/
byl-zawsze-tam-gdzie-muzyka [dostęp: 4.04.2021]

z matką i babcią. Po wojnie stał się nagle głową 
rodziny, bo z czegoś trzeba było żyć. Zaczął grać 
na prywatnych rodzinnych przyjęciach. Tam 
poznawał innych muzyków, którzy zapraszali go 
do swoich zespołów na zabawy, wesela i do lokali. 
Dalej wspominał, że  …w  ten sposób muzyka 
stała się moją żywicielką, a  ja jej utrzyman-
kiem. Nie była to jednak zbyt hojna kochanka, 
szczególnie w  tamtych trudnych, powojennych 
czasach. Radziłem sobie. Musiałem utrzymać 
rodzinę…  W  1948  r. ukończył tczewską Szkołę 
Umuzykalniającą, przemianowaną potem na Niż-
szą Szkołę Muzyczną.

Pracę instruktora muzycznego oficjal-
nie rozpoczął w  1952  r. w  Świetlicy Między-
spółdzielnianej, prowadząc zespół wokalny 
i  będąc jego akompaniatorem. Tam zetknął się 
z  wieloma osobami, podobnie jak on rozmiło-
wanymi w  muzyce. Po kolejnych dwóch latach 
rozpoczął pracę jako pianista, w nowo otwartej 
kawiarni Mocca na tczewskim rynku. Tutaj nasi 
rozmówcy poznali się, a  ich znajomość przero-

Tadeusz Abt: Z Muzyki uczynił życie

W S P O M N I E N I E

ZZ Tadeusz Abt, fot. TV Tetka Tczew
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dziła się w  wieloletnią przyjaźń. Roman Lan-
dowski tak zapamiętał owe wieczory w kawiarni 
– …siadał przy pianinie, zwracając uwagę swoją 
nienaganną sylwetką i dyskretną grą. Chodziło 
się do tej niewielkiej kawiarni w rynku, by chło-
nąć atmosferę niecodzienności… Tadeusz grał 
serenady, wiązanki neapolitańskich pieśni, arii 
operetkowych, straussowskie walce i klasyczne 
tanga. Wiem, że  moim, jakby na stałe zapre-
numerowanym utworem było [tango] „Poesie” 
Rixnera… W tym czasie Tadeusz Abt jednocze-
śnie współpracował z placówkami kulturalnymi. 
Akompaniował do  tańca, prowadził zespoły 
wokalne, pisał pierwsze kompozycje. Praktycz-
nie w każdej imprezie czy koncercie brał udział 
Tadeusz, razem ze swoimi podopiecznymi.

W  1967  r. Tadeusz Abt rozpoczął pracę 
w  Domu Kultury Kolejarza. Aranżował, akom-
paniował i przygotowywał wokalistów, członków 
zespołów estradowych. Wśród wielu wychowan-
ków znalazł się Ryszard Karczykowski, póź-
niejszy sławny tenor, solista wielu oper świata. 
Jako jeszcze amator był pierwszym wykonawcą 
piosenki Tadeusza Abta, zatytułowanej  Tcze-
wianki  do  słów Józefa Dylkiewicza. Wiele pio-
senek Tadeusza było nagradzanych na ogólno-
polskich konkursach kompozytorskich i piosenki 
kolejarskiej. Niektóre z  nich przypomniano 
w 2006 r. podczas Koncertu Jesiennego poświę-
conego działalności artystycznej Tadeusza Abta. 

Należą do  nich:  Mój każdy dzień, Dumna kon-
duktorka, Pantograf wirtuoz, czy Piosenka kwia-
ciarki do słów Romana Landowskiego.

Z autorem tekstów piosenek łączył Tadeusza 
Abta jeszcze jeden epizod – Scena Literacka Pro-
pozycje  – teatr słowa. Tam pełnił funkcję kon-
sultanta muzycznego i pianisty. Podobne zadanie 
realizował podczas wieloletniej pracy z teatrem 
dziecięcym Baj i Zespołem Pieśni i Tańca Domu 
Kultury Kolejarza. Najdłużej był związany 
z  męskim chórem  Echo jako drugi dyrygent 
i akompaniator.

Z całą pewnością można potwierdzić słowa 
Romana Landowskiego, że  Tadeusz Abt był 
człowiekiem, który… z muzyki uczynił nie tylko 
rzemiosło i sztukę, ale szkołę dla innych, a życie 
dla siebie… 

Tadeusz Abt zmarł 20 marca 2021 r.
Za pracę twórczą dla kraju i  społeczności 

regionu tczewskiego, Tadeusza Abta nagrodzono 
m.in.: Honorową Odznaką  Zasłużony Działacz 
Kultury  (1970); Honorową Odznaką  Zasłu-
żony Ziemi Gdańskiej  (1972); Złotym Krzyżem 
Zasługi (1984); Wyróżnieniem  Zasłużonym dla 
Miasta Tczewa  (1989); Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski (1994); Medalem Pro 
Domo Trsoviensi  (1998) i  Nagrodą  Tczewianin 
Roku 1999 (2000).

J.L.

ZZ Dwaj przyjaciele i twórcy (od lewej): Roman Landowski i Tadeusz Abt, fot. archiwum prywatne

TADEUSZ ABT: Z MUZYKI UCZYNIŁ ŻYCIE
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z ukrainy na kociewie

JOANNA MURZYDŁO

Mało wiemy o Kresach, ale są ludzie, w któ-
rych wspomnienia o przedwojennych zie-
miach II Rzeczypospolitej, na przykład 

o niegdyś polskiej Ukrainie, budzą silne emocje. 
Jest wśród nich Irena Ukleja, z domu Cieślak, uro-
dzona w 1931 r. w Stanisławowie (dzisiaj Iwano-
-Frankowsk, Ukraina). Jej matka była lwowianką, 
ojciec pochodził z Aleksandrowa Kujawskiego. Po-
znali się we Lwowie, gdy ojciec pełnił w tym mie-
ście służbę wojskową. Przeprowadzili się razem 
do Stanisławowa, tam ojciec został policjantem.

O  tym, co  przeżyła mogłaby opowiadać 
godzinami. Ma się wrażenie, że za tą niewielkiej 
postury kobietą kryje się żywa lekcja historii. 
Historii wojennej, komunistycznej, trudnej i nie-
wyobrażalnie złej. W opowieściach przeplatanej 
czasem humorem, żeby nie zatracić się w smutku.

Moja rozmówczyni w  wieku siedmiu lat 
musiała opuścić ukochany Stanisławów na Ukra-
inie, który teraz, po ponad osiemdziesięciu latach, 
udało jej się odwiedzić.

– Nieraz mi się śniło, że  przebiegam jego 
ulicami, dotykam rękoma murów kamienic, 
wbiegam na pagórki i  ze wzruszeniem patrzę 
na miasto – mówi z uśmiechem na twarzy. – Tak 
do niego tęsknię…

– Miałam przepiękne dzieciństwo – mówi 
pani Irena. – Jeździliśmy na Polesie na festyny, 
rodzice przed wojną zabierali nas do kina. Grali 
wtedy Charliego Chaplina, Królewnę Śnieżkę. 
Nawet specjalna loża była. Zupełnie inny klimat 
niż teraz. Te obyczaje Kresowian, wielka miłość 
rodzinna, patriotyzm, poszanowanie drugiego 
człowieka, a  zwłaszcza starszych ludzi… (Irena 
na chwilę milknie). Jeszcze w myślach wspomina 
ten krótki cudowny okres swojego dzieciństwa. 
Czasy wzajemnej miłości, tradycji, bajek. Czasy 
widziane oczami małego dziecka.

– To się wszystko skończyło, kiedy wybuchła 
wojna. Pamiętam ten dzień jak dziś. 1 września 
miała zacząć się szkoła. Mama uplotła mi piękny 
warkocz. Siostra miała iść do  trzeciej klasy. No 
i był jeszcze trzyletni brat, Maniuś, Marianek – 
wspomina. – Nagle niebo pociemniało, zewsząd 
dochodził hałas i huk. Mama dostrzegła samoloty 

zwiadowcze lecące w  kształcie litery „V”, jak 
żurawie. Nie puściła nas do szkoły.

Pani Irena miała wówczas pójść do drugiej 
klasy szkoły podstawowej. Tego dnia wraz z sio-
strą przerwały naukę. Stało się najgorsze.

– Na Zosinej Woli były już tłumy, panował 
straszny ruch, wszyscy uciekali do  schronów. 
My dzieci nawet cieszyliśmy się, że  tyle piachu 
w  wielkiej jamie, że  taka przygoda… Nie rozu-
mieliśmy, co  się dzieje, jak to dzieci. Ten brak 
wiedzy, świadomości, ratował nas małolatów 
przed strachem i lękami.

Na twarzy Ireny nie widać smutku, bólu. Nie-
zwykłe jest to, że człowiek po takich przeżyciach 
wciąż swobodnie potrafi się uśmiechać, żartować, 
witać nieznajomych jak własną rodzinę. A może 
to jest właśnie lekarstwo na takie wspomnienia?

– Nie zdążyliśmy dobiec do  schronu, kiedy 
samolot się obniżył i  z  karabinu maszynowego 
posypała się seria kul. Wielu ludzi zginęło. Mama 
osłaniała nas troje drżącym ze strachu ciałem, 
powiedziała: „Ja już nigdy nigdzie nie będę 
z  Wami uciekała”. Za chwilę nadleciały bom-
bowce i rozpoczęło się bombardowanie. Ci, któ-
rzy byli w schronie, zginęli. Wszyscy, bo bomba 
trafiła właśnie w  schron, do  którego zmierzali-
śmy. Później na podwórze wjechały działa prze-
ciwlotnicze. To piekło trwało kilkanaście dni.

– 17 września do  miasta czołgami wjechała 
Armia Czerwona. Ulice zapełniły się kilkoma 
tysiącami radzieckich żołnierzy. O  pierwszej 
w  nocy tato przyszedł się z  nami pożegnać – 
wspomina Irena. – Później wszystkich rozbroili 
na komisariacie. W koszarach i więzieniu znaleźli 
się oficerowie, naukowcy, studenci. Siedzieli tam 
do  grudnia, do  Gwiazdki. Pamiętam nawet jak 
z  mamusią chodziłyśmy pod bramy więzienne 
w nadziei, że uda się zobaczyć tatę.

Irena wspomina różne wywiady, których 
udzieliła. I to, że nie wszystko, co mówi, przeka-
zywane jest dalej. Każdy w  swoich wspomnie-
niach ma inne obrazy. Ona, Irena, pamięta na 
przykład trudną dla siebie prawdę…

– Jestem świadkiem historii. Oficerów, 
mojego tatę, do  więzienia prowadzili Żydzi, bo 
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jak tylko do miasta wkroczyła Armia Radziecka, 
Żydzi założyli na ramiona opaski. Pamiętam, 
że po aresztowaniu taty jeden z nich, o nazwisku 
Blumenstein, przyszedł do  mamy po policyjne 
mundury taty. Nie wiedział jeszcze, że tato oca-
leje z egzekucji.

Zaczęło się wywożenie polskich oficerów, 
służb mundurowych i  inteligencji do  Katynia, 
Kozielska, Ostaszkowa, Miednoje. Ojciec trafił 
do  Kozielska. Tam przebywał do  czasów, kiedy 
zaczęły się egzekucje, z  których cudem uszedł 
z życiem. To był 1940 rok. Przy sprawdzaniu jeń-
ców (tutaj Irena odwołuje się do filmu „Katyń”, 
w którym scena sprawdzania dokumentów przy-
pomina jej dzieje ojca) – weryfikacji miejsca 
urodzenia, nazwiska, rangi – radzieccy żołnierze 
błędnie przeczytali nazwisko taty. Zamiast Cie-
ślak, przeczytali Cześniak. Dzięki temu, że ojciec 
bardzo dobrze mówił po rosyjsku, bo urodził 
się pod zaborem rosyjskim, udało mu się prze-
konać żołnierzy, że  to nie są jego dokumenty, 
że to pomyłka. Niepewni Rosjanie odłożyli je na 
bok do  ponownego rozpatrzenia i  inwestygacji. 
Wysłali je do Moskwy. Tam zasądzono ojcu pięt-
naście lat ciężkiego łagru, ale wyszedł z  obozu 
w  1941  r. podczas amnestii, uwolnienia przez 
NKWD na mocy układu Sikorski – Majski części 
obywateli polskich aresztowanych i  deportowa-
nych do ZSRR. Przeżył. Irena tę łaskę przypisuje 
Bogu i ich rodzinnej modlitwie o ocalenie ojca.

Później komisja rekrutacyjna Armii Andersa 
dała ojcu jako byłemu więźniowi łagru wybór: 
wstąpienie do  armii albo poszukiwanie rodziny.

– Tato chciał nas odnaleźć – pani Irena 
zaczyna opowiadać o zsyłce na Syberię. – W kwiet-
niu 1940 r. wywieźli nas na północ Kazachstanu, 
na głębokie stepy, w okolice Kustanaja nad rzeką 
Toboł. Wywieźli nas tak, jak wszystkie rodziny 
policjantów, oficerów, całą inteligencję. Pamię-
tam łomot do drzwi o trzeciej nad ranem. To byli 
żołnierze z czerwonymi gwiazdkami na mundu-
rach uzbrojeni w karabiny. Kazali oddać broń, ale 
nie mieliśmy żadnej broni. Po rewizji dali nam 
pół godziny na spakowanie się. Mama zemdlała, 
my zaczęliśmy płakać. Nie rozumieliśmy co  się 
dzieje. Moja siostra Terenia myślała, że jedziemy 
na wycieczkę. Ubrała szkolny mundurek, wzięła 
swoją lalkę i była gotowa. Nawet sąsiadka przy-
szła, bo usłyszała płacz. Gdy zobaczyła, co  się 
dzieje, pomogła nam się ubrać. Przed domem 
stał już duży wojskowy samochód. Zapakowali 
nas na pakę.

Naszą rozmowę przerywa telefon. Wła-
ściwie co  jakiś czas ktoś do  pani Ireny dzwoni, 
pyta o zdrowie, dzwonią dziennikarze. Pamiętają 
o  niej. Myślę, że  to głównie zasługa jej samej. 
Tego, że  jest wyjątkowo otwartą i  dobrą osobą, 
szczerą, skłonną do rozmowy.

– Była pani w Szymbarku? – zapytała nagle. 
– Tam stoi pociąg, którym nas wieźli miesiąc 

JOANNA MURZYDŁO

ZZ Stanisławów (obecnie Iwano-Frankowsk, Ukraina), Ratusz, 1935 r.; polona.pl
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do  Kazachstanu. Bez jedzenia, bez picia. Przez 
miesiąc… Po pięćdziesiąt osób w jednym towaro-
wym wagonie, w którym były tylko dwie prycze. 
W  podłodze była wycięta dziura do  załatwiania 
potrzeb fizjologicznych. Matki z  niemowlętami, 
dzieci. Wyobraża sobie pani te niemowlęta, które 
nie miały jedzenia, bo wygłodniałe matki nie 
miały mleka, nie miały pokarmu dla niemow-
ląt? O  dwunastej przychodził do  nas żołnierz 
z  wiadrem pęczaku gotowanego na wodzie po 
śledziach. Prosiliśmy mamę, żeby dała nam coś 
do  picia. Ale co  ona miała zrobić? Dawali nam 
czasem wiadro brudnej wody z bajorka albo skro-
ploną parę, bo to był pociąg parowy.

Moja rozmówczyni opowiada to, jakby było 
wczoraj…

– Ludzie zaczęli umierać – dzieci, matki. 
Chorowali od  picia brudnej wody. Pamiętam 
trzyletniego chłopca, którego żołnierze wyrzu-
cili z  wagonu, na oczach matki, bo skoro nie 
żył, to niepotrzebnie zajmował miejsce. Była 
też kobieta z  sześciorgiem dzieci. Gdy zmarła, 

też już była niepotrzebna, więc wyrzucili… Gdy 
dojechaliśmy w końcu do Czelabińska, podzielili 
nas wszystkich na grupy i  rozesłali po różnych 
miejscach. My trafiliśmy do  Kazanki. Przeżyli-
śmy noce na gołym stepie, wyły wilki, było bar-
dzo zimno. Brat spytał mamę, czy da mu śniada-
nie: „Chlebusia z szynką i kakao?”. Musiała mu 
wytłumaczyć, że nie dostanie, bo nie są w swoim 
domu… Już nie prosił.

– Z  Kazanki uciekliśmy do  innej miejsco-
wości, gdzie było więcej Polaków. Tam żyliśmy 
po kilka rodzin w  jednej ziemiance. Mróz był 
niesamowity. Zimą siedemdziesiąt, osiemdzie-
siąt stopni na minusie. Latem dochodziło nawet 
do czterdziestu stopni na plusie. Ale lato trwało 
może ze dwa miesiące. Potem znowu mrozy. 
W  tych ziemiankach mieliśmy piece, w których 
paliło się wysuszonymi przez lato… odchodami 
zwierząt – opowiada dalej. – Jakoś chroniliśmy się 
przed mrozem. Ale na zewnątrz było tak zimno, 
że aż ptaki w powietrzu zamarzały. Dzieci nawet 
miały zabawę, bo jak były zamiecie śnieżne, to 

Z UKRAINY NA KOCIEWIE

ZZ Stanisławów, ul. Berka, Synagoga Tempel (po prawej), 1938 r.; wikipedia.org
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można było budować igloo i  chociaż na chwilę 
zapomnieć o  głodzie. Mama zawsze starała się 
nam jakoś zorganizować jedzenie. Swój jedyny 
płaszcz oddała za kilka kilogramów otrąb i łupi-
nek, więc zawsze jakieś placki z  tych otrębów 
mieliśmy. Chleb był wielkim rarytasem. Jak 
mama gdzieś zdobyła chleb, to przez kilka dni 
wąchaliśmy go i jedliśmy po kosteczce. Najgorzej 
było zimą, bo nic nie było. Latem rosły komosy, 
pokrzywy i grzyby. Jedliśmy je tylko po to, żeby 
oszukać jakoś głodny żołądek.

Irena Ukleja samych Rosjan nie wspomina 
źle, nie ma do  nich urazu. Przeciwnie. Mówi, 
że dobrze ich traktowali. Starali się jakoś poma-
gać, przezwyciężyć głód. Pomagali również 
Kozacy, wyznawcy islamu. Tyle że na zesłaniu nie 
mówiło się o religii. Tak jak i w Stanisławowie. 
To były miejsca wielokulturowe i każdy każdego 
szanował. Nastroje zmieniły się dopiero po wkro-
czeniu Armii Czerwonej. Zaczęły się tworzyć 
różnice między nacjami. Brak akceptacji różnic 
zrodził niechęć, nienawiść, agresję.

Powrót do rozmowy rozpoczęłyśmy od cudu 
odnalezienia ich rodziny przez ojca. Nie mając 
kompasu, nie mając jedzenia, zupełnie wycień-
czony, szukał ich przez trzy miesiące.

– Joasiu (relacja między bohaterką tego 
wywiadu a  mną bardzo szybko stała się swo-
bodna. Pod koniec rozmowy byłam już jej „wnu-
sią”) – wyobraź sobie taki moment. Siedząc przed 
ziemianką, na horyzoncie zobaczyłyśmy staruszka 
z długą brodą. Cały był żółty, obdarty. Szedł i krzy-
czał z  daleka: „Irusia, ja jestem twój ojciec!”. 
Wyobrażasz sobie to powitanie? Rzuciliśmy się mu 
na szyję, całowaliśmy. Zeszli się Polacy z obozu. 
Wszyscy płakali, każdy pytał tatę o swoich krew-
nych wywiezionych wraz z nim, czy coś widział, 
czy coś wie. Tato nie chciał ich ranić, pozbawiać 
nadziei, więc nie powiedział, że większość z nich 
została rozstrzelana. To było bardzo trudne.

Został z nami kilka miesięcy, aż do momentu, 
kiedy dowiedział się, że  powstaje Armia Ber-
linga. Stwierdził, że chce dołączyć do Armii, aby 
móc walczyć o wolną Polskę.

Mówiąc o  tym, Irena spytała mnie, jak osą-
dzam przystąpienie jej ojca do  Armii Berlinga. 
Nie osądzam, bo nie żyłam w tamtych czasach, nie 
wiem, jak postąpiłabym, gdybym była w jego sytu-
acji. Wiem, że postać generała Berlinga wzbudza 
dużo skrajnych emocji. Ale mój wywiad z  Ireną 
Ukleją jest nie po to, by kogoś osądzać, ale by poka-
zać historię bohaterki z jej własnej perspektywy.

– Będąc na zesłaniu, ucząc się języka rosyj-
skiego, powiedziałam sobie, że  jak tylko wrócę 
do Polski, to zacznę uczyć języka polskiego. Tak 
tęskniłam za mową ojczystą – dodaje.

– Idea powrotu do  Polski – kontynuuje pani 
Irena – wzięła się stąd, że  tato wraz z wojskiem 
wkroczył do Nowego n. Wisłą. Tam został ranny, 
a po wyjściu ze szpitala miał zabezpieczać mają-
tek poniemiecki rodziny Zollenkopf w  Milewie 
koło Nowego. To był przepiękny pałac. Przygoto-
wywał tam dla nas mieszkanie. A było to w 1946 r.

Po wojnie Kresowiaków deportowano 
do  Polski. Mama przypomniała sobie, że  tato 
miał rodzinę koło Kutna. Tam wysiadła z  nami 
z transportu. Dotarliśmy na miejsce po przejściu 
pieszo czterech kilometrów, stamtąd wysłaliśmy 
telegram do taty.

Tak właśnie Irena Ukleja zamieszkała na 
Kociewiu. Miała czternaście lat, gdy wróciła 
do Polski. W rok starała się zaliczyć dwie klasy, 
by  później zdawać do  Liceum Pedagogicznego 
w  Tczewie (dzisiaj Liceum Ogólnokształcące 
im.  Marii Skłodowskiej-Curie). Wszystko po to, 
aby móc nauczać języka polskiego, a później kate-
chezy. Irena wspomina życie nauczycielki w cza-
sach komunistycznych, liczne próby wciągnię-
cia jej do PZPR, zmiany kilku szkół, w których 
nauczała. Wspomina również swoich uczniów, 
których do dzisiaj widuję na swoich prelekcjach. 
Na stałe zamieszkała w Starogardzie Gdańskim – 
razem z mężem, którego poznała w Swarożynie.

– Do  Stanisławowa nie miałam po co  wra-
cać. Nie był już polski, tylko Ukraina. Zostałam 
na Kociewiu. Bo to tutaj zaczęła toczyć się moja 
codzienność. Tutaj była rodzina, mąż, dzieci. 
Tworzyły się nowe wspomnienia.

ZZ Stanisławów, pl. Mickiewicza, 1938 r.; wikipedia.org

JOANNA MURZYDŁO
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Jedną z ofiar zbrodni hitlerowskiej w Lesie 
Szpęgawskim był kowal Jan Kolasiński z Grę-
blina, pełniący równocześnie funkcję sołtysa 

w swojej wsi. Jest jednym z tysięcy mieszkańców 
Kociewia zamordowanych jesienią 1939 r. przez 
okupanta niemieckiego. Ponieważ zachowało 
się nieco dokumentów archiwalnych i pamiątek 
rodzinnych z nim związanych, warto przybliżyć 
jego sylwetkę, aby pamięć o nim wyszła poza 
krąg najbliższej rodziny.

Rodzice Jana Kolasińskiego – Henryk 
i  Marianna z  domu Piaskowska wzięli ślub 
w kościele parafialnym w Bobowie (k. Pelplina) 
w 1885 r. i w kolejnych latach na świat przyszło 
ich ośmioro dzieci: Monika (1887–1944), Leoka-
dia (1891–1967), Bernard (1894–1971), Maria 
(1896–1980), Pelagia (1897–1969), Jan (1899–
1939), Leon (1901–1939) i Joanna (1903–1981)1.

ZZ Rodzice Jana Kolasińskiego – Henryk i Marianna – 
w latach 20. XX w., fot. arch. rodziny Wanke

Jan był szóstym dzieckiem Kolasińskich. 
Urodził się 18 maja 1899 r. w Goszynie w powiecie 
tczewskim. Cztery dni później został ochrzczony 

1 Ustalenia członków rodzin Wanke, Kolasińskich i Kamrow-
skich. W  aktach metrykalnych można znaleźć informację 
o córce Pelagii, ur. 31.03.1893 r. w Rajkowach, jednak praw-
dopodobnie dziecko zmarło i po kilku latach kolejnej córce 
również nadano imię Pelagia (Księga urodzeń parafii Raj-
kowy, rok 1893, akt nr 11, https://geneteka.genealodzy.pl/
index.php.KolasińskaPelagia [dostęp: 30.12.2020].

w  kościele Świętej Trójcy w  Lubiszewie. Rodzi-
cami chrzestnymi byli kołodziej Józef Machnikow-
ski i jego żona Antonina, zamieszkali w Goszynie2. 

Jan siedmioklasową szkołę powszechną 
ukończył w  Tczewie, a  następnie terminował 
u  ojca, który prowadził kuźnię w  Gorzędzieju, 
gdzie rodzina Kolasińskich wówczas mieszkała. 
Po ukończeniu 18 roku życia – w czerwcu 1917 r. 
– został powołany do  niemieckiego wojska. Nie 
wiemy, gdzie służył i  w  jakiej formacji. Służby 
w wojsku nie przerwała klęska Niemiec i zakoń-
czenie wojny w listopadzie 1918 r. Dnia 1 stycznia 
1919 r. dostał 10-dniowy urlop wypoczynkowy, po 
którym miał wrócić do jednostki. Nie zamierzał 
dalej służyć w niemieckiej armii, więc po nawią-
zaniu kontaktu z polską Radą Ludową w Tczewie 
z jej polecenia pozostał w domu.

Jak napisał w  życiorysie: „Polska Rada 
Ludowa w Tczewie przyjęła mnie w poczet zaufa-
nych i  powierzyła mnie bardzo trudne zadania, 
z których wywiązałem się ku zadowoleniu Rady”3. 
W  porozumieniu z  Radą Ludową prowadził agi-
tację na rzecz przyłączenia Pomorza do  Polski. 
We wniosku o przyznanie Krzyża Niepodległości 
z  1937  r. zachowało się kilka informacji o  jego 
działalności w  Radzie Ludowej. Jan Struczyński 
poświadczał, że „p. Kolasiński Jan należał do Rady 
Ludowej w  Tczewie za czasów niemieckich 
w roku 1919-tym. Wszelkie polecenia wykonywał 
ku zadowoleniu Rady Ludowej [i] uważany był 
jako dobry Polak-patriota. Pan Kolasiński chętnie 
poświęcał się dla pracy narodowej, nie zważając 
na ewentualne represje ze strony niemieckiej”4. 
Podobne świadectwo złożyli Józef Arendt, Feliks 
Zawadzki i  Augustyn Klassa napisali: „Zarę-
czamy w miejsce przysięgi, że p. Kolasiński Jan, 

2 Archiwum Diecezjalne w Pelplinie, księga urodzeń parafii 
Lubiszewo z lat 1899–1901, akt urodzenia Jana Kolasińskie-
go, 1899 r., nr 18 (w jęz. łac.); kopia świadectwa chrztu Jana 
Kolasińskiego z 19.6.2020 r. (w posiadaniu rodziny Wanke).

3 Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie (dalej: CAW), 
kolekcja akt personalnych i  odznaczeniowych, wniosek 
Jana Kolasińskiego na Krzyż Niepodległości, sygn. KN od-
rzuc. 2.04.1936, życiorys z 27.12.1933 r.

4 CAW, odpis zaświadczenia J. Struczyńskiego z 19.02.1934 r.

Jan Kolasiński (1899–1939) 
tragiczna ofiara zbrodni niemieckiej w Lesie Szpęgawskim

GRZEGORZ GOŁĘBIEWSKI, PIOTR WANKE
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zamieszkały w r. 1919 w Gorzędzieju pow. Tczew, 
prowadził agitację na rzecz Polski. Dalej głosił 
o  powstaniu Polski i  że  pomorska ziemia musi 
być polską, zachęcał do pójścia z pomocą i udzie-
lał na to wszelkich informacji (…)”5.

Mimo klęski Niemiec w  I wojnie światowej 
i  poważnego kryzysu wewnętrznego, wojsko 
nie zapomniało o  Janie Kolasińskim, uznało go 
za dezertera i  rozesłało listy gończe. Ponieważ 
mieszkał u rodziców, niemiecka policja bez pro-
blemu dostarczyła wezwanie. 15 kwietnia 1919 r. 
otrzymał pismo z  jednostki, w  której służył, 
z rozkazem natychmiastowego stawienia się pod 
groźbą przymusowego doprowadzenia w  razie 
odmowy. Chcąc uniknąć służby wojskowej, poje-
chał do Malborka, a stamtąd do nadgranicznego 
Nowego Miasta, gdzie chciał nielegalnie przekro-
czyć granicę i  zgłosić się do  Wojska Polskiego. 
Jednak w  Nowym Mieście został aresztowany 
przez funkcjonariuszy Grenzschutzu. Podczas 
rewizji znaleziono przy nim wezwanie do stawie-
nia się w  jednostce wojskowej, więc straż gra-
niczna odstawiła go do jednostki. 2 maja 1919 r. 
przewieziono go do więzienia w Grudziądzu. Jak 
napisał w życiorysie: „tam uważanego za Polaka, 
zdrajcę ich ojczyzny, turbowano mnie, bijąc 
i morząc głodem w celu oświadczenia się o moich 
zamiarach”6. Nie wyjawił planów wstąpienia 
do  Wojska Polskiego. Postanowieniem sędziego 
został przekazany do jednostki wojskowej, gdzie 
przebywał pod stałym dozorem i miał czekać na 
rozpatrzenie jego sprawy przez sąd. Jednak – jak 
napisał w  życiorysie – „(…) przy panujących 
wówczas warunkach dezorganizacji w armii pru-
skiej, zmyliłem czujność administracji wojsko-
wej i  uzyskałem podstępnie papiery zwolnienia 
ze służby i udałem się do domu”7.

Pieszo wrócił do Gorzędzieja, po czym skon-
taktował się z tczewską Radą Ludową oraz sekre-
tariatem polskim w  Gdańsku. Jak się wydaje, 
poradzono mu, by uciekł do Polski. W cytowanym 
już dokumencie czytamy, że: „(…) czując się nie-
pewny z powodu surowego karania przez władze 
niemieckie za taką agitację, zbiegł z Gorzędzieja, 
mówiąc nam, iż  udaje się do  Wojska Polskiego, 
co też polegało na prawdzie, o czym się później 
przekonaliśmy”8. 14 października 1919 r. wspól-

5 CAW, Odpis zaręczenia w miejsce przysięgi Józefa Arend-
ta, Feliksa Zawadzkiego i Augustyna Klassa z 10.02.1934 r.

6 CAW, Życiorys (b.d.) dołączony do wniosku odznaczeniowe-
go na KN, potwierdzony przez Jana Struczyńskiego, Wła-
dysława Orcholskiego, Józefa Arendta i Wiktora Schmidta.

7 CAW, Życiorys z 27.12.1933 r. Z innej wersji życiorysu wy-
nika, jakoby uciekł z wojska.

8 CAW, Odpis zaręczenia w miejsce przysięgi Józefa Arend-
ta, Feliksa Zawadzkiego i Augustyna Klassa z 10.02.1934 r.

nie z przyjaciółmi – Wiktorem Schmidtem, Fran-
ciszkiem Łobockim, Bernardem Struczyńskim 
i  Franciszkiem Lamkiem – wyruszył w  stronę 
Nowego Miasta. W czasie nocnego przekraczania 
granicy koło nadleśnictwa Ruda, blisko Górzna, 
zostali ostrzelani przez funkcjonariuszy Grenz-
schutzu, jednak pod osłoną ciemności i ulewnego 
deszczu udało się im ukryć w  gęstym lesie. Po 
ochłonięciu z wrażeń przekradli się przez granicę 
do  polskiego posterunku. Aby uniknąć strzałów 
polskich żołnierzy, wołali: „Niech żyje Polska!”. 
Polacy odstawili ich do punktu zbornego w Rypi-
nie, a stamtąd zostali skierowani do Powiatowej 
Komendy Uzupełnień w Poznaniu. Przydzielono 
ich do  Grudziądzkiego pułku strzelców. W  ten 
sposób, 19 października 1919  r., Jan Kolasiński 
stał się żołnierzem 2 kompanii pułku. 7 listopada 
1919 r. został przydzielony do plutonu łączności9.

Grudziądzki pułk strzelców został utworzony 
17 sierpnia 1919  r. jako drugi pułk Pomorskiej 
Dywizji Strzelców z miejscem postoju dowództwa 
w Inowrocławiu. Jego organizatorem i dowódcą 
był por. Ludwik Bociański. Do  nowego pułku 
przez granicę zaczęli przedzierać się ochotnicy 
z  terenu Pomorza. Ponieważ większość z  nich 
pochodziła z  okolic Grudziądza pułk otrzymał 
nazwę Grudziądzkiego. Ochotników zgłosiło się 
na tyle dużo, że  już 13 września 1919  r. utwo-
rzono 2 kompanię i  jednocześnie przeniesiono 
pułk do wygodniejszych koszar w Poznaniu. Na 
początku października 1919 r. I batalion osiągnął 
liczebność 11 oficerów i ok. 700 szeregowych i to 
do  niego trafił Jan Kolasiński. Dowódcą bata-
lionu był por. Roman Hawranke. W połowie listo-
pada pułk liczył już 17 oficerów i 1056 żołnierzy, 
więc od  15 listopada zaczęło się formowanie 
II batalionu. Z racji posiadanego doświadczenia 
bojowego 20 grudnia 1919 r. Jan Kolasiński mia-
nowany został starszym szeregowym10.

Od  17 stycznia 1920  r. pułk uczestniczył 
w  przejmowaniu Pomorza dla Polski, posuwając 
się po osi Zduny–Toruń. Nie obyło się bez potyczek 
z  oddziałami Grenzschutzu, jednak już 18 stycz-
nia polscy żołnierze wkroczyli do Torunia, gdzie 
byli bardzo uroczyście przyjmowani. 25 stycznia 
transportem kolejowym pułk został skierowany 
do Grudziądza, który miał być dla niego miastem

9 CAW, Życiorys Jana Kolasińskiego z 27.12.1933 r.; życiorys 
(b.d), potwierdzony przez Jana Struczyńskiego, Władysła-
wa Orcholskiego, Józefa Arendta i Wiktora Schmidta; odpis 
zaręczenia W. Schmidta i F. Łobockiego z 10.11.1933 r.; wy-
ciąg z książeczki wojskowej J. Kolasińskiego z 18.11.1933 r.

10 CAW; K. Rogaczewski, 64 Grudziądzki pułk piechoty, War-
szawa 1929, s. 5–7; https://pl.wikipedia.org/wiki/64_Pomor-
ski_Pu%C5%82k_Strzelc%C3%B3w_Murma%C5%84skich 
[dostęp: 3.01.2021].
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garnizonowym. Mimo późnej wieczornej pory 
pułk był uroczyście i  owacyjnie witany przez 
miejscowe polskie władze i  mieszkańców. 
Zresztą, wszędzie żołnierze byli entuzjastycz-
nie witani przez polskich mieszkańców, czego 
Jan Kolasiński również zapewne doświadczył 
i co musiało zrobić na nim duże wrażenie. Pułk 
zakwaterowany został w  byłych koszarach nie-
mieckich przy ul. Lipowej, które najpierw nale-
żało przywrócić do  stanu używalności, bowiem 
Niemcy przed opuszczeniem miasta je zdemolo-
wali. W Grudziądzu do pułku zgłosili się kolejni 
ochotnicy, w lutym 1920 r. dotarł z Rosji oddział 
murmańczyków, więc organizowano kolejne 
pododdziały, pułk rozrósł się do  czterech bata-
lionów. 6 marca 1920  r. w  ramach reorganizacji 
Wojska Polskiego Pomorska Dywizja Strzelców 
została przemianowana na 16 Dywizję Piechoty, 
a pułk otrzymał nr 6411.

W  tym czasie wojna polsko-bolszewicka 
trwała już od  ponad roku. W  związku z  tym 
1 maja 1920  r.  64 pułk piechoty został skiero-

11 K. Rogaczewski, op. cit., s. 7–10, 12–13; 16 Dywizja. Jej po-
wstanie, organizacja i  udział w  walkach. W  10-cio letnią 
rocznicę istnienia 1919–1929, Grudziądz [1929], s. 16–20; 
M.  Wojciechowski, Powrót Pomorza do  Polski 1918–1920, 
Warszawa–Poznań–Toruń 1981, s. 197–200; J. Krzyś, 64 Po-
morski Pułk Strzelców Murmańskich, Pruszków 1993, s. 4; 
https://pl.wikipedia.org/wiki/64_Pomorski_Pu%C5%82k_
Strzelc%C3%B3w_Murma%C5%84skich [dostęp: 3.01.2021].

wany w rejon Kalenkowicz na Polesiu, wchodząc 
w  skład 31 Brygady Piechoty płk. Kazimierza 
Fabrycego, działającej w  ramach Grupy Pole-
skiej płk. Władysława Sikorskiego. 11 maja pułk 
przeszedł do działań zaczepnych pod Rzeczycą, 
zdobywając most i  przyczółek nad Dnieprem. 
W  maju w  składzie VI Brygady Legionów pułk 
toczył ciężkie walki nad Berezyną, a w czerwcu 
znowu nad Dnieprem w  rejonie Rzeczycy. 
W końcu czerwca 1920 r., wobec silnego naporu 
oddziałów bolszewickich, pułk rozpoczął odwrót, 
tocząc przez cały lipiec ciężkie boje aż do wyco-
fania się w rejon Brześcia nad Bugiem.

Niestety ani linii Bugu, ani Brześcia nie 
udało się utrzymać. Po wycofaniu znad Bugu 
64 pp wszedł w  skład Grupy Uderzeniowej 
gen.  Edwarda Rydza-Śmigłego, od  16 sierpnia 
1920 r. uczestnicząc w kontrofensywie znad Wie-
prza. Zajął m.in. Węgrów i w pościgu za nieprzy-
jacielem doszedł do  granicy polsko-niemieckiej 
w rejonie Jedwabnego–Radziłowa. We wrześniu 
1920  r.  64  pp brał udział w  działaniach ofen-
sywnych, 14 września zdobywając miejscowość 
Dywin, co  potem upamiętniono świętem pułko-
wym. Pułk walczył na froncie do  13 paździer-
nika, dochodząc do  Nieświeża. Po zakończeniu 
działań wojennych w  listopadzie 1920  r.  64 pp 
wrócił do Grudziądza12.

12 K. Rogaczewski, 64 Grudziądzki…, s. 14–34; 16 Dywizja…, 

JAN KOLASIŃSKI (1899–1939) – TRAGICZNA OFIARA ZBRODNI… 

ZZ Toruń, 18 stycznia 1920 r. – uroczyste przyjęcie Wojska Polskiego przed Ratuszem Staromiejskim, fot. NAC
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Jan Kolasiński z  pułkiem przeszedł cały 
szlak bojowy, 29 sierpnia 1920  r. awansując 
do  stopnia kaprala. Szczęśliwie przeżył wszyst-
kie boje, w  czasie których nie brakowało gwał-
townych walk, także na bagnety. Z wojska został 
zwolniony 9 lipca 1921 r. w ramach ogólnej demo-
bilizacji i wrócił do swojego cywilnego zawodu, 
czyli kowalstwa13.

s. 22–45, 49–68; J. Krzyś, op. cit., s. 6–10; J. Odziemkowski, 
Leksykon wojny polsko-rosyjskiej 1919–1920, Warszawa 
2004, s. 61–64, 116–117, 364–365.

13 CAW, Kolekcja akt personalnych i odznaczeniowych, wnio-
sek J. Kolasińskiego na KN, wyciąg z książeczki wojskowej 
J. Kolasińskiego z 18.11.1933 r.

Według funkcjonujących do naszych czasów 
opowieści rodzinnych za udział w  wojnie Jan 
został odznaczony. Początkowo wydawało się to 
bardzo prawdopodobne, bowiem w zasobie Cen-
tralnego Archiwum Wojskowego w  Warszawie 
faktycznie znajduje się wniosek odznaczeniowy 
na Krzyż Walecznych dla Jana Kolasińskiego. 
Jednak z  danych personalnych wnioskodawcy 
wynika, że jest to zupełnie inna osoba: szeregowy 
12 kompanii 34 pułku piechoty, który do Wojska 
Polskiego wstąpił 17 marca 1919 r.14

14 CAW, Kolekcja akt personalnych i odznaczeniowych, sygn. 
Jan Kolasiński, KW-50/K-2230
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ZZ Od góry: Przeprawa Wojska Polskiego po walce przez most na Bugu w 1920 r., fot. CAW; Działania bojowe 
64 pułku piechoty w 1920 r.; K. Rogaczewski, 64 Grudziądzki pułk piechoty, Warszawa 1929
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latach młodym małżonkom Kolasińskim urodziło 
się troje dzieci: Edwina (ur.  1933), Eugeniusz 
(1935–1966) i Zbigniew (1938–1985).

Jan Kolasiński stał się na tyle szanowaną 
osobą w  Gręblinie, że  wkrótce potem został 
wybrany na sołtysa. Jako kowal był cenionym 
w  całej okolicy fachowcem. Ciężko pracował 
w  swoim warsztacie, w  czym niejednokrotnie – 
co ciekawe i jak na owe czasy dość nietypowe – 
pomagała mu jego żona Helena. Zajmował się nie 
tylko typowym kowalstwem, ale także wykonywał 
wiele prac mechanicznych: naprawiał maszyny 
i narzędzia rolnicze, dorabiał uszkodzone części. 
Współpracował też z bednarzami i kołodziejami, 
ponieważ jako jedyny w okolicy posiadał nowo-
czesne urządzenia, służące do  wykonywania 
i  osadzania obręczy i  okuć metalowych beczek 
oraz drewnianych kół wozów konnych17.

W  1933  r., z  racji swojej propolskiej dzia-
łalności w 1919  r., rozpoczął starania o uzyska-
nie Krzyża Niepodległości, zbierając stosowne 
zaświadczenia. Krzyż Niepodległości nabierał już 
wtedy charakteru bardzo prestiżowego i łączył się 
z pewnymi profitami i ulgami18. 27 grudnia 1933 r. 

17 Relacja członków rodzin Kolasińskich, Kamrowskich i Wanke.
18 Więcej: Z.  Puchalski, T.  Wawrzyński, Krzyż i  Medal Nie-

podległości, Warszawa 1994; https://pl.wikipedia.org/wiki/
Krzyż_i_Medal_Niepodległości [dostęp: 25.11.2010].

Tymczasem w końcu 1921 lub w 1922 r. Hen-
ryk i  Marianna Kolasińscy z  dziećmi przenieśli 
się do położonego ok. 8 km na południe od Gorzę-
dzieja Gręblina k. Pelplina15. Tutaj Henryk Kola-
siński również prowadził zakład kowalski, w któ-
rym zapewne pomagali mu synowie Bernard 
i  Jan. 3 listopada 1931  r. Jan Kolasiński ożenił 
się z Heleną z domu Kamrowską. W tej sytuacji 
ojciec zostawił mu zakład kowalski i dom, a sam 
w  1932  r. z  żoną i  pozostałymi jeszcze nieżona-
tymi i  niezamężnymi dziećmi, przeniósł się 
do pobliskiego Rudna. Rodzina zamieszkała tam 
w dużym domu, naprzeciwko którego znajdował 
się zakład kowalski, prowadzony przez Henryka 
i jego syna Bernarda Kolasińskich16. W kolejnych 

15 W dokumentach wojskowych zapisano, że 9.07.1921 r. Jan 
Kolasiński wrócił do Gorzędzieja. Natomiast na przełomie 
listopada i grudnia 1922 r. jego młodsza siostra Joanna Ko-
lasińska została matką chrzestną Józefa Wanke, ochrzczo-
nego w  tym czasie w  kościele parafialnym w  Wielkim 
Garcu (do  tej parafii należał Gręblin), co  by  sugerowało 
zamieszkiwanie w  Gręblinie. Prawdopodobnie przepro-
wadzka – zgodnie z miejscowym zwyczajem – nastąpiła na 
św. Marcina, czyli 11.11.1921 r.

16 Henryk Kolasiński prowadził zakład do  swojej śmierci 
9.05.1945 r., a po nim kuźnię przejął syn Bernard, który tam 
pracował do swej śmierci w 1971 r. Dom istnieje do dzisiaj, 
jednak nie znajduje się już w posiadaniu rodziny Kolasiń-
skich. Naprzeciwko widoczne są jeszcze pozostałości zakła-
du kowalskiego.

JAN KOLASIŃSKI (1899–1939) – TRAGICZNA OFIARA ZBRODNI… 

ZZ Gręblin na pocztówce z początku XX w. Z prawej strony górnego zdjęcia – (od 1921/1922 r.) kuźnia 
Henryka, Bernarda i Jana Kolasińskich (budynek istnieje do dzisiaj), z prawej strony zdjęcia u dołu  

– dom rodzinny Kamrowskich (od 1918 r.); arch. rodziny Wanke
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wniosek był gotowy, jednak na posiedzeniu Komi-
tetu Krzyża i Medalu Niepodległości, 2 kwietnia 
1936 r., został odrzucony „z powodu braku pracy 
niepodległościowej”. Mimo to J.  Kolasiński nie 
rezygnował i w 1937 r. złożył ponowny wniosek 
z  uzupełnionym życiorysem i  nowymi reko-
mendacjami. Życiorys z  charakterystyką jego 
postawy potwierdzili: były przewodniczący Rady 
Ludowej w Tczewie Jan Struczyński, Władysław 
Orcholski z  Torunia19, Józef Arendt z  Gorzę-
dzieja i  Wiktor Schmidt z  Tczewa. Dołączone 
były cytowane już zaręczenia o  działalności na 
rzecz polskości Pomorza w  1919  r.  22 grudnia 
1937 r. odznaczenie go Medalem Niepodległości 
zarekomendowała komisja weryfikacyjna Komi-
tetu Wykonawczego Zjazdu byłych Działaczy 
Niepodległościowych Pomorza20. Jednak Komitet 
Krzyża i Medalu Niepodległości i tym razem na 
swym posiedzeniu 9 maja 1938 r. wniosek odrzu-
cił21. Trzeba przyznać, że wniosek był słabo udo-
kumentowany. Brakowało konkretów, na czym 
miała polegać jego działalność agitacyjna na 
rzecz powrotu Pomorza do  Polski i  współpraca 
z  Radą Ludową w  Tczewie. Ochotnicza służba 
w Wojsku Polskim i udział w wojnie polsko-bol-
szewickiej do  odznaczenia Medalem Niepodle-
głości już się nie kwalifikowały. Za to należał mu 
się medal pamiątkowy „Polska Swemu Obrońcy”, 
aczkolwiek nie wiadomo, czy go otrzymał.

W  tym czasie jego sytuacja życiowa była 
stabilna i  zapewne wiódłby spokojne i  praco-
wite życie, gdyby nie wybuch wojny. Wojska 
niemieckie zajęły teren Pomorza Gdańskiego, 
w tym Kociewia, już w pierwszych dniach wrze-
śnia 1939  r. Niemal od  początku zaczęły się 
aresztowania osób z  tzw. warstwy przywódczej, 
do  której Niemcy zaliczali nauczycieli, księży, 
ziemian, przemysłowców, działaczy wszelkich 
partii i organizacji. Oczywiście osobną kategorię 
przeznaczoną do  eksterminacji stanowili Żydzi. 
Aresztowani byli przetrzymywani w  różnych 
obiektach w  Starogardzie, Tczewie, Pelplinie 
i Gniewie. Jednak z powodu dużej liczby areszto-
wanych tworzono nowe miejsca ich przetrzymy-

19 W. Orcholski był pierwszym polskim burmistrzem Tczewa.
20 W jej skład wchodzili: sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu 

J. Chmurzyński jako przewodniczący Komitetu oraz człon-
kowie – delegat Komisji XXIV Krzyża Niepodległości Ta-
deusz Odrowski, wiceprezydent Torunia Franciszek Bała, 
dyrektor Gimnazjum Żeńskiego w  Toruniu dr Franciszek 
Rediger, aptekarz Stanisław Wojciechowski. Wnioski na 
Krzyż i Medal Niepodległości przyjmowano do końca 1937 r.

21 CAW, Kolekcja akt personalnych i odznaczeniowych, wnio-
sek J. Kolasińskiego na KN. Odrzucenie wniosku nie było 
czymś wyjątkowym. Łącznie przyznano ok. 88 tys. Medali 
i Krzyży Niepodległości, odrzucono zaś ok. 200 tys.

wania w  zaimprowizowanych pomieszczeniach 
w mniejszych miejscowościach. Następnie aresz-
towani byli wywożeni do lasów wokół Starogardu 
i  tam rozstrzeliwani. Miało to miejsce już we 
wrześniu 1939 r., choć początkowo skala zbrodni 
nie była duża.

Już w  połowie września 1939  r. rozpoczęto 
przygotowania do masowych egzekucji w lasach 
koło Szpęgawska. Pod nadzorem SS-manów 
specjalne komando, składające się z  więźniów, 
wykopało kilkadziesiąt rowów pod przyszłe doły 
śmierci. W  październiku zaczęły się zorganizo-
wane egzekucje Żydów, księży, nauczycieli, osób 
chorych psychicznie. Po tych grupach przyszła 
kolej na następne osoby, aresztowane według 
sporządzonych przez miejscowych Niemców list 
proskrypcyjnych22.

Prawdopodobnie na tej podstawie 11 listo-
pada 1939  r. aresztowanych zostało pięć osób 
z  Gręblina, w  tym sołtys Jan Kolasiński. Już 
podczas aresztowania nie szczędzono mu bólu. 
Na przełomie października i listopada 1939 r. Jan 
Kolasiński cierpiał na ból zęba, a z oczywistych 
względów nie mógł skorzystać z  profesjonalnej 
pomocy dentysty. Miał opuchniętą twarz. W cza-
sie aresztowania został – w  obecności domow-
ników, żony i  dzieci – dotkliwie i  z  rozmysłem 
pobity kolbą karabinu po opuchniętej części 
twarzy przez niemieckiego żołnierza, uczestni-
czącego w aresztowaniu23.

Pozostali aresztowani to: jego brat Leon 
Kolasiński (ur.  1901), szwagier Jana – stolarz 
Robert Czapski24 (ur.  1887), robotnik Paweł 
Kuchta (ur. 1910) i policjant Paweł Leduchowski 
(ur. ?). Wszyscy zostali przewiezieni do więzienia 
w Pelplinie i  rozstrzelani już następnego dnia – 
12 listopada w Lesie Szpęgawskim25.

Według przekazów rodzinnych oraz wspo-
mnień sąsiadów winnym ich śmierci, czyli auto-
rem listy proskrypcyjnej mieszkańców Gręblina, 
był prawdopodobnie miejscowy Niemiec, zago-
rzały hitlerowiec i  polakożerca SS-man Fritz 
Ziehm. Co ciekawe, jego ojciec Alfred oraz bra-
cia i siostry wykazywali zupełnie inną – bardziej 
przyjazną – postawę wobec Polaków.

22 M.  Kubicki, Zbrodnia w  Lesie Szpęgawskim 1939–1940, 
Gdańsk–Warszawa 2019, s. 90–193.

23 Wspomnienie Edwiny Długosz z  domu Kolasińskiej, naj-
starszej córki Jana i Heleny Kolasińskich.

24 Mąż Józefy Kamrowskiej, siostry Heleny Kolasińskiej 
z domu Kamrowskiej.

25 Archiwum IPN Oddział w  Gdańsku, karta inwentarzo-
wa osób pochodzących z  Gręblina, rozstrzelanych w  Le-
sie Szpęgawskim, w  posiadaniu Michała Dąbrowskiego; 
M. Kubicki, op. cit., s. 253, 287, 293, 297.

GRZEGORZ GOŁĘBIEWSKI, PIOTR WANKE
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ZZ Od góry: Henryk i Marianna Kolasińscy (w środku) z dziećmi w latach 20. XX w. 
Od lewej (stoją): Maria, Pelagia, Leokadia, Jan i Bernard, (siedzą): Joanna, Ma-
rianna i Henryk, Leon i pies Aciuch (brakuje najstarszej córki Moniki, która była 

już mężatką); W ogrodzie Kamrowskich w 1937 r. (od lewej): Bernard, Jan, Antoni 
Jagoszewski – mąż Joanny, (stoi), Leon, przyjaciel domu Ożarowski, Marian 

Kamrowski – mąż Pelagii; fot. arch. rodziny Wanke

Fritz Ziehm wyjąt-
kowo  złośliwie, wręcz 
obelżywie traktował 
Polaków zarówno przed 
wojną, jak i  po wrze-
śniu  1939  r. Od  późnej 
jesieni 1939 r. wtórował 
mu w  tych złośliwo-
ściach członek NSDAP 
Paul Krause, nauczyciel 
z  Berlina, który został 
kierownikiem szkoły 
w  Gręblinie i  rozpoczął 
prześladowania polskich 
dzieci uczących się 
w  szkole. Nie pozostało 
to bez wpływu na zacho-
wanie starszych dzieci, 
szczególnie chłopców, 
którzy w  czasie wojny 
byli przymusowo wcie-
lani do wojska niemiec-
kiego. Wszyscy, w czasie 
pierwszego urlopu, 
już w  mundurach nie-
mieckich, publicznie, 
na wszelkie możliwe 
sposoby obrażali Fritza 
Ziehma  i  Paula Krause, 
którzy im nic za to nie 
mogli zrobić jako żoł-
nierzom walczącym na 
froncie. Szczególnie 
pomysłowy w  takich 
złośliwościach – i  nie 
tylko złośliwościach – 
był Jan Rychlicki, który 
mógł sobie pozwolić na 
znacznie więcej, ponie-
waż został odznaczony 
Krzyżem Żelaznym za 
męstwo w  walce na 
bagnety.

W  lutym 1945  r. przez Gręblin przeszedł 
front i  skończyła się okupacja niemiecka. Żoł-
nierze sowieccy swoim zachowaniem nie budzili 
zaufania, więc – według rodzinnych przeka-
zów – Helena Kolasińska do  stawu przy kuźni 
wrzuciła jakieś odznaczenie męża, a  być może 
zniszczyła też dokumenty, świadczące o  jego 
udziale w I wojnie światowej po stronie Niemiec 
i  w  wojnie z  bolszewicką Rosją. Z  tego powodu 
w  rodzinnym archiwum zachowały się jedynie 
zdjęcia rodziny, a  brakuje jakichkolwiek przed-
wojennych dokumentów.

Po ucieczce Niemców w  lutym 1945  r. 
rodzina Kolasińskich nie od razu dowiedziała się 
o tragicznym losie Jana oraz Leona i ich szwagra 
Roberta Czapskiego. Władze niemieckie przez 
całą wojnę nie przekazały o nich żadnych – nawet 
nieprawdziwych – informacji. Łudzono się więc, 
że  może żyją, może zostali wywiezieni do  Nie-
miec. Dopiero po pewnym czasie, kiedy uciekinie-
rzy z egzekucji wyjawili miejsce zbrodni, prawda 
o śmierci męża dotarła do Heleny Kolasińskiej. 
Wprawdzie brała udział w ekshumacjach, próbu-
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jąc rozpoznać jakieś rzeczy, które potwierdziłyby 
jego śmierć w Lesie Szpęgawskim, jednak nic nie 
udało się odnaleźć. Rozstrzygająca okazała się 
niemiecka lista wywozowa z  nazwiskami osób 
przewidzianych do  rozstrzelania. Helena Kola-
sińska żyła do 1987 r. i nie wyszła już za mąż.

Takie były losy Jana Kolasińskiego – szcze-
rego polskiego patrioty, uczestnika odzyskiwania 
Pomorza przez Polskę i  wojny 1920  r., potem 
kowala i sołtysa Gręblina. Jego życie i tragiczna 
śmierć może być egzemplifikacją losów całego 
pokolenia mieszkańców Pomorza. Z  jednej 
rodziny okupanci niemieccy zamordowali dwóch 

braci, ich szwagra26 i szwagra jednego z nich. Jak 
na ironię syna zamordowanego Roberta Czap-
skiego potem powołali do Wehrmachtu, z którego 
zdezerterował zaraz po przysiędze i ukrywał się 
do końca wojny.

Nazwiska Jana Kolasińskiego, jego brata 
Leona oraz szwagra Roberta Czapskiego i dwóch 
pozostałych mieszkańców Gręblina zostały 
wymienione na odsłoniętym w listopadzie 2019 r. 
monumencie w Lesie Szpęgawskim oraz w mono-
grafii zbrodni szpęgawskiej autorstwa Mateusza 
Kubickiego.

26 Mąż Joanny Kolasińskiej (z męża Jagoszewskiej) – Anto-
ni Jagoszewski – będący przed wojną naczelnikiem stacji 
kolejowej w  Chełmży, został rozstrzelany przez Niemców 
w 1939 r. w Bydgoszczy.

ZZ Od góry: Monument Pamięci w Lesie Szpęgawskim; symboliczny ścięty pień z nazwiskami zamordowanych, 
nazwisko Jana Kolasińskiego na pniu Nr XIII; fot. Grzegorz Gołębiewski

GRZEGORZ GOŁĘBIEWSKI, PIOTR WANKE
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W latach 2014–2018 byłem rad-
nym Rady Miejskiej w Pel-
plinie. Już na początku mojej 

kadencji rada zajmowała się uchwałą 
o nadaniu jednemu z pelplińskich 
rond imienia Żołnierzy Wyklętych. 
Uchwała przeszła bez jakiejkolwiek 
dyskusji i została przyjęta jednogło-
śnie. Po jakimś czasie obejrzałem 
reportaż telewizyjny o żołnierzach 
wyklętych z Podlasia. Podane tam 
fakty i ich ocena przez mieszkańców 
nie były już tak jednoznaczne, prze-
ciwnie – do dzisiaj trwają tam gorące 
spory. Dla jednych żołnierze wyklęci 
są bowiem bohaterami walczącymi 
najpierw z Niemcami, a później 
z państwem socjalistycznym i jego 
rosyjskimi poplecznikami, a dla dru-
gich to zwykli złodzieje i mordercy. 
Zastanawiałem się po tym reportażu, 
jak zachowałbym się, gdyby przyszło 
mi znowu głosować w sprawie żoł-
nierzy wyklętych. Pomyślałem wów-
czas, że należy oddzielić bohaterów 
od zwykłych przestępców, ale byli 
pewnie i tacy, którzy niekiedy zacho-
wywali się jak bohaterowie, a nie-
kiedy jak przestępcy.

Ponieważ nie pełnię już funkcji 
radnego, założyłem, że  te rozterki 
nie będą już moim udziałem, życie 
jednak pełne jest niespodzianek 
i zaskakujących zwrotów. Odwiedził 
mnie mój kolega, niegdyś mieszka-
niec Polskiego Gronowa, a  obecnie 
Nicponi – Wojciech Łaś. Powodem wizyty Wojtka 
był wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 
28 listopada 2018 r., na mocy którego sąd uznał 
nieważność wyroku. wydanego 28 lutego 1950 r. 
przez Wojskowy Sąd Rejonowy w  Krakowie. 
WSR skazał ojca Wojtka, Władysława Łasia, na 
karę 10 lat więzienia i utratę praw publicznych 
na 5 lat za pomoc byłym członkom działającej 
na Podhalu tzw. bandy Józefa Kurasia „Ognia”. 

ZZ Władysław Łaś (1905–1985), partyzant, więziony w czasach  
stalinowskich za współpracę z żołnierzami wyklętymi z oddziału 

„Ogień” i „Wiarusy”, fot. arch. prywatne

Władysław Łaś udzielał pomocy Stanisławowi 
Ludzia „Harnaś” – adiutantowi „Ognia” i  Mie-
czysławowi Łyskowi „Grandziarz” – szefowi 
sztabu „Ognia” (później „Wiarusów”).

Zrobiłem kwerendę na ten temat i  zorien-
towałem się, że  ocena żołnierzy wyklętych na 
Podhalu jest tak samo niejednoznaczna, jak na 
Podlasiu. Górale są w tej sprawie mocno podzie-
leni, a emocje mimo upływu lat są nadal silne.
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Osobiście pamiętam Władysława Łasia. 
Przed wieloma laty przychodził do  walichnow-
skiego kościoła ubrany w ludowy strój góralski, 
przez co przykuwał moją uwagę. Później już jako 
młody człowiek dowiedziałem się, że  Włady-
sław Łaś ma w swoim życiorysie związki z Józe-
fem Kurasiem „Ogniem” i  to nie tylko podczas 
II wojny światowej, ale także po 1945 r. „Ogień” 
bowiem nie złożył broni i walczył dalej.

Zastanawiałem się, czy zająć się tym trud-
nym tematem, czy odmówić Wojtkowi. Po namy-
śle i konsultacjach postanowiłem podjąć się tego 
zadania, ale z następującymi zastrzeżeniami: mój 
artykuł nie może być oceną żołnierzy wyklętych, 
nie może być też oceną postaw Władysława Łasia. 
Wszystkie daleko idące wnioski można bowiem 
wyciągać tylko wówczas, gdy jest to poprzedzone 
długotrwałymi i  dokładnymi badaniami histo-
rycznymi, zgodnymi z metodyką tych badań.

Argumentem, który zdecydował o  podję-
ciu tematu było to, że  życie Władysława Łasia 
mogłoby być scenariuszem na doskonały film 
sensacyjny czy też dramat społeczny. Władysław 
Łaś ponadto związał się z  Niziną Walichnow-
ską, był jednym z nas, żył z nami i spoczywa na 
naszym cmentarzu. Jest jeszcze jeden argument 
natury osobistej. Zastanawiałem się, jak sam 
bym się zachował, gdyby przyszło mi stawać 
przed tak trudnymi wyborami, które podejmo-
wał Władysław Łaś. Każdy z  nas zna samego 
siebie tylko w  takim stopniu, w  jakim zdołał to 
sprawdzić. Dziękuję Panu Bogu, że przyszło mi 
żyć w znacznie spokojniejszych czasach i myślę, 
że Czytelnicy dojdą do podobnego wniosku.

Władysław Łaś urodził się 6 marca 1905  r. 
w Gronkowie k. Nowego Targu, w rodzinie Woj-

ciecha i  Reginy Łasiów1. Jego silny 
charakter objawił się dość wcześnie, 
gdy jako nastolatek, wspólnie ze 
swoim kolegą, ukradli dwóm śpiącym 
żołnierzom austriackim ich karabiny. 
Było to u schyłku I wojny światowej. 
Z tymi karabinami, w 1920 r., Włady-
sław zgłosił się do polskiego wojska, 
aby wziąć udział w wojnie polsko-bol-
szewickiej. Nie został jednak przyjęty, 
gdyż miał zaledwie 15 lat. Prawdo-
podobnie zainspirowała go postać 
starszego brata Stanisława, który był 
żołnierzem i walczył z bolszewikami.

W  okresie międzywojennym 
Władysław Łaś sympatyzował z obo-
zem Józefa Piłsudskiego. Po śmierci 
Marszałka, w 1935 r., był w delegacji 
górali, która uczestniczyła w pogrze-

bie. Podobno zachował się film i  zdjęcia z  uro-
czystości pogrzebowych, na których uwieczniono 
Władysława Łasia niosącego wieniec.

Po kampanii wrześniowej ‘39, którą zakoń-
czył na Lubelszczyźnie, przedostał się na Węgry 
i  do  Rumunii. Następnie wrócił na Podhale 
i  podjął się funkcji kuriera. Przyjął pseudonim 
„Młot”, nosił meldunki, z czasem przeprowadzał 
także ludzi przez góry. Doskonałą znajomość 
terenu zawdzięczał temu, że  przed wojną część 
górali zajmowała się kontrabandą – Władysław 
Łaś przez zieloną granicę przemycał towary, któ-
rymi handlował.

W Nowym Targu okupanci niemieccy utwo-
rzyli obóz dla Żydów i górali. Dokonywano tam 
selekcji – część więźniów trafiała do  obozów 
koncentracyjnych, część mordowano. Władysław 
był wówczas świadkiem masowych rozstrzeliwań 
Żydów.

W kolejnych latach okupacji ukrywał się, nie 
mieszkał w  Gronkowie, obawiając się wpadnię-
cia w  ręce Niemców. Podczas pobytu u  rodziny 
Mrowców zorganizował ucieczkę Jana Mrowca 
z obozu w Nowym Targu. Wykazał się pomysło-
wością, bo do sforsowania ogrodzenia obozowego 
użył owczych skór.

Związek Władysława Łasia z Józefem Kura-
siem „Ogniem” muszę poprzedzić krótkim opi-
sem postaci tego ostatniego. Józef Kuraś urodził 
się w 1915 r. w Waksmundzie na Podhalu. Przed 
wojną odbywał służbę wojskową w  2 Pułku 
Strzelców Podhalańskich. Do rezerwy przeszedł 
w  1938  r. w  stopniu kaprala. Zmobilizowany 

1 Oprac. na podst.: wspomnień Wojciecha Łasia, wyroków 
sądowych oraz informacji dostępnych w internecie.

MARIUSZ ŚLEDŹ

ZZ Od lewej: Stanisław Bochniak „Zemsta” i dwaj „Ogniowcy” (później 
„Wiarusy”),  towarzysze  broni Władysława  Łasia:  Mieczysław  Łysek 
„Grandziarz” i Stanisław Ludzia „Harnaś”, fot. Archiwum IPN
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latem 1939 r. brał udział w kampanii wrześnio-
wej. Po klęsce polskiego wojska próbował dostać 
się na Węgry, ale po nieudanej próbie wrócił 
na Podhale. Już od  jesieni 1939 r. był związany 
z  działalnością konspiracyjną w  Służbie Zwy-
cięstwu Polski oraz Konfederacji Tatrzańskiej. 
W 1943 r. wstąpił do Armii Krajowej, do oddziału 
„Wilk” i  przyjął pseudonim „Orzeł”, jednakże 
o  jego konspiracyjnej działalności dowiedzieli 
się Niemcy i w czerwcu 1943 r. zamordowali żonę 
Józefa Kurasia, jego kilkuletniego syna i  ojca, 
dom zaś spalili. To tragiczne wydarzenie zra-
dykalizowało działania Józefa Kurasia. Przyjął 
on nowy pseudonim – „Ogień”. Mimo sukcesów 
w  walce z  Niemcami, stosunki „Ognia” z  jego 
przełożonymi z  AK nie układały się dobrze. 
W konsekwencji, wiosną 1944 r., Józef Kuraś wraz 
ze swoimi podkomendnymi odszedł z  oddziału 
AK. Nowe ugrupowanie przyjęło nazwę „Błyska-
wica”. Niektóre opracowania podają, że dowódz-
two AK wydało na „Ognia” wyrok śmierci za 
dezercję.

Nowy oddział Józefa Kurasia dalej walczył 
z  niemieckim wrogiem, czasem we współpracy 
z Armią Ludową i partyzantami sowieckimi. Po 
wyzwoleniu Podhala Kuraś współpracował z pol-
skimi władzami, był odpowiedzialny za organi-
zację Milicji Obywatelskiej w  Nowym Targu, 
później został szefem Powiatowego Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego w  Nowym Targu. 
Gdy w 1945 r. UB w Krakowie chciało schwytać 
byłego niepokornego dowódcę ruchu oporu, pod-
jął decyzję o powrocie „do lasu”. Wiosną 1945 r. 

zmienił front i rozpoczął walkę z władzą ludową.
Szacuje się, że  najwięcej akcji zbrojnych 

oddziału „Błyskawica” odbyło się w  1946  r. 
Oddział był też w tym roku najliczniejszy – skła-
dał się z 500 „leśnych” i kilkakrotnie więcej ludzi 
w  siatce cywilnej. Jednakże pod koniec 1946  r. 
partyzanci „Ognia” ponieśli duże straty. Józef 
Kuraś „Ogień” podczas obławy UB, 21 lutego 
1947  r., próbował popełnić samobójstwo, zmarł 
tuż po północy następnego dnia. Miejsce jego 
pochówku nie jest znane. Po śmierci dowódcy 
ugrupowanie „Błyskawica” podzieliło się na 
kilka mniejszych. Jednym z  nich był oddział 
„Wiarusy”, w którym działali wspomniani przeze 
mnie już wcześniej „Harnaś” – Stanisław Ludzia 
i „Grandziarz” – Mieczysław Łysek.

Oprócz opracowań, w  których gloryfikuje 
się postać Józefa Kurasia „Ognia” za jego walkę 
z Niemcami, a później z władzą ludową, są i takie, 
w  których padają zarzuty dotyczące śmierci 
członków AK, zbrodni na Żydach i  Słowakach, 
grabieży oraz kontrybucjach.

Władysław Łaś dołączył do  Józefa Kurasia 
w 1943 r. Kuraś był wówczas związany z oddziałem 
„Wilk”, działającym w strukturach Armii Krajo-
wej. Następnie Władysław Łaś, pod pseudonimem 
„Marynarz”, kontynuował działalność w oddziale 
„Błyskawica”, działającym w strukturach Batalio-
nów Chłopskich. Żołnierze ugrupowania „Błyska-
wica” brali udział w wyzwalaniu Podhala.

Wspomniałem wcześniej, że  Józef Kuraś 
„Ogień” zaliczył epizod krótkiej współpracy 
z  władzą ludową, zakończony ostatecznie 
w  kwietniu 1945  r. Zlecił jednak w  tym czasie 
Władysławowi Łasiowi nawiązanie kontaktów 
z  Urzędem Bezpieczeństwa, by  podjąć swoistą 
grę, której celem było pozyskiwanie informacji. 
Władysław Łaś zeznał to podczas przesłuchania 
w dniu 8 sierpnia 1949 r.

Po śmierci „Ognia” Władysław Łaś, korzy-
stając z  amnestii, ujawnił się 17 marca 1947  r. 
Jednakże nie był to koniec jego konspiracyjnych 
związków i wielkich problemów.

Pierwsze zatrzymanie Władysława Łasia 
miało miejsce 6 listopada 1948  r. Zastosowano 
wobec niego areszt tymczasowy. Postawiono 
zarzut udzielania pomocy członkom bandy 
rabunkowej – Mieczysławowi Łyskowi i  innej 
nieznanej osobie. Sporządzono akt oskarżenia, 
jednakże 18 lutego 1949 r. postępowanie zostało 
umorzone, a Władysław Łaś wyszedł na wolność.

Do  drugiego aresztowania doszło 30 lipca 
1949 r. Postępowanie zakończono wyrokiem z dnia 
28 lutego 1950 r., skazującym Władysława Łasia na 
karę 10 lat więzienia oraz utratę praw publicznych 

ZZ Józef Kuraś „Ogień” (1915–1947), fot. Archiwum IPN

ŁAŚ Z ODDZIAŁU „OGNIA”
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i obywatelskich oraz honorowych na 5 lat. W uza-
sadnieniu sądu czytamy: „w marcu 1948 r. wszedł 
jako ujawniony członek bandy «Ognia» w 1947 r. 
powtórnie w kontakt Łyskiem i Ludzią, którzy byli 
członkami uzbrojonej bandy «Wiarusy», a  także 
bandzie tej udzielił oskarżony pomocy w postaci 
noclegów, posiłków oraz informacji o działaniach 
organów bezpieczeństwa publicznego”.

Do udzielania pomocy „Harnasiowi” i „Gran-
dziarzowi” Władysław Łaś przyznał się podczas 
przesłuchania w sierpniu 1949 r. Jak później opo-
wiadał synowi Wojciechowi, nie mógł odmówić 
pomocy dawnym towarzyszom broni.

W  momencie aresztowania Władysław Łaś 
miał dwóch małoletnich synów, a jego żona Bro-
nisława była w ciąży z trzecim dzieckiem.

Od 1 sierpnia 1949 r. do 20 kwietnia 1950 r. 
Władysław Łaś przebywał w  zakładzie karnym 
przy ul. Montelupich w Krakowie. We wspomnie-
niach Władysława Łasia ten okres jawił się jako 
szczególnie trudny ze względu na nieludzkie 
warunki bytowe, a  także z  powodu tortur psy-
chicznych, np. więźniów zmuszano do oglądania 
kolejnych rozstrzeliwań.

Później był więziony w  zakładzie karnym 
w Nowym Sączu, Rawiczu i Nowogardzie.

Los okazał się tragiczny dla Mieczysława 
Łyska „Grandziarza”. Został on zastrzelony 
w zasadzce w połowie 1949 r. Jeszcze tragiczniej 
potoczyło się życie Stanisława Ludzi „Harnasia”. 
W połowie 1949 r. został złapany, następnie tortu-
rowany i skazany na karę śmierci. Wyrok wyko-
nano 12 stycznia 1950 r. w więzieniu przy Monte-
lupich w Krakowie. Na mocy postanowienia Sądu 
Wojewódzkiego w  Krakowie z  dnia 14  stycznia 
1994 r. Stanisław Ludzia został zrehabilitowany. 
Sąd stwierdził nieważność wyroku z  1949  r., 
uznając, że  działalność Stanisława Ludzi była 
związana z  walką na rzecz niepodległego bytu 
Państwa Polskiego

Władysław Łaś wyszedł z więzienia w Nowo-
gardzie 9 września 1954  r. Stało się to na pod-
stawie wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego 
w Krakowie z 26 czerwca 1954 r. Złagodzono karę 
na mocy amnestii z 22 listopada 1952 r.

Dalsze życie Łasiów w  rodzinnym Gronko-
wie okazało się niezwykle trudne. Oficjalna pro-
paganda przedstawiała „Ogniowców” wyłącznie 
w  negatywnym świetle. Określano ich mianem 
kryminalistów, pomijano polityczne motywacje, 
ich zasługi w walce z Niemcami. Ten nieprzyja-
zny klimat skłonił Władysława Łasia do  opusz-
czenia Podhala. Wybrał Nizinę Walichnowską 
na nowe miejsce do  życia pod wpływem Leona 
Kołodziejczyka, z  którym łączyły go koligacje 

rodzinne. Kołodziejczyk był jednym z  pierw-
szych górali, którzy wraz z rodzinami osiedlili się 
we wsi Kuchnia na Nizinie Walichnowskiej już 
w okresie międzywojennym.

Władysław Łaś sprzedał ziemię w  rodzin-
nym Gronkowie i  zakupił gospodarstwo w  Pol-
skim Gronowie. Rolnictwo na Podhalu opierało 
się na hodowli krów i owiec, natomiast urodzajne 
mady Niziny Walichnowskiej były dla górala nie 
lada wyzwaniem. Zmagał się z właściwym przy-
gotowaniem pól do siewu, co do dzisiaj wspomina 
się w  rodzinie Łasiów. Z  czasem jednak poznał 
specyfikę urodzajnej gleby i  z  powodzeniem ją 
uprawiał. Hodował też owce, a  skóry wywoził 
na Podhale, gdyż tam były znacznie droższe. Na 
Podhale transportował też pszenicę, która zna-
komicie plonowała na Nizinie, a w górach jej nie 
uprawiano.

Władysław Łaś zmarł 29 kwietnia 1985  r., 
mając 80 lat. Wraz ze swoją żoną Bronisławą spo-
czął na walichnowskim cmentarzu.

ZZ Unieważnienie wyroku ciążącego na Władysławie 
Łasiu od 1950 r. 33 lat po jego śmierci
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Powiat tczewski
jako jednostka podziału terytorialnego 

na Pomorzu Nadwiślańskim

BOGDAN BADZIONG

Znaczenie określenia powiat
Określenie powiat dla jednostki podziału 

administracyjnego zostało wprowadzone w  art. 
66 ustawy konstytucyjnej Księstwa Warszaw-
skiego z 22 lipca 1807 r. Nazwy tej zaczęto używać 
w odrodzonej Polsce w 1918 r., a Konstytucja Rze-
czypospolitej Polskiej z 17 marca 1921 r. w art. 65 
wprowadziła podział administracyjny państwa, 
m.in. na powiaty. Także ustawa konstytucyjna 
z  23 kwietnia 1935 r. utrzymała powiat jako 
jednostkę podziału administracyjnego. Podob-
nie było w  konstytucji PRL z  22 lipca 1952  r. 
– w art. 34 utrzymała ona określenie powiat dla 
jednostki podziału państwa. Natomiast obecna 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, z 2 kwiet-
nia 1997 r.1, w art. 164 wspomina tylko o gminie, 
a nazwy innych jednostek przywołuje w ustawie 
z dnia 24 lipca 1998 r.2 o wprowadzeniu zasadni-
czego trójstopniowego podziału terytorialnego 
państwa, gdzie w art. 1 ust. 2 wprowadzono okre-
ślenie powiat dla jednostki podziału. Niezależnie 
od  nazwy (dystrykt, kreis, landkreis, powiat) 
oraz  zakresu działania powiat był zawsze jed-
nostką pośrednią pomiędzy większą (prowincja, 
departament, województwo, rejencja) a mniejszą 
(gmina, gromada, wójtostwo lub okręg urzędowy). 

W Prusach Królewskich 
(1454–1772)

Po długotrwałej wojnie pruskiej, tzw. trzy-
nastoletniej (1454–1466), pomiędzy Polską 
a  zakonem krzyżackim w 1466 r. zawarto pokój 
w  Toruniu. Na jego podstawie Pomorze Nadwi-
ślańskie zostało włączone do Korony Królestwa 
Polskiego. Z  przejętego terytorium utworzono 
Prowincję Prusy Królewskie, którą podzielono 
na trzy województwa, w  tym pomorskie oraz 
księstwo warmińskie. Województwa dzieliły się 
na okręgi, zwane dystryktami (districtus) albo 
powiatami. Ukształtowały się one w poł. XVI w. 
w  oparciu o  dawne krzyżackie okręgi sądowe, 
a  ich granice nawiązywały do  krzyżackich jed-

1 Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.
2 Dz.U. 1998 nr 96 poz. 603.

nostek terytorialnych (komturstwa i wójtostwa). 
W  skład województwa pomorskiego wchodziło 
osiem powiatów, w tym tczewski i nowski. 

Powiat tczewski obejmował duży obszar, na 
który składało się dawne komturstwo gniewskie 
i wójtostwo tczewskie (w tym okręgi: sobowidzki, 
skarszewski, kościerski i  kiszewski), m.in. 
z miejscowościami: Tczew, Skarszewy, Sobowidz, 
Trąbki Wielkie, Pszczółki, Subkowy, Pelplin, 
Gniew, Piaseczno, Starogard, Kiszewa, Zblewo, 
Lubichowo, Bobowo, Osiek, Nowa Karczma, 
Kościerzyna, Stężyca, Goręczyno, Lipusz. 

Sąsiedni powiat nowski obejmował stosun-
kowo mały obszar dawnego okręgu nowskiego 
wójtostwa tczewskiego, w  tym miejscowości: 
Nowe, Osiek, Skórcz, Barłożno, Grabowo, 
Kościelna Jania, Lalkowy, Rynkówka, Pieniąż-
kowo, Opalenie, Warlubie, Płochocin, Wielki 
Komórsk i Lubień Wielki. 

Ówczesne powiaty nie stanowiły jednostek 
administracyjnych z ośrodkami władzy, lecz były 
okręgami dla celów: 1) podatkowych (np. pobór 
podatku łanowego), 2) sądowych (roki sądowe 
dla szlachty na sesjach wyjazdowych) i 3) sejmi-
kowych (szlacheckie sejmiki powiatowe, organi-
zowane przed sejmikiem wojewódzkim).

Teren obecnego powiatu tczewskiego wcho-
dził w skład ówczesnych powiatów: tczewskiego 
i  nowskiego (obszary obecnych sołectw gminy 
Gniew: Opalenie, Widlice, Kolonia Ostrowicka, 
Półwieś, Pieniążkowo). 

W tym okresie na terenie Prus Królewskich 
(Pomorza Nadwiślańskiego) funkcjonowały także 
starostwa, których nie należy łączyć z powiatami. 
W dobrach królewskich przejętych od Krzyżaków 
utworzono kompleksy dóbr zwane starostwami. 
Były one wydzierżawiane przedstawicielom zna-
nych rodów, początkowo związanych z Pomorzem, 
posiadających indygenat pruski, a  później także 
pochodzących z  innych obszarów Polski. Dzier-
żawców nazywano starostami. Nazwa starostwa 
została przeniesiona po 1466 r. z Polski na teren 
Prus Królewskich, jednak uprawnienia starostów 
w tej dzielnicy, a szczególnie w zakresie admini-
stracji i  sądownictwa, były ograniczone i  doty-
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czyły dzierżawionego obszaru. Na terenie ówcze-
snego powiatu tczewskiego występowały dobra 
królewskie należące do  starostw: nowskiego, 
gniewskiego, sobowidzkiego, kościerskiego, sta-
rogardzkiego, borzechowskiego, kiszewskiego, 
skarszewskiego, osieckiego.

Pod zaborem pruskim 
(1772–1818)

W wyniku pierwszego rozbioru Polski w 1772 
r. dotychczasowa polska prowincja Prusy Królew-
skie (początkowo, do 1793 r., bez Gdańska i Toru-
nia) została włączona do Królestwa Prus. Jedno-
cześnie powiększono jej terytorium o obszary po 
prawej stronie Wisły (m.in. Kwidzyn i okolica), 
na zachodzie (m.in. okolice Wałcza i  Złotowa) 
oraz w 1775 r. o okręg nadnotecki (niem. Netze-
distrikt). Zamieniono też jej nazwę na Prowincja 
Prusy Zachodnie (niem. Provinz Westpreußen), 
a  jej władzą naczelną była Kamera Wojny 
i Domen (niem. Kriegs- und Domänenkammern) 
w  Kwidzynie (niem. Marienwerder). Prowincję 
(bez okręgu nadnoteckiego) podzielono na sześć 
dużych okręgów powiatowych (niem. Landkreis), 
w tym tczewski (niem. Dirschau) i starogardzki 
(niem. Preußisch Stargard). 

Okręg tczewski obejmował północną część 
Prus Zachodnich, czyli część obszarów dawnych 
polskich powiatów sprzed 1772 r: tczewskiego, 
gdańskiego (bez Gdańska i  Żuław Gdańskich), 
mirachowskiego i  puckiego, czyli obszar cią-
gnący się pasem od Tczewa w kierunku Kartuz, 
Mirachowa, Pucka, Żarnowca i Helu. 

Okręg starogardzki powstał z przedrozbio-
rowych powiatów: tczewskiego (bez Tczewa 
i okolicy) i nowskiego. Jego wschodnia granica 
opierała się na Wiśle – od Subków aż za miasto 
Nowe, a obszar ciągnął się szerokim pasem przez 
Osiek, Starogard, Skarszewy aż za Kościerzynę. 

Na czele okręgu (niem. Landkreis) stał radca 
ziemski (niem. Landrat), który podlegał kamerze 
wojny i  domen. Jego władza obejmowała tylko 
folwarki i  wsie szlacheckie. Natomiast miasta 
położone na terenie powiatu podlegały radcom 
podatkowym (do 1809 r.), a domeny państwowe 
urzędom domenalnym (do  1872 r.). Ich granice 
nie pokrywały się z granicami powiatów. 

Siedziba landrata, radcy ziemskiego tczew-
skiego znajdowała się w  Tczewie (Dirschau), 
a  starogardzkiego w  Starogardzie (Preußisch 
Stargard). Radcami ziemskimi powiatu:

1) tczewskiego byli: Caspar Ludwig von Below 
(1772–1794) i Franz von Weiher (1794–1818); 

2) starogardzkiego byli: Kriegsrat von 
Borckmann (1772–1782), Franz Dietrich von 

Wobeser (1782–1807), brak danych (1807–1818), 
Christian Friedrich Gottlieb Rhau (komisa-
ryczny) (1818–1819).

Teren obecnego powiatu tczewskiego należał 
do ówczesnych powiatów: 

1) tczewskiego – dzisiejszy teren: miasta 
Tczew, gminy Tczew i  gminy Subkowy (część 
północna); 

2) starogardzkiego – dzisiejszy teren: gminy 
Pelplin, gminy Gniew, gminy Morzeszczyn 
i gminy Subkowy (część południowa).

Bez powiatu tczewskiego 
(1818–1887)

W  wyniku przemian ustrojowych w  Króle-
stwie Prus, spowodowanych wojnami napole-
ońskimi (1806–1813) i  postanowieniami Kon-
gresu wiedeńskiego z 1815 r., dokonano nowego 
podziału administracyjnego. Zmieniono granice 
Prowincji Prusy Zachodnie, która utraciła m.in. 
okręg nadnotecki oraz okolice Lęborka. W 1816 r. 
prowincję podzielono na dwie rejencje: gdańską 
(Regierungsbezirk Danzig) i kwidzyńską (Regie-
rungsbezirk Marienwerder), a te 24 maja 1818 r. 
na powiaty (Landkreis). 

W skład rejencji wchodziły:
1) gdańskiej m.in. powiat starogardzki 

(Landkreis Preußisch Stargard), pomniejszony 
w stosunku do dotychczasowego obszaru;

2) kwidzyńskiej, m.in. powiat kwidzyński 
(Landkreis Marienwerder), powiększony o teren 
po lewej stronie Wisły (wyłączony z powiatu sta-
rogardzkiego). 

W wyniku tej reformy powiat tczewski prze-
stał istnieć. Z  jego terytorium Tczew i  okolicę 
włączono do  powiatu starogardzkiego, a  pozo-
stałe tereny – na północ od Tczewa (od miejsco-
wości: Sobowidz, Pszczółki, Steblewo włącznie, 
w  kierunku północnym) – do  nowo powstałych 
powiatów 1) gdańskiego (niem. Danzig), 2) wej-
herowskiego (niem. Neustadt) i  3) kartuskiego 
(niem. Karthaus). Terytorium dotychczasowego 
powiatu starogardzkiego uległo zmianom. 
Wschodnią część położoną wzdłuż Wisły – okręgi 
urzędowe: Bielsk, Brodden (Brody), Warmhof 
(Ciepłe), Krausenhof (Dębowo), Fronsa (Frąca), 
Koselitz (Kozielec), Kopitkowo (Kopytkowo), Lie-
benau (Lignowy), Neuhof (Nowydwór), Osterwit 
(Ostrowite), Münsterwalde (Opalenie), Pehsken, 
(Piaseczno), Rynkowken (Rynkówka), Gross Fal-
kenau (Wielkie Walichnowy) – przyłączono do ist-
niejącego powiatu kwidzyńskiego (Landkreis 
Marienwerder). W ten sposób powiat kwidzyński 
przejął terytorium po lewej stronie Wisły. Część 
południową powiatu starogardzkiego, w  tym 
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miasto Nowe i  teren na południe od jego granic, 
przyłączono do  powiatu świeckiego (Landkreis 
Schwetz). 

Na czele powiatu stał radca ziemski, lan-
drat. Swoje obowiązki wykonywał przy pomocy 
urzędu landrata – niem. Landratsamt, tzw. lan-
dratury. Siedziby landratur obejmujących teren 
obecnego powiatu znajdowały się w Starogardzie 
dla powiatu starogardzkiego i  w  Kwidzynie dla 
powiatu kwidzyńskiego. 

W  tym czasie landratami w  Starogardzie 
byli: Anton Freiherr von Rosenberg (1818–1833), 
Benno Graf von Rittberg (1833–1834), Ernst 
von Pusch 1866–1887). Natomiast w  Kwidzynie 
landratami byli: Anton von Rosenberg-Klötzen 
(1818–1833), Benno von Rittberg (1833–1865), 
Rudolph von Buddenbrock, landrat komisaryczny 
(1865–1866), Botho von Pusch (1866–1878). 

Teren obecnego powiatu tczewskiego należał 
wtedy do ówczesnych powiatów: 

1) starogardzkiego, obecne obszary gmin: 
Tczew, Subkowy, Pelplin (miasto Pelplin i sołec-
twa: Rajkowy, Ropuchy, Bielawki, Pomyje, Kulice, 
Rożental) i  Morzeszczyn (sołectwa: Nowa Cer-
kiew, Borkowo, Gąsiorki, Gętomie, Królów Las, 
Majewo, Morzeszczyn, Nowa Cerkiew, Rzeżęcin); 

2) kwidzyńskiego, obecne obszary gmin: 
Gniew, Pelplin (sołectwa: Gręblin, Rudno, 
Lignowy, Janiszewo ze Stockim Młynem, Jani-
szewko, Wielki Garc, Małe Walichnowy, Między-
łęż) i Morzeszczyn (sołectwa: Dzierzążno, Lipia 
Góra, Kierwałd enklawa). 

Nowy powiat tczewski w Prusach Zachodnich 
(1887–1920)

W  związku z  rosnącą rolą Gdańska oraz 
Tczewa – spowodowaną powstaniem węzła 
kolejowego i  portu rzecznego w  1887 r. – prze-
prowadzono reformę podziałów powiatowych. 
Zlikwidowano gdański powiat wiejski i  zmniej-
szono powiat starogardzki, tworząc w  to miej-
sce powiaty: Gdańsk Wyżyny (Danziger Höhe), 
Gdańska Niziny (Danziger Niederung) i  Tczew 
(Dirschau). 

Po tej zmianie od  1 października 1887 r. 
zaczął funkcjonować powiat tczewski (Landkreis 
Dirschau), który wydzielono z  części okręgów 
urzędowych (Amstbezirke):

1) ze zlikwidowanego powiatu gdańskiego: 
Golmkau (Gołębiewo Wielkie), Hohenstein 
(Pszczółki), Mühlbanz (Miłobądz), Sobbo-
witz (Sobowidz), Senslau (Steblewo), Uhlkau 
(Ulkowy); 

2) z  powiatu starogardzkiego: Borroschau 
mit Ausnahme der Landgemeinde Labuhnken 

(Boroszewo bez gminy Trzcińsk), Dalwin (Dal-
win), Forstbezirk Pelplin (Nadleśnictwo Pelplin), 
Gardschau (Godziszewo), Gerdin (Gorzędziej), 
Liebenhof (Zajączkowo), Liebschau (Lubi-
szewo), Pelplin (Pelplin), Rathstube (Rado-
stowo), Schlanz (Słońca), Subkau (Subkowy), 
Swaroschin (Swarożyn), Watzmiers (Waćmierz), 
Zeisgendorf (Czyżykowo) oraz Stadtgemeinde 
Dirschau (gmina miejska Tczew).

Siedzibę landratury zorganizowano w Tcze-
wie (Dirschau) w budynku przy ówczesnej Frie-
drichstrasse (po 1920  r. ul. Hallera, a  obecnie 
Obr. Westerplatte 23). W  1895  r. powiat nabył 
na własność plac naprzeciwko cmentarza ewan-
gelickiego, gdzie wcześniej stał Hotel Gdański, 
zniszczony przez pożar. Na tym placu (ob. pl. Pił-
sudskiego) powiat wybudował nowy gmach 
landratury wg projektu Karola (Carla) Hempla, 
który oddano do użytku w 1908 r. 

Starostami (landratami) powiatu tczew-
skiego byli: Alex Döhn 1887–1909, (…) von Kreis 
(1909–1918), (…) von Dungern (1918–1920). Sta-
rostami powiatu kwidzyńskiego obejmującego 
tereny po lewej stronie Wisły byli: Walther Her-
wig (1878–1880), Waldemar Mueller (1880–1886), 
Stephan Genzmar (1886–1893), Max Brűckner 
(1893–1906), Adolf Abicht (1906–1919).

Teren obecnego powiatu tczewskiego należał 
wtedy do ówczesnych powiatów: 

1) tczewskiego (Landreis Dirschau) – teren 
dzisiejszych obszarów: miasta Tczew, gminy 
Tczew, gminy Subkowy, gminy Pelplin (sołectwa: 
Rajkowy, Pomyje i miasto Pelplin);

2) starogardzkiego (Landkreis Preusstargard) 
– teren dzisiejszych obszarów gminy Pelplin (sołec-
twa: Ropuchy, Bielawki, Rożental i Kulice bez Stoc-
kiego Młyna) oraz gminy Morzeszczyn (sołectwa: 
Borkowo, Gąsiorki, Gętomie, Królów Las, Majewo, 
Morzeszczyn, Nowa Cerkiew i Rzeżęcin);

3) kwidzyńskiego (Landkreis Marienwerder) 
– teren dzisiejszych obszarów: gminy Gniew, 
gminy Pelplin (sołectwa: Lignowy Szlacheckie, 
Rudno, Gręblin, Janiszewo ze Stockim Młynem, 
Janiszewko, Wielki Garc, Małe Walichnowy 
i  Miedzyłęż) i  gminy Morzeszczyn (sołectwa: 
Kierwałd enklawa, Lipia Góra, Dzierzążno). 

W odrodzonej Polsce 
(1920–1932)

Na podstawie postanowień traktatu wersal-
skiego z 28 czerwca 1919 r. na przełomie stycznia 
i  lutego 1920 r. Pomorze Nadwiślańskie wróciło 
do  Polski. Namiastką polskiej władzy na tere-
nie powiatu tczewskiego, jeszcze pod zaborem 
w  1919 r., była Polska Rada Ludowa na powiat 
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tczewski oraz Delegat powiatowy, jako przed-
stawiciel władz polskich. Tczew, siedziba władz 
powiatowych, został przejęty i włączony do Pol-
ski 30 stycznia 1920 r.

Przejęta ziemia pomorska wchodziła w skład 
województwa pomorskiego z  siedzibą organów 
władzy w Toruniu, a Gdańsk z Żuławami stał się 
Wolnym Miastem Gdańsk. Na czele wojewódz-
twa stał wojewoda jako przedstawiciel rządu 
i  kierownik administracji. Pierwszym polskim 
wojewodą był Stefan Łaszewski. Województwo 
było też jednostką samorządu terytorialnego, 
którą zarządzał sejmik województwa pomor-
skiego, wydział krajowy pomorski i starosta kra-
jowy pomorski. Pierwszym starostą krajowym 
na Pomorzu był Józef Wybicki. Województwo 
dzieliło się na powiaty, według dotychczasowych 
pruskich podziałów z  uwzględnieniem nowych 
granic państwowych. Spowodowało to korekty 
terytoriów niektórych powiatów, w  tym tczew-
skiego (część północną włączono do  Wolnego 
Miasta Gdańska) i  kwidzyńskiego (z  części po 
lewej stronie Wisły wydzielono powiat gniewski). 
Powiaty dzieliły się na wójtostwa, a te na gminy 
tzw. jednowioskowe i obszary dworskie. Admini-
stracja powiatowa, miejska i gminna funkcjono-
wała zasadniczo według prawa pruskiego (tzw. 
Zbiór ustaw pruskich). Powiaty miały charakter 
państwowo-samorządowy. Organami władzy 
były sejmik powiatowy, jako organ stanowiący 
i  wydział powiatowy jako organ wykonawczy 
(zarząd) oraz starosta, który był przewodniczą-
cym sejmiku i  wydziału powiatowego oraz kie-
rownikiem administracji. Powoływał go minister 
spraw wewnętrznych, a  podporządkowany był 
wojewodzie. 

Traktat wersalski zdecydował też o powsta-
niu Wolnego Miasta Gdańska, co  miało istotny 
wpływ na powiat tczewski, który utracił pół-
nocny pas swojego terytorium, obejmujący 
miejscowości: 

1) Postołowo (Postelau), Ełganowo (Lamen-
stein), Gołębiewo Średnie (Mittel Golmkau), 
Gołębiewo Wielkie (Groß Golmkau), Sobowidz 
(Sobbowitz), które włączono do powiatu Gdańsk 
Wyżyny (Kreis Danziger Höhe), położone 
w obecnej gminie Trąbki Wielkie;

2) Pszczółki (Hohenstein), Kolnik (Kohling), 
Rębielcz (Rambeltsch), Ulkowy (Uhlkau), Klę-
piny (Klempiner), Żelisławki (Senslau), które 
włączono do  powiatu Gdańsk Wyżyny (Kreis 
Danziger Höhe), położone w  obecnej gminie 
Pszczółki;

3) Steblewo (Stüblau), Krzywe Koło (Krief-
kohl), Koźliny (Güttland), które włączono 

do powiatu Gdańsk Niziny (Kreis Danziger Nied-
werung), położone w obecnej gminie Suchy Dąb.

W  skład pomniejszonego powiatu tczew-
skiego wchodziło miasto Tczew i wójtostwa, które 
dzieliły się na gminy (gm.) i  obszary dworskie 
(ob. dw.):

1) Bałdowo: Bałdowo  gm., Knybawa ob. dw.;
2) Dalwin: Dalwin  gm., Łukocin ob. dw.;
3) Godziszewo, Godziszewo  gm., Gołębiewo 

ob. dw., Rościszewo ob. dw., Kobierzyn ob. dw., 
Szczerbięcin  gm., Turza  gm.;

4) Gorzędziej: Czarlin ob. dw., Gorzę-
dziej  gm., Narkowy ob. dw.;

5) Lubieszewo: Lubieszewo  gm., Mał-
żewo  gm., Małżewko ob. dw.;

6) Miłobądz: Czatkowy  gm., Lądy  gm., 
Malenin  gm., Miłobądz  gm., Miłobądz ob. dw.;

7) Pelplin: Nowydwór ob. dw., Pelplin  gm. 
(do 31.12.1930), Pomyje  gm., Ropuchy ob. dw., 
Wola ob. dw.;

8) Pelplin Nadleśniczówka: Pelplin Nadle-
śniczówka ob. dw., Rajkowy  gm. (do 1923);

9) Rajkowy (od 1923 r.): Rajkowy gm; 
10) Radostowo: Brzuśce  gm., Bukowiec 

ob. dw., Radostowo ob. dw., Wielgłowy ob. dw., 
11) Subkowy: Subkowy  gm., Subkowy 

ob. dw.; 
12) Swarożyn: Swarożyn ob. dw., Wędkowy 

ob. dw., Goszyn ob. dw. Liniewko ob. dw.;
13) Waćmierz: Gniszewo ob. dw., 

Rokitki  gm., Śliwiny ob. dw., Waćmierz ob. dw., 
Waćmierek ob. dw.;

14) Wielkie Słońce: Mały Garc ob. dw., Małe 
Słońca ob. dw., Wielkie Słońce  gm.; 

15) Zajączkowo: Dąbrówka  gm., Sucho-
strzygi  gm., Szpęgawa ob. dw., Zajączkowo 
ob. dw.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Mini-
strów z  dnia 12 listopada 1930 r. o  zaliczeniu 
gminy wiejskiej Pelplin w  powiecie tczewskim 
województwie pomorskiem w  poczet miast3, 
gmina Pelplin (tzw. jednowioskowa) otrzymała 
prawa miejskie. Przepis wszedł w życie 1 stycz-
nia 1931 r. Odtąd w powiecie tczewskim funkcjo-
nowały dwa ośrodki miejskie – Tczew i Pelplin. 

Urzędem obsługującym organy powiatu 
tczewskiego było Starostwo Powiatowe w  Tcze-
wie, które urządzono w  dotychczasowym 
budynku niemieckiej landratury przy ówczesnej 
ul. Pocztowej 12 (obecnie Urząd Miejski przy 
placu Piłsudskiego).

Starostami powiatu tczewskiego w  okresie 
od 1920 do 1932 r. byli:

3 Dz.U. z 1930, nr 86, poz. 669.

BOGDAN BADZIONG 
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1) Maksymilian Arczyński (30.01.1920–
5.08.1920),

2) p.o. Bronisław Lipski (kierownik staro-
stwa w okresie 5–24.08.1920),

3) Wacław Dytkiewicz (24.08.1920–9.11.1929),
4) Jan Stachowski (9.11.1929–13.10.1932).
Teren obecnego powiatu należał wtedy 

do ówczesnych powiatów:
1) tczewskiego – teren dzisiejszych obsza-

rów: miasta Tczew, gminy Tczew, gminy Sub-
kowy, gminy Pelplin (sołectwa: Rajkowy, Pomyje 
i miasto Pelplin);

2) gniewskiego – teren dzisiejszych obsza-
rów: gminy Gniew, gminy Pelplin (sołectwa: 
Lignowy Szlacheckie, Rudno, Gręblin, Jani-
szewo ze Stockim Młynem, Janiszewko, Wielki 
Garc, Małe Walichnowy i  Miedzyłęż) i  gminy 
Morzeszczyn (sołectwa: Kierwałd enklawa, Lipia 
Góra, Dzierzążno);

3) powiatu starogardzkiego – teren dzisiej-
szych obszarów: gminy Pelplin (sołectwa: Ropu-
chy, Bielawki, Rożental i  Kulice bez Stockiego 
Młyna) i  gminy Morzeszczyn (sołectwa: Bor-
kowo, Gąsiorki, Gętomie, Królów Las, Majewo, 
Morzeszczyn, Nowa Cerkiew i Rzeżęcin). 

Powstanie i likwidacja powiatu gniewskiego 
(1920–1932)

Na terenie południowej część obecnego 
powiatu tczewskiego utworzono powiat gniew-
ski, wydzielony z  lewobrzeżnej części powiatu 
kwidzyńskiego. Obejmował on obszar obec-
nej gminy Gniew, gminy Smętowo Graniczne, 
wsch. część gminy Pelplin, wsch. część gminy 
Morzeszczyn, północną część gminy Nowe. 
Powiat zaczął funkcjonować od  27 stycznia 
1920 r. Po przeprowadzeniu plebiscytu na War-
mii, Mazurach i Powiślu do Polski wrócił mały 
obszar pięciu ówczesnych gmin: Janowo, Nowe 
Lignowy, Bursztych, Kramrowo, Małe Pólko, 
z  których utworzono wójtostwo Janowo (tzw. 
Mała Polska) i  16 sierpnia 1920 r. przyłączono 
do powiatu gniewskiego.

W  skład nowo powstałego powiatu gniew-
skiego wchodziło miasto Gniew i  wójtostwa, 
które dzieliły się na gminy i obszary dworskie:

1) Wójtostwo Bielsk: Bielsk ob. dw., 
Kierwałd  gm., Lipiagóra  gm., Rakowiec  gm., 
Wyręby ob. dw.;

2) Wójtostwo Brody: Brody ob. dw., Brodz-
kie Młyny ob. dw., Cierzpice ob. dw., Janiszewo 
ob. dw., Janiszewko  gm., Kursztyn  gm.; 

3) Wójtostwo Ciepłe Ciepłe: Ciepłe  gm., 
Kotło  gm., Kuchnia  gm., małe Gronowo  gm., 
Polskie Gronowo  gm., Wielkie Gronowo  gm.; 

4) Wójtostwo Lignowy: Gręblin  gm., 
Lignowy  gm., Rudno  gm., Wielki Garc  gm.;

5) Wójtostwo Nowydwór: Dzierzążno  gm., 
Gogolewo  gm., Nicponia  gm.;

6) Wójtostwo Janowo: Bursztych  gm., 
Janowo  gm., Kramrowo  gm., Małe Pólko  gm., 
Nowe Lignowy  gm.; 

7) Wójtostwo Piaseczno: Jeleń  gm., Pia-
seczno  gm., Tymawa  gm.; 

8) Wójtostwo Dębowo: Dębowo ob. dw., 
Dębowylas ob. dw., Widlice ob. dw.;

9) Opalenie: Aplinki  gm., Jaźwiska  gm., 
Opalenie  gm.; 

10) Wójtostwo Wielkie Walichnowy: Małe 
Walichnowy  gm., Międzyłęż Folwark  gm., Nowy 
Miedzyłęż  gm., Rozgarty  gm., Stary Miedzy-
łęż  gm., Wielkie Walichnowy  gm.;

11) Rynkówka: Kamionka  gm., Leśna 
Jania  gm., Rynkówka  gm., Leśna Jania ob. dw.;

12) Frąca: Frąca ob. dw., Lalkowy  gm., 
Lalkowy ob. dw., Włosieniaca  gm.;

13) Kopytkowo: Bobrowiec  gm., Kopytkowo 
ob. dw., Kościelna Jania  gm., Smętówko ob. dw., 
Stara Jania ob. dw.;

14) Kozielec: Kozielec ob. dw., Milewo  gm. 
Pieniążkowo  gm.; 

15) Ostrowite: Dąbrówka  gm., Ostrowite 
ob. dw., Półwieś  gm., Smarzewo ob. dw., Smętowo 
ob. dw., Wiosło ob. dw. 

Urzędem obsługującym organy powiatu było 
Starostwo Powiatowe w  Gniewie. Początkowo 
siedziba mieściła się w  zamku (do  wprowadze-
nia wojska w sierpniu 1920 r.), przejściowo przy 
obecnej ul. Piłsudskiego, a następnie od 1922 r. 
w  nowo powstałym budynku przy ul. Gdańskie 
Przedmieście (obecnie Dom Pomocy Społecz-
nej przy ul. Gdańskiej). Nowy budynek został 
zaprojektowany przez dra inż. arch. Mieczysława 
Nawrowskiego z  Torunia, a  wybudowany przez 
firmę Jana K. Pillara ze Starogardu.

Starostami powiatu gniewskiego w  okresie 
od 1920 do 1932 byli:

1) Franciszek Czarnowski (8.01.1920–
27.12.1920), 

2) Jan Popiel (28.12.1920–11.06.1923), 
3) dr Ignacy Mellin (12.06.1923–3.12.1924), 
4) dr Wojciech Lemańczyk (4.12.1924–

5.02.1929),
5) Seweryn Weiss (16.02.1929–31.03. 1932).
Powiat gniewski obejmował obszary obec-

nego powiatu tczewskiego – tereny obecnych 
gmin: Gniew, Morzeszczyn (sołectwa: Lipia Góra, 
Kierwałd, Dzierzążno), gminy Pelplin (sołectwa: 
Lignowy, Rudno, Gręblin, Wielki Garc, Miedzy-
łęż, Małe Walichnowy, Janiszewo i Janiszewko).

 POWIAT TCZEWSKI JAKO JEDNOSTKA PODZIAŁU TERYTORIALNEGO…



118 KOCIEWSKI MAGAZYN REGIONALNY        styczeń–GRUDZIEŃ  2021        NUMER 109

Powiat tczewski po likwidacji powiatu gniewskiego 
(1932–1939)

W  1930 r. rozpoczął się proces likwidacji 
mniejszych i  słabszych powiatów ze względu 
na liczbę ludności, infrastrukturę i  instytucje 
publiczne. Na podstawie Rozporządzenia Rady 
Ministrów z  dnia 21 grudnia 1931 r. w  sprawie 
zniesienia powiatu gniewskiego oraz zmiany gra-
nic niektórych powiatów na obszarze województwa 
pomorskiego4, z dniem 1 kwietnia 1932 r. zlikwido-
wano powiat gniewski i  dokonano zmian granic 
powiatów starogardzkiego, tczewskiego i  świec-
kiego. Wtedy do  powiatu tczewskiego dołączono:

1) część zlikwidowanego powiatu gniew-
skiego, w  tym wójtostwa oraz wchodzące w  ich 
skład gminy i obszary dworskie:

a) Wójtostwo Bielsk: Bielsk ob. dw., 
Kierwałd  gm., Lipiagóra  gm., Rako-
wiec  gm., Wyręby ob. dw.;

b) Wójtostwo Brody: Brody ob. dw., Brodz-
kie Młyny ob. dw., Cierzpice ob. dw., 
Janiszewo ob. dw., Janiszewko  gm., 
Kursztyn  gm., 

c) Wójtostwo Ciepłe Ciepłe: Ciepłe  gm., 
Kotło  gm., Kuchnia  gm., małe Gro-
nowo  gm., Polskie Gronowo  gm., Wielkie 
Gronowo  gm., 

d) Wójtostwo Lignowy: Gręblin  gm., 
Lignowy  gm., Rudno  gm., Wielki 
Garc  gm. 

e) Wójtostwo Nowydwór: Dzierzążno  gm., 
Gogolewo  gm., Nicponia  gm. 

f) Wójtostwo Janowo: Bursztych  gm., 
Janowo  gm., Kramrowo  gm., Małe 
Pólko  gm., Nowe Lignowy  gm., 

g) Wójtostwo Piaseczno: Jeleń  gm., Pia-
seczno  gm., Tymawa  gm., 

h) Wójtostwo Dębowo: Dębowo ob. dw., 
Dębowylas ob. dw., Widlice ob. dw. 

i) Opalenie: Aplinki  gm., Jaźwiska  gm., 
Opalenie  gm., 

j) Wójtostwo Wielkie Walichnowy: Małe 
Walichnowy  gm., Międzyłęż Folwark  gm., 
Nowy Miedzyłęż  gm., Rozgarty  gm., 
Stary Miedzyłęż  gm., Wielkie Walich-
nowy  gm.

2) fragment pow. starogardzkiego (zachod-
nie części obecnych gmin Pelplin i Morzeszczyn), 
w  tym wójtostwa oraz wchodzące w  ich skład 
gminy i obszary dworskie: 

a)  Wójtostwo Nowa Cerkiew: Gentomie  gm., 
Kulice  gm., Nowa Cerkiew  gm., Nowa 
Cerkiew ob. dw., Olsze  gm., Rom-
barg  gm., Rożental  gm.,

4 Dz.U. z 1932 r. nr 3 poz. 19.

b) Wójtostwo Borkowo: Borkowo 
ob. dw., Gąsiorki  gm., Królówlas  gm., 
Morzeszczyn  gm., Rzeżęcin  gm. 

Na podstawie ustawy z dnia 23 marca 1933 r. 
o  częściowej zmianie ustroju samorządu tery-
torialnego5 (tzw. ustawa scaleniowa) dokonano 
zmian ustrojowych i  podziałów administracyj-
nych. Powiat miał nadal charakter państwowo- 
-samorządowy z dominującą rolą starosty z nomi-
nacji ministra spraw wewnętrznych. Starosta kie-
rował starostwem powiatowym, przewodniczył 
wydziałowi powiatowemu (zarządowi) oraz prze-
wodniczył radzie powiatu – organowi samorzą-
dowemu (poprzednio sejmik powiatowy). Zlikwi-
dowano wtedy wójtostwa i dotychczasowe gminy 
tzw. jednowioskowe. W  ich miejsce utworzono 
gminy tzw. zbiorowe (wielowioskowe), które 
dzieliły się na gromady (odpowiedniki obecnych 
sołectw). W  ten sposób zerwano z  dotychczaso-
wymi rozwiązaniami prawno-ustrojowymi z cza-
sów zaboru pruskiego. 

Podziału powiatu tczewskiego na gminy 
dokonano na podstawie Rozporządzenia Mini-
stra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lipca 1934 r. 
o podziale powiatu tczewskiego w województwie 
pomorskiem na gminy wiejskie6. W oparciu o ten 
akt, teren powiatu tczewskiego podzielono na:

1) gminę Tczew z siedzibą w mieście Tczew; 
w skład tej gminy wchodziły następujące dotych-
czasowe gminy wiejskie: Bałdowo, Czatkowy, 
Dąbrówka, Lądy, Lubiszewo, Malenin, Mie-
ścin, Miłobądz, Rokitki, Rukosin, Suchostrzygi, 
z  dotychczasowej gminy wiejskiej Gorzędziej 
parcele katastralne obręb Zajączkowo karta 1 
Nr 80, 82, 83, 81, 63, 64, 61, 65, 84, 85, 86, 115/87, 
112/88, 116/90, 140/60, 141/60, 142/62, 143/62, 
144/76, 145/76, 147/76, 146/79, 148/87, 149/91, 
150/91, 155/67, 156/69, 164/88, 165/88, 168/88, 
169/88, 170/90 i  obszary dworskie: Knybawa, 
Łukocin, Miłobądz, Stanisławie, Szpęgawa, Śli-
winy, Zajączkowo;

2) gminę Godziszewo z  siedzibą w  Godzi-
szewie; w skład tej gminy wchodziły następujące 
dotychczasowe gminy wiejskie: Dalwin, Godzi-
szewo, Małżewo, Siwiałka, Szczerbięcin, Turze 
i obszary dworskie: Bojary, Boroszewo, Damaszka, 
Gołębiewko, Gorzyn, Kobierzyn, Liniewko, Mał-
żewko, Rościszewo, Swarożyn, Wędkowy;

3) gminę Małe Walichnowy z  siedzibą 
w  Małych Walichnowach; w  skład tej gminy 
wchodziły następujące dotychczasowe gminy 
wiejskie: Gręblin, Lignowy Szlacheckie, Małe 

5 Dz. U z 1933 nr 35, poz. 294, weszła w życie 13.07.1933.
6 Dz.U. z 1934, nr 68, poz. 605, weszło w życie 1.08.1934.
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Walichnowy, Międzyłęż, Nowy Międzyłęż, Roz-
garty, Rudno, Stary Międzyłęż, Wielkie Walich-
nowy, Wielki Garc;

4) gminę Gniew z siedzibą w mieście Gnie-
wie; w  skład tej gminy wchodziły następujące 
dotychczasowe gminy wiejskie: Ciepłe, Gogo-
lewo, Kotło, Kuchnia, Kursztyn, Małe Gronowo, 
Nicponia, Piaseczno, Polskie Gronowo, Szpru-
dowo, Tymawa, Wielkie Gronowo i  obszary 
dworskie: Brody Młyn, Cierzpice;

5) gminę Subkowy z siedzibą w Subkowach; 
w skład tej gminy wchodziły następujące dotych-
czasowe gminy wiejskie: Brzuśce, Gorzędziej 
(z  wyjątkiem parcel wymienionych w  pkt  1), 
Subkowy, Wielka Słońca i  obszary dworskie: 
Bukowiec, Czarlin, Gniszewo, Mała Słońca, Mały 
Garc, Narkowy, Radostowo, Subkowy, Waćmie-
rek, Waćmierz, Wielgłowy;

6) gminę Pelplin z  siedzibą w  mieście Pel-
plinie; w skład tej gminy wchodziły następujące 
dotychczasowe gminy wiejskie: Janiszewko, 
Kulice, Pomyje, Rajkowy, Rombark, Rożental 
i obszary dworskie: Janiszewo, Nowy Dwór, Pel-
plin Nadleśnictwo, Ropuchy, Wola;

7) gminę Morzeszczyn z  siedzibą w  Morze-
szczynie; w  skład tej gminy wchodziły następu-
jące dotychczasowe gminy wiejskie: Dzierżążno, 
Gąsiorki, Gentomie, Kierwałd, Królówlas, Lipia-
góra, Morzeszczyn, Nowa Cerkiew, Olsze, Rzeżęcin 
i obszary dworskie; Bielsk, Borkowo, Nowa Cerkiew;

8) gminę Opalenie z  siedzibą w  Opaleniu; 
w skład tej gminy wchodziły następujące dotych-
czasowe gminy wiejskie: Aplinki, Jaźwiska, 
Jeleń, Opalenie, Rakowiec i  obszary dworskie: 
Dębowo, Wyręby;

9) gminę wiejską Janowo z siedzibą w Jano-
wie (tzw. Mała Polska): w skład tej gminy wcho-
dziły następujące dotychczasowe gminy wiejskie: 
Burztych, Janowo, Kramrowo, Małe Pólko, Nowe 
Lignowy.

Dotychczasowe gminy (tzw. jednowioskowe) 
i  obszary dworskie, istniejące do  1934 r. stały 
się gromadami, odpowiednikami dzisiejszych 
sołectw. W związku z tym nowo utworzone gminy 
(tzw. wielowioskowe) dzieliły się na gromady 
(sołectwa). 

Urzędem obsługującym powiat po 1.04.1932 r. 
było nadal Starostwo Powiatowe w Tczewie, które 
miało siedzibę w dotychczasowym budynku przy 
ul. Pocztowej 12 w Tczewie (ob. siedziba Urzędu 
Miejskiego przy pl. Piłsudskiego).

Starostami powiatu tczewskiego w  okresie 
od 1932 do 1939 r. byli:

1) Zygmunt Muchniowski (od 16.10.1932 
do 11.06.1937),

2) Bronisław Biały (11.06.1937 do wybuchu 
wojny we wrześniu 1939 r.).

Teren obecnego powiatu od  1 kwietnia 
1932  r. należał do  ówczesnego powiatu tczew-
skiego z  wyjątkiem południowej części obecnej 
gminy Gniew (obszary sołectw: Kolonia Ostro-
wicka, Półwieś i  Pieniążkowo), która wtedy 
należała do  gminy Nowe i  powiatu świeckiego 
w województwie pomorskim. 

Podczas okupacji niemieckiej 
(1939–1945)

W  wyniku wojny z  Niemcami, 3 września 
1939 r., teren powiatu znalazł się pod okupacją 
niemiecką. Początkowo władzę sprawowała armia 
niemiecka. Dekretem A. Hitlera z 8 października 
1939 r. wprowadzono fundamentalne zmiany dla 
okupowanego województwa pomorskiego, w  tym 
powiatu tczewskiego. Jego teren z dniem 26 paź-
dziernika został wcielony do Rzeszy Niemieckiej, 
a  władza przeszła w  ręce niemieckiej admini-
stracji cywilnej. Jednocześnie dokonano nowego 
podziału administracyjnego zajętego terenu. 
Utworzono Okręg Rzeszy – Prusy Zachodnie, 
zmieniony 2 listopada na Okręg Rzeszy Gdańsk 
– Prusy Zachodnie (Reichsgau Danzig-West-
preußen). Obejmował on dawne województwo 
pomorskie oraz pas niemieckich terenów poło-
żonych po prawej stronie Wisły oraz byłe Wolne 
Miasto Gdańsk. Na czele tego okręgu stał namiest-
nik Rzeszy (Reichsstatthalter) Albert Forster, 
który także był naczelnikiem okręgu partyjnego 
(Gauleiter) Narodowosocjalistycznej Niemiec-
kiej Partii Robotników (NSDAP). Okręg został 
podzielony na rejencje (Regierungsbezirk): gdań-
ska, bydgoska i kwidzyńska. Rejencje dzieliły się 
na powiaty (Landkreis), a  te z  kolei na obwody 
urzędowe (Amtsbezirk). Były one jednostkami 
podziału terytorialnego oraz władzy i administra-
cji okupacyjnego państwa niemieckiego.

Powiat tczewski (Landkreis Dirschau), 
znajdujący się w  rejencji gdańskiej, pozostał 
w  dotychczasowych granicach, z  wyjątkiem 
obszaru gminy Janowo tzw. Mała Polska, którą 
2 grudnia 1940 r. z mocą wsteczną od 26 paździer-
nika 1939 r. włączono do powiatu kwidzyńskiego 
(Landkreis Marienwerder) w  rejencji kwidzyń-
skiej (Regierungsbezirk Marienwerder). 

Siedziba okupacyjnych władz powiatowych 
znajdowała się w Tczewie (Dirschau) w dotych-
czasowym budynku starostwa powiatowego, 
który nazwano Kreishaus ( Dom powiatowy) przy 
ówczesnej Poststrasse (ob. pl. Piłsudskiego). 

Powiatem zarządzali landraci, będący 
inspektorami rządowymi (Regierungsrat) jako 

 POWIAT TCZEWSKI JAKO JEDNOSTKA PODZIAŁU TERYTORIALNEGO…



120 KOCIEWSKI MAGAZYN REGIONALNY        styczeń–GRUDZIEŃ  2021        NUMER 109

przedstawiciele władz okupacyjnych państwa 
niemieckiego. Inspektorami rządowymi dla 
powiatu tczewskiego byli: 

1) (…) Sommer (październik 1939),
2) Reinhold Isendick (1.11.1939–1945), jed-

nocześnie Kreisleiter NSDAP.
Teren obecnego powiatu należał wtedy 

do  ówczesnego powiatu tczewskiego (Landkreis 
Dirschau), a  fragment południowy (teren obec-
nych sołectw w  gminie Gniew: Kolonia Ostro-
wicka, Półwieś i  Pieniążkowo) do  ówczesnego 
obwodu urzędowego Nowe (Amtsbezirk Neuburg), 
powiatu świeckiego (Landkreis Schwetz) w rejen-
cji bydgoskiej (Regierungsbezirk Bromberg).

W trudnym okresie powojennym 
(1945–1950)

Po zakończeniu wojny i  okupacji niemiec-
kiej w  1945 r. władze polskie dokonały zmian 
w  podziale administracyjnym. Na podstawie 
ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawa-
nia dekretów z mocą ustawy dnia 30 marca 1945 r.7 
Rada Ministrów postanowiła, a Prezydium Krajo-
wej Rady Narodowej (dalej KRN) zatwierdziło, 
wydanie dekretu o utworzeniu z dniem 30 marca 
1954 r. województwa gdańskiego8. Objęło ono pół-
nocną część dawnego województwa pomorskiego 
i  tereny przedwojennego Wolnego Miasta Gdań-
ska oraz pas odzyskanych terenów poniemieckich 
po prawej stronie Wisły. 

Początkowo siedziba władz znajdowała się 
w Sopocie. Pierwszym wojewodą został Mieczy-
sław Szczęsny Okęcki. 

Reaktywowane po wojnie jednostki podziału 
administracyjnego i  ich organy rozpoczęły funk-
cjonowanie w  oparciu o  przedwojenne przepisy 
ustrojowe. Jednak nowe komunistyczne władze 
państwowe, poprzez zmiany prawne, represje dzia-
łaczy społecznych i dominującą rolę Polskiej Partii 
Robotniczej, ograniczały uprawnienia samorządu 
i tworzyły scentralizowany system władzy i admi-
nistracji państwowej, oparty na rozwiązaniach 
ze Związku Radzieckiego. KRN ustawą z  dnia 
11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działań 
rad narodowych9, powołała do  życia rady naro-
dowe: wojewódzkie, powiatowe, miejskie i gminne. 
Na jej podstawie ograniczano rolę organów wyko-
nawczych (wojewody, starosty, wójta, burmistrza) 
na rzecz rad narodowych. Nazwę organu stanowią-
cego w  powiatach zmieniono z  Sejmiku Powiato-
wego na Powiatową Radę Narodową. 

7 Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
8 Dz.U. 1945 nr 11 poz. 57.
9 Dz.U. z 1944 nr 5 poz. 22.

W połowie marca 1945 r. wznowił działalność 
powiat tczewski. Jeszcze przed wyzwoleniem 
spod okupacji niemieckiej, 7 marca 1945 r., nowy 
starosta tczewski Paweł Puck otrzymał nomi-
nację z  rąk pełnomocnika rządu na wojewódz-
two pomorskie. Jednak funkcję przejął później. 
14 marca przybyła do Tczewa grupa operacyjna, 
która wskazała do  pełnienia obowiązków staro-
sty Tadeusza Mężyka. 20 marca rozpoczęło pracę 
Starostwo Powiatowe, a 28 marca 1945 r. zaczęła 
funkcjonować tymczasowa Rada Powiatu. Dzia-
łalność organów powiatu była zdominowana 
przez wszechobecne wojska sowieckie i  komu-
nistów z  Polskiej Partii Robotniczej, dążących 
do przejęcia całej władzy. 

Terytorium powiatu tczewskiego, do  któ-
rego ponownie włączono gminę Janowo po pra-
wej stronie Wisły, pozostało bez zmian. W skład 
powiatu wchodziły miasta i gminy: 

1) Tczew miasto, 
2) Tczew wieś, 
3) Pelplin miasto, 
4) Pelplin wieś, 
5) Gniew miasto, 
6) Gniew wieś, 
7) Godziszewo, 
8) Subkowy, 
9) Małe Walichnowy, 
10) Opalenie,
11) Morzeszczyn.
Urzędem obsługującym powiat było staro-

stwo powiatowe, które zorganizowano w  dotych-
czasowym budynku przy ówczesnej ul. Pocztowej, 
później pl.  Grunwaldzki, ob. plac Piłsudskiego).

Starostami powiatu tczewskiego byli: 
1) p.o. Tadeusz Mężyk prezydent Tczewa 

(15.03–19.03.1945),
2) Paweł Puck (20.03–13.04.1945),
3) Tadeusz Mężyk (14.04.1945 – ok. 7.05.1945),
4) p.o. Leon Franczewski wicestarosta 

(ok. 7.05–10.08.1945),
5) Jan Krassowski (10.08.1945– 14.05.1948),
6) p.o. Janusz Tempski wicestarosta 

(14.05.1948–5.08.1948),
7) Zbigniew Szajna (5.08.1948 do poł. 

kwietnia 1950),
8) p.o. Kazimierz Justynian wicestarosta 

(od poł. kwietnia do 1.06.1950).
Teren obecnego powiatu należał wtedy 

do ówczesnego powiatu tczewskiego z wyjątkiem 
południowej części obecnej gminy Gniew (sołec-
twa: Kolonia Ostrowicka, Półwieś i Pieniążkowo), 
która należała do gminy Nowe i powiatu świeckiego 
w  województwie pomorskim, a  od  28  czerwca 
1950 r. w bydgoskim.
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W okresie komunistycznych przemian ustrojowych 
i terytorialnych (1950–1972)

Na podstawie ustawy z dnia 20 marca 1950 
r. o  terenowych organach jednolitej władzy 
państwowej10 zlikwidowano urzędy wojewody 
w  województwach, starosty w  powiatach, wójta 
w gminach oraz burmistrza w miastach. Ich obo-
wiązki przejęły odpowiednio prezydia wojewódz-
kich, powiatowych, gminnych i  miejskich rad 
narodowych, kierowane przez przewodniczącego 
prezydium rady narodowej. Reforma polegała na 
wdrożeniu rozwiązań prawno-ustrojowych obo-
wiązujących w Związku Radzieckim, które były 
obce polskiej tradycji samorządowej. Poprzez 
zniesienie podziału na organy administracji 
rządowej i  samorządowej ustawa nadała radom 
charakter terenowych organów jednolitej władzy 
państwowej. W ten sposób rozszerzył się zakres 
działania powiatowych rad narodowych, które 
przejęły kompetencje starostów, dotychczaso-
wych rad i  niektórych organów administracji 
rządowej niezespolonej. 

Zadaniem nowego organu stało się kierowa-
nie działalnością gospodarczą, społeczną i  kul-
turalną na terenie powiatu, niezastrzeżonymi na 
rzecz innych organów. Wyrażało się to w  podej-
mowaniu uchwał i przepisów regulujących prawa 
i obowiązki jednostek i obywateli; organizowaniu 
działalności społeczno-administracyjnej; plano-
waniu działalności gospodarczej własnej, przed-
siębiorstw i jednostek gospodarki nieuspołecznio-
nej, planowaniu budżetu oraz zagospodarowania 
przestrzennego; wykonywaniu kontroli.

W  wyniku tej reformy organem jednolitej 
władzy państwowej w powiecie była Powiatowa 
Rada Narodowa w  Tczewie, a  organem wyko-
nawczo-zarządzającym – Prezydium Powiato-
wej Rady Narodowej w Tczewie, składające się 
z przewodniczącego PRN i wydziałów wykonaw-
czych (pracowników administracji). Ta struktura 
była później kilkakrotnie nowelizowana. 

Urzędem obsługującym powiat było Prezy-
dium Powiatowej Rady Narodowej w  Tczewie, 
z  siedzibą przy pl.  Grunwaldzkim (ob. siedziba 
Urzędu Miejskiego przy pl. Piłsudskiego). 

Na podstawie rozporządzenia Rady Mini-
strów z  dnia 12 kwietnia 1952 r. w  sprawie 
utworzenia powiatów miejskich: Starachowice 
w województwie kieleckim, Tczew w wojewódz-
twie gdańskim i Zamość w województwie lubel-

10 Dz.U.  z  1950 nr 14, poz. 130, weszła w  życie 13 kwietnia 
1950 r.

skim11 z powiatu tczewskiego wyłączono miasto 
Tczew i gromadę Suchostrzygi położoną w gminie 
Tczew i utworzono z nich powiat miejski Tczew. 
Tym samym dotychczasowy powiat tczewski stał 
się tzw. powiatem ziemskim.

Na podstawie rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 22 sierpnia 1953 r. w sprawie zmiany 
granic powiatów tczewskiego i  kwidzyńskiego 
w  województwie gdańskim12 z  dniem 1 stycz-
nia 1954 r. gminę Janowo – tzw. Małą Polskę – 
wyłączono z  powiatu tczewskiego i  włączono 
do  powiatu kwidzyńskiego, przez co  pomniej-
szono terytorium powiatu tczewskiego. 

Na podstawie ustawy z  dnia 25 września 
1954 r. w  sprawie podziału administracyjnego 
wsi i  powołania gromadzkich rad narodowych13 
dokonano nowego podziału terytorialnego wsi. 
Zlikwidowano dotychczasowe gminy wiejskie 
i  utworzono gromady, mniejsze jednostki skła-
dające się z  kilku wsi. Na podstawie uchwały 
WRN w  Gdańsku z  dnia 5 października 1954 r. 
w  sprawie podziału na nowe gromady powiatu 
tczewskiego14 w  jego skład wchodziły następu-
jące miasta i gromady: 

1) Gniew miasto;
2) Pelplin miasto;
3) Czarlin (1.01.1961 gromadę zniesiono, 

a jej obszar włączono do gromady Tczew);
4) Gąsiorki (31.07.1968 gromadę zniesiono, 

a jej obszar włączono do gromady Morzeszczyn);
5) Szprudowo (do 1.01.1958, wtedy prze-

niesiono siedzibę GRN ze Szprudowa do miasta 
Gniew i zmieniono nazwę na gromada Gniew);

6) Godziszewo (1.01.1972 gromadę znie-
siono, a jej obszar włączono do gromady Turze);

7) Lubiszewo Tczewskie (1.01.1962 gro-
madę zniesiono, a jej obszar włączono do gro-
mady Tczew);

8) Mała Słońca (1.01.1960 gromadę znie-
siono, a jej obszar włączono do gromady Sub-
kowy);

9) Małe Walichnowy (1.01.1972 gromadę 
zniesiono, a jej obszar włączono do:

a) gromady Rudno, miejscowości 
M. Walichnowy i Międzyłęż,

b) gromady Gniew, miejscowość W. Walich-
nowy;

10) Miłobądz (1.01.1972 gromadę zniesiono, 
a jej obszar włączono do gromady Tczew);

11) Morzeszczyn;
12) Nowa Cerkiew (1.01.1958 gromadę 

11 Dz.U. z 1952, nr 19, poz. 118, weszło w życie 1 lipca 1952 r.
12 Dz.U. z 1953 r. nr 41, poz. 185.
13 Dz.U. z 1954, nr 43, poz. 191.
14 Dz.Urz. WRN w  Gdańsku z  1954, nr 16, poz. 91, publ. 

1.12.1954.
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zniesiono, a jej obszar włączono do gromady 
Morzeszczyn);

13) Opalenie;
14) Piaseczno (1.01.1962 gromadę znie-

siono, a jej obszar włączono do gromady Gniew);
15) Rajkowy (1.01.1960 gromadę zniesiono, 

a jej obszar włączono do gromady Rożental 
z siedzibą w Pelplinie);

16) Rakowiec (1.01.1962 gromadę znie-
siono, a jej obszar włączono do gromady Opale-
nie);

17) Rożental (1.01.1960 siedzibę gromady 
przeniesiono z Rożentala do miasta Pelplin, 
zachowując jej dotychczasową nazwę);

18) Rudno (1.01.1962 z  gromady wyłączono 
Pomyje i Wolę, włączając je do gromady Rożental);

19) Subkowy;
20) Swarożyn (1.01.1972 r. gromadę znie-

siono, a jej obszar włączono do gromad: 
a) Tczew, miejscowości: Młynki, Swarożyn, 

Waćmierek, Zabagno i Zwierzynek, 
b) Turze, miejscowości: Goszyn, Liniewko 

i Wętkowy,
c) Subkowy, miejscowość Waćmierz;
21) Tczew (gromadę utworzono 1.01.1962 

z  obszarów zniesionych gromad Czarlin i  Lubi-
szewo a 1.01.1972 włączono do niej obszar znie-
sionej gromady Miłobądz oraz miejscowości 
Młynki, Swarożyn, Waćmierek, Zabagno i Zwie-
rzynek ze zniesionej gromady Swarożyn oraz 
część obszaru miasta Tczew (1.277,35 ha) działa-
jącego na prawach powiatu); 

22) Turze.
Powiat miejski Tczew powiększono na pod-

stawie uchwały WRN w  Gdańsku z  dnia 5 paź-
dziernika 1954 r. w  sprawie podziału na nowe 
gromady powiatu tczewskiego15, poprzez wyłą-
czenie z  powiatu tczewskiego (tzw. ziemskiego) 
gromady (ówczesnej jednostki pomocniczej) 
Czatkowy (bez miejscowości Lądy). 

Wprowadzone zmiany spowodowały bałagan 
prawno-organizacyjny i  zerwanie dotychczaso-
wych więzi społecznych. Utworzenie organów 
władzy w małych ośrodkach było kosztowne i nie 
dało spodziewanego efektu, gdyż mieszkańcy 
i tak musieli załatwiać wiele spraw w dotychcza-
sowych większych ośrodkach, co było przyczyną 
stopniowego likwidowania małych gromad na 
terenie powiatu. 

Po trwającym eksperymencie administra-
cyjnym, polegającym na zastąpieniu dawnych 
dużych gmin małymi gromadami, w 1972 r. doko-
nano kolejnej zmiany terytorialnej i ustrojowej. 

15 Dz.Urz. WRN w  Gdańsku z  1954, nr 16, poz. 91, publ. 
1.12.1954.

Zlikwidowano gromady, zastąpiono je  gminami, 
a w ich strukturze reaktywowano sołectwa (jed-
nostki pomocnicze). Ponadto zmieniono upraw-
nienia i  kompetencje organów wykonawczych, 
poprzez powołanie naczelników miast i  gmin. 
Odtąd przewodniczący prezydium rady narodo-
wej organizował pracę rady, a naczelnik był orga-
nem wykonawczym o  szerokich uprawnieniach. 
Zmiany te wdrożono na podstawie ustawy z dnia 
29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie 
ustawy o  radach narodowych16, oraz upoważ-
niono wojewódzkie rady narodowe do  podjęcia 
uchwał w sprawie podziałów powiatów na gminy. 
Na podstawie uchwały nr XVIII/108/72 WRN 
w  Gdańsku z  dnia 4 grudnia 1972 r. w  sprawie 
utworzenia gmin w  województwie gdańskim17, 
z dniem 1 stycznia 1973 r., w granicach powiatu 
tczewskiego (tzw. ziemskiego) utworzono gminy: 

1) Gniew wieś,
2) Opalenie,
3) Rudno,
4) Morzeszczyn,
5) Pelplin wieś,
6) Subkowy,
7) Tczew,
8) Turze, 
Miasta Gniew i  Pelplin także włączono 

do powiatu tczewskiego. Jednocześnie, na podstawie 
uchwały XVIII /109/72 Wojewódzkiej Rady Naro-
dowej w Gdańsku z 4.12.1972 r. w sprawie utwo-
rzenia wspólnych rad narodowych dla niektórych 
miast nie stanowiących powiatów i gmin w woje-
wództwie gdańskim18, połączono organy władzy 
miasta Gniew i gminy Gniew oraz miasta Pelplin 
i  gminy Pelplin, tworząc Radę Narodową Mia-
sta i Gminy Gniew i Naczelnika Miasta i Gminy 
Gniew oraz Radę Narodową Miasta i Gminy Pel-
plin i Naczelnika Miasta i Gminy Pelplin.

Miasto Tczew stanowiło nadal powiat miej-
ski, który na podstawie uchwały nr XVIII/108/72 
WRN w Gdańsku z dnia 4 grudnia 1972 r. w spra-
wie utworzenia gmin (…) pomniejszono o  teren 
Czatków, włączając go do  powstałej z  dniem 
1  stycznia 1973 r. gminy Tczew w  powiecie 
tczewskim (tzw. ziemskim).Siedziba Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej mieściła się nadal 
w budynku przy pl. Grunwaldzkim (ob. siedziba 
Urzędu Miejskiego przy pl. Piłsudskiego). Prze-
wodniczącymi Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej w  Tczewie w  latach 1950–1972 byli: 

1) Paweł Chudyk (1951–1953);

16 Dz.U. z 1972 nr 49 poz. 312, weszła w życie 1.01.1973.
17 Dz.Urz. WRN w Gdańsku z 1972 nr. 20, poz. 195.
18 Dz.Urz. WRN w Gdańsku nr 20, poz. 196.
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2) Hieronim Kozieł (1952–1954);
3) p.o. przew. Kazimierz Rzeczycki maj–

lipiec 1955; 
4) Wojciech Stefański (1954–1955);
5) Brunon Tuski (1955–1969);
6) Czesław Lewandowski (1969–1971);
7) Tadeusz Ciebiera (1971–13.06.1972); 
8) Kazimierz Deja (13.06.1972–13.12.1973).
Teren obecnego powiatu należał wtedy 

do  powiatu miejskiego Tczew i  powiatu tczew-
skiego (ziemskiego), z  wyjątkiem południowej 
części obecnej gminy Gniew (obszary obecnych 
sołectw: Kolonia Ostrowicka, Półwieś i Pieniąż-
kowo). Obszar ten należał do  gromady Bochlin 
(miejscowości: Pieniążkowo i  Włosienica), 
którą 1.01.1960 r. włączono do  gromady Nowe 
oraz gromady Kolonia Ostrowite (miejscowo-
ści: Kolonia Ostrowite, Dąbrówka i  Półwieś), 
którą 1.01.1962 r. także włączono do  gromady 
Nowe). Wymienione gromady wchodziły w skład 
powiatu świeckiego w województwie bydgoskim 
(utworzone 28.06.1950  r. z  dawnego wojewódz-
twa pomorskiego).

W okresie reformy i planów likwidacji powiatów 
(1973–1975)

W  wyniku kolejnej reformy dokonano istot-
nych zmian w  administracji powiatowej. Na 
podstawie uchwały Rady Państwa z  29 września 
1973 r. w  sprawie wspólnych rad narodowych 
miast i  powiatów19 z  dniem 9 grudnia 1973 r. 
wprowadzono wspólną radę narodową dla miasta 
i  powiatu tczewskiego. Następnie ustawą z  dnia 
22 listopada 1973 r. o  zmianie ustawy o  radach 
narodowych20 z dniem 9 grudnia 1973 r. dokonano 
zmian w  funkcjonowaniu organów województw, 
powiatów i  gmin. Na jej podstawie zmieniono 
kompetencje dotychczasowych rad narodowych, 
zlikwidowano kolegialne organy wykonawcze – 
prezydia rad narodowych, a wprowadzono organy 
jednoosobowe odpowiednio: wojewodów, naczelni-
ków powiatów, prezydentów miast. Jednocześnie 
w art. 49b tej ustawy ustalono, że jeżeli utworzono 
wspólną radę narodową dla miasta i powiatu, to 
organ wykonawczy też jest wspólny. Odtąd powiat 
tczewski połączony z  miastem Tczew miał dwa 
organy: stanowiący – Rada Narodowa Miasta 
i Powiatu Tczewskiego i wykonawczy – Naczelnik 
Miasta i Powiatu Tczewskiego. 

Zmiana ustrojowa nie spowodowała zmiany 
granic powiatu tczewskiego i  miasta Tczewa. 
Dopiero później, na podstawie Rozporządze-

19 MP 1973 r. nr 42, poz. 249.
20 Dz.U. z 1973 r. nr 47 poz. 276.

nia Rady Ministrów z  dnia 29 kwietnia 1975 
r. o  zmianie granic województw bydgoskiego 
i gdańskiego21, z dniem 22 maja 1975 r. z gminy 
Nowe w powiecie świeckim, województwie byd-
goskim wyłączono obszary sołectw: Kolonia 
Ostrowicka, Półwieś i  Pieniążkowo, i  włączono 
je  do  gminy Opalenie w  powiecie tczewskim, 
województwie gdańskim. Włączony obszar był 
w  powiecie tczewskim 9 dni, gdyż 1 czerwca 
1975 r. zlikwidowano powiaty, w  tym tczewski. 
Zmiana granic była spowodowana planowaną 
budową dużej elektrowni węglowej w  miejsco-
wości Opalenie. 

Urzędem obsługującym powiat był Urząd 
Miasta i Powiatu Tczewskiego, zgodnie z posta-
nowieniem art. 49p cytowanej ustawy. Urząd 
mieścił się w budynkach przy pl. Grunwaldzkim 
(ob.  pl.  Piłsudskiego) i  ul. Jarosława Dąbrow-
skiego. 

Naczelnikiem miasta i powiatu tczewskiego 
był Marian Matysiak (1973–1975).

Teren obecnego powiatu należał wtedy 
do  powiatu miejskiego Tczew i  powiatu tczew-
skiego (ziemskiego) z  wyjątkiem południowej 
części obecnej gminy Gniew (obszary obecnych 
sołectw: Kolonia Ostrowicka, Półwieś i Pieniąż-
kowo), która należała do  powiatu świeckiego 
w województwie bydgoskim.

W okresie bez powiatów  
(1975–1998)

Kolejną reformę przeprowadzono w 1975 r., 
polegającą na zmianie podziału terytorialnego 
kraju. Ustawą z dnia 28 maja 1975 r. o dwustop-
niowym podziale administracyjnym państwa 
oraz o  zmianie ustawy o  radach narodowych22, 
z dniem 1 czerwca 1975 r. zlikwidowano powiaty, 
w  tym powiat tczewski. Jednocześnie zlikwido-
wano 17 województw i  5 miast wydzielonych, 
a  w  ich miejsce wprowadzono nowy podział na 
49 województw,, w tym utworzono nowe „mniej-
sze” województwo gdańskie. Zadania zlikwidowa-
nego powiatu tczewskiego, zgodnie z postanowie-
niami cytowanej ustawy, przejęły odpowiednio 
Województwo gdańskie oraz gmina Tczew, gmina 
Subkowy, gmina Morzeszczyn, miasto i  gmina 
Pelplin, miasto i gmina Gniew oraz miasto Tczew. 
Niezależnie od  likwidacji powiatu na terenie 
Tczewa pozostały instytucje i organy działające 
w jego dotychczasowych granicach, które najczę-
ściej określano jako rejonowe lub terenowe (sąd 
rejonowy, prokuratura rejonowa, terenowa stacja 

21 Dz. U z 1975 nr 14 poz. 79.
22 Dz.U. 1975 nr 16, poz. 91.
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sanitarno-epidemiologiczna, państwowe biuro 
notarialne, szpital rejonowy, rejonowa straż 
pożarna, komenda rejonowa milicji). 

W  maju 1990 r., w  wyniku przemian ustro-
jowych spowodowanych ruchem społecznym 
„Solidarność”, wdrożono fundamentalną 
reformę gmin poprzez zmianę ich ustroju z jed-
nostki władzy i  administracji państwowej na 
jednostkę samorządu terytorialnego. Nowy 
ustrój regulowała ustawa z  dnia 8 marca 1990 
o  samorządzie terytorialnym23. Nowe rozwiąza-
nia ustrojowe wdrożono na podstawie ustawy 
z  dnia 10 maja 1990 – Przepisy wprowadzające 
ustawę o  samorządzie terytorialnym i  ustawę 
o pracownikach samorządowych24. Gminy zacho-
wały nadal dotychczasowe terytoria. W związku 
ze zmianami ustrojowymi w  gminach należało 
dostosować struktury administracji państwowej 
terenowej do nowej sytuacji prawno-ustrojowej. 
Na podstawie cytowanej ustawy o  samorządzie 
terytorialnym utworzono sejmiki samorządowe, 
jako reprezentację samorządów gminnych 
w  województwie, w  tym Sejmik Samorządowy 
Województwa Gdańskiego. Natomiast na pod-
stawie rozporządzenia ministra – Szefa Urzędu 
Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1990 r. w spra-
wie określenia siedzib i  terytorialnego zasięgu 
działania urzędów rejonowych25 utworzono 
urzędy rejonowe, w tym 27 sierpnia 1990 r. Urząd 
Rejonowy w  Tczewie jako przedstawicielstwo 
administracji państwowej w  terenie, tworząc 
tym samym namiastkę administracji powiatowej. 
Jego zasięg terytorialny był tożsamy z granicami 
zlikwidowanego powiatu, a  siedzibę zorganizo-
wano w  budynku przy ul. J.  Dąbrowskiego 18. 
Ponadto funkcjonowały wcześniej wymienione 
jednostki o  zasięgu powiatowym. Więc pomimo 
nieobecności powiatów, administracja o  zasięgu 
powiatowym trwała i rozwijała się.

Na podstawie rozporządzenia Ministra 
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie 
połączenia, zniesienia, utworzenia oraz zmiany 
granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gmin-
nych organów władzy i  administracji państwo-
wej w  województwach: gdańskim, gorzowskim, 
leszczyńskim, włocławskim i  zielonogórskim26, 
z  dniem 15 stycznia 1976 r., uległa likwidacji 
gmina Turze, a jej teren włączono do gmin: Skar-
szewy (sołectwo Godziszewo), Starogard Gdań-

23 Dz.U. z 1990, nr 16 poz. 95.
24 Dz.U. z 1990 nr 32 poz. 191.
25 Dz.U. z 1990, nr 54, poz. 316.
26 Dz.U. 1976 nr 1 poz. 10.

ski (sołectwo Siwiałka), Trąbki Wielkie (sołec-
twa: Gołębiewo i Rościszewo), Tczew (sołectwa: 
Boroszewo, Dalwin, Goszyn, Łukocin, Małżewo, 
Rukosin, Szczerbięcin, Turze, Wędkowy). 
Ponadto połączono gminę Pelplin z gminą Rudno, 
tworząc gminę Pelplin z siedzibą organów wła-
dzy w  Pelplinie. Na podstawie rozporządzenia 
Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej 
i  Ochrony Środowiska z  dnia 24 czerwca 1976 
r. w  sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia 
oraz zmiany granic i nazw gmin oraz ustalenia 
siedzib gminnych organów władzy i  admini-
stracji państwowej w  województwach bielskim, 
gdańskim, kaliskim…27, z dniem 2 lipca 1976 r., 
połączono gminę Opalenie z gminą Gniew, two-
rząc gminę Gniew z siedzibą organów w mieście 
Gniew. Te zmiany nie miały żadnego znaczenia 
dla powiatu tczewskiego, gdyż on wtedy nie 
funkcjonował. Jednak po reaktywacji powia-
tów w  1999 r. terytorium powiatu tczewskiego 
zmniejszyło się w  stosunku do  obszaru sprzed 
1 czerwca 1975 r. o  tereny sołectw Godziszewo 
i  Siwiałka, włączone do  powiatu starogardz-
kiego oraz Gołębiewo i  Rościszewo włączone 
do powiatu gdańskiego. 

Teren obecnego powiatu tczewskiego należał 
wtedy do: 

1) miasta Tczew, gminy Tczew, gminy 
Subkowy, miasta Pelplin, gminy Pelplin, gminy 
Rudno, miasta Gniew, gminy Gniew, gminy Opa-
lenie, położonych w województwie gdańskim;

2) gminy Nowe (obecne sołectwa: Kolonia 
Ostrowicka, Półwieś i  Pieniążkowo), położonej 
w województwie bydgoskim.

Reaktywacja powiatów po reformie ustrojowej 
i terytorialnej z 1998 r.

Kolejna gruntowa reforma podziału admi-
nistracyjnego państwa i  ustroju jednostek 
samorządu została przeprowadzona przez rząd 
premiera Jerzego Buzka w 1998 r. Ustawa z dnia 
24 lipca 1998 o wprowadzeniu zasadniczego trój-
stopniowego podziału terytorialnego państwa28 
ustaliła trójstopniowy podział kraju na wojewódz-
twa, powiaty i gminy oraz utworzyła wojewódz-
twa, w  tym województwo pomorskie. Natomiast 
na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów 
z  dnia 7 sierpnia 1998 w  sprawie utworzenia 
powiatów29 utworzono powiaty, w  tym powiat 
tczewski. Ustrój województw określono w usta-
wie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie woje-

27 Dz.U. z 1976 nr 24 poz. 143.
28 Dz.U. z 1998 r. nr 96 poz. 903.
29  Dz.U. z 1998, nr 103, poz. 652.

BOGDAN BADZIONG 
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wództwa, a powiatów w ustawie z dnia 5 czerwca 
1998 r. o  samorządzie powiatowym. Na pod-
stawie ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wejściu 
w  życie ustawy o  samorządzie powiatowym, 
ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy 
o  administracji rządowej w  województwie30 
ustalono, że ustawy samorządowe i nowy podział 
państwa wchodzą w  życie z  dniem 1 stycznia 
1999 r. Starosta Tczewski Marek Modrzejewski 
dnia 23 listopada 1998 r. na Zamku Królewskim 
w Warszawie otrzymał akt o utworzeniu Powiatu 
Tczewskiego. Na podstawie tej ustawy z dniem 
31  grudnia 1998 r. zlikwidowano urzędy rejo-
nowe, w tym Urząd Rejonowy w Tczewie.

Powiat tczewski powstał zasadniczo 
w  granicach sprzed 1 czerwca 1975 r. z  wyjąt-
kiem obecnych terenów sołectw Godziszewo 
i Siwiałka w powiecie starogardzkim oraz Gołę-
biewo i Rościszewo w powiecie gdańskim. Obej-
mował: 

1) miasto Tczew, 
2) gminę Tczew, 
3) gminę Subkowy, 
4) gminę Morzeszczyn, 
5) miasto Gniew,
6) gminę Gniew,
7) miasto Pelplin,
8) gminę Pelplin. 
Na podstawie rozporządzenia Rady Mini-

strów z  dnia 26 września 1991 r. w  sprawie 
podziału lub połączenia niektórych miast i gmin 
w  których dotychczas działały wspólne organy 
oraz zmiany i  ustalenia ich nazw i  siedzib31, 
z dniem 1 stycznia 1992 r., uległ zmianie status 
niektórych gmin, połączono bowiem:

1) miasto Gniew i  gminę Gniew w  Gminę 
Gniew,

2) miasto Pelplin i gminę Pelplin w Gminę 
Pelplin. 

30 Dz.U. 1998 nr 99 poz. 631.
31 Dz.U. z 1991 nr 87 poz. 397.

Powiat tczewski stał się jednostką samo-
rządu terytorialnego z organami: Rada Powiatu 
Tczewskiego i Zarząd Powiatu Tczewskiego oraz 
Starosta Tczewski jako przewodniczący zarządu 
i organ administracji publicznej. Siedzibą orga-
nów powiatu zostało miasto Tczew, zgodnie z roz-
porządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 
1998 r. w sprawie utworzenia powiatów32.

Urzędem obsługującym powiat stało się 
Starostwo Powiatowe w  Tczewie. Siedzibę Sta-
rostwa Powiatowego zorganizowano w  budyn-
kach przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 18 i ul. 
Łaziennej 14, na bazie zlikwidowanego Urzędu 
Rejonowego. 

Powiat zaczął funkcjonować od dnia 2 stycz-
nia 1999 r. Wtedy wczesnym rankiem starosta 
Marek Modrzejewski wraz z Przewodniczącym 
Rady Franciszkiem Drelichem odsłonili tablicę 
starostwa na budynku przy ul. Dąbrowskiego 
18. W  tych budynkach organy powiatu i  staro-
stwo funkcjonowały do końca 2009 r. 

Ze względu na trudne warunki lokalowe 
i  zwiększenie zadań z  zakresu administracji 
oraz w  celu polepszenia obsługi mieszkańców 
Powiat Tczewski w  listopadzie 2007 r. zakupił 
od  firmy Metrix Amator SA, budynek biurowy 
przy ul. Piaskowej 3 w  Tczewie. Po prze-
prowadzeniu kapitalnego remontu został on 
dostosowany do  potrzeb urzędu administracji 
publicznej i przeznaczony na siedzibę organów 
powiatu i starostwa powiatowego. Na przełomie 
2009–2010 r. przeniesiono do  niego wydziały 
starostwa powiatowego oraz siedzibę organów 
powiatu. 

Starostami powiatu tczewskiego byli: 
1) Marek Modrzejewski (1999–2002 i 2002–

2006),
2) Witold Sosnowski (2006–2010),
3) Józef Puczyński (2010–2014),
4) Tadeusz Dzwonkowski (2014–2018),
5) Mirosław Augustyn (2018 i nadal).

32 Dz.U. z 1998, nr 103, poz. 652.

ZZ Powiat tczewski jest siedzibą trzech ośrodków miejskich – Pelplina, Tczewa i Gniewu; fot. whitedron: Przemysław 
Janicki, bip.powiat.tczew.pl

 POWIAT TCZEWSKI JAKO JEDNOSTKA PODZIAŁU TERYTORIALNEGO…
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Tczew doczekał się w swojej historii wielu 
znakomitych sportowców. Wśród nich byli 
oczywiście piłkarze, którzy dostąpili za-

szczytu gry w narodowych barwach. W ostatnich 
latach w narodowej drużynie grali: Marcin Mię-
ciel, Sebastian Małkowski i Paweł Wszołek. Były 
to jednak występy epizodyczne i żaden z nich 
nie odegrał takiej roli jak Roman Korynt, le-
genda gdańskiej Lechii. W latach 50’ i 60’ minio-
nego stulecia Korynt był jednym z najlepszych 
obrońców w Europie. Stał się ulubieńcem legen-
darnego trenera Kazimierza Górskiego. Był pił-
karzem, którego historię warto przybliżyć, bo był 
wybitnym reprezentantem miasta.

Roman Korynt urodził się w Tczewie 12 paź-
dziernika 1929  r. Był synem Jana i  Jadwigi 
z  domu Wojciechowska. Rodzina przyszłego 
piłkarza pochodziła z  Nowego. Ojciec mieszkał 
w Tczewie, ale był potomkiem greckich emigran-
tów. Grecy kilka pokoleń wcześniej zdecydowali 
się osiąść na pomorskich ziemiach. Nie wiadomo, 
dlaczego podjęli tę decyzję. Ich greckie nazwisko 
należało zapisywać „Korinth”. Wzbudzało to cią-
głe zainteresowanie urzędników państwowych 
i  dziennikarzy, więc piłkarz znudzony ciągłymi 
tłumaczeniami w końcu zdecydował się je spol-
szczyć.

Przyszły reprezentant kraju w  Tczewie 
spędził wczesny okres dzieciństwa. Było to 
jego miejsce narodzin i  chrztu. Sam zawodnik 
w  wywiadach niewiele mówił o  rodzicach i  ich 
życiu. Z Tczewa rodzice przenieśli się do szybko 
rozwijającej się Gdyni. Korynt uczył się naj-
pierw w  szkole polskiej, a  potem niemieckiej, 
więc poznał dwa języki. Kiedy wojna się skoń-
czyła, miał 15 lat. Żeby się utrzymać, został 
pomocnikiem kowala, a  później wykształcił się 
na elektryka. Ciężka praca od najmłodszych lat 
zahartowała jego ciało i wpłynęła na osobowość 
przyszłego nieustępliwego obrońcy.

Niewiele brakowało, by  Roman Korynt 
wybrał inną dyscyplinę sportu niż futbol, bo 

przed rozpoczęciem kariery piłkarskiej treno-
wał boks. Odnosił w  tym sporcie sukcesy, m.in. 
tytuł mistrza Wybrzeża w wagach lekkiej i pół-
średniej. Po jednej z  walk, gdy doszło do  nie-
sprawiedliwego werdyktu, przyszła legenda pił-
karska rzuciła rękawice i  już nigdy nie wróciła 
do boksu. Ostatecznie zwyciężył futbol. W pierw-
szym zespole seniorów Gromu Gdynia debiuto-
wał, co  ciekawe, na pozycji lewego pomocnika. 
W  1949  r. został mistrzem gdańskiej okręgowej 
klasy A. Po fuzji Gromu z Gedanią reprezentował 
jej barwy w barażach o wejście do II ligi.

Z końcem 1950 r. został powołany do wojska. 
Skierowany został początkowo do sekcji bokser-

Roman Korynt – piłkarska legenda 
urodzona w Tczewie

RAFAŁ REKOWSKI

ZZ Roman Korynt (1929–2018), fot. Mieczysław Świderski/
newspix.pl
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skiej OWKS Lubliniaka, w  jej barwach stoczył 
kolejne cztery pojedynki na ringu. Szybko oka-
zało się, że  więcej korzyści przyniesie futbolo-
wej drużynie OWKS. Zaprezentował się w  jej 
barwach z  dobrej strony na tyle, że  w  1951  r. 
został ściągnięty do zespołu piłkarskiego CWKS 
(Legia) Warszawa. Debiutował w  spotkaniu 
z Polonią Warszawa. W Legii w I lidze pojawił się 
piętnaście razy. Jego trenerem był najwszech-
stronniejszy polski sportowiec Wacław Kuchar, 
a kolegami z boiska Leszek Jezierski i Kazimierz 
Górski. Pobyt przyniósł mu korzyści nie tylko 
piłkarskie. Znalazł tam miłość swojego życia. 
Anna była siatkarką i  koszykarką. Pojechała za 
nim do  Gdyni, wzięli ślub w  1954 r. i  przeżyli 
wspólnie 57 lat.

Mógł zostać w  Warszawie na dłużej – tego 
chciał klub, lecz odmówił. Gdy skończył woj-
skową służbę, trafił znowu na Pomorze. Po 
ukończonej służbie wojskowej nie został przy-
jęty z  powrotem do  Gedanii z  powodu słabego 
wzroku. To sprawiło, że  zasilił szeregi Lechii 
Gdańsk. W  biało-zielonej koszulce występował 
aż do 1968 r. Zadebiutował w Lechii w 1953 r. To 
wtedy zaczęto nazywać gdańską ekipę ,,Mura-

rzami”, w nawiązaniu do tego, że obrona Lechii 
z Koryntem stanowiła dla przeciwników mur nie 
do przejścia, a także z powodu budowlanego cha-
rakteru klubu.

Bardzo szybko gdańska drużyna, z Koryntem 
na środku obrony, awansowała do  ekstraklasy. 
W  1955  r. Tczewianin dotarł z  Lechią do  finału 
Pucharu Polski. Przez wiele sezonów prezentował 
znakomitą formę. To sprawiło, że w 1959 i 1960 r. 
został laureatem nagrody „Złotych Butów” 
w plebiscycie „Sportu” na Najlepszego Piłkarza 
Polski. Zawodnika trójmiejskiej drużynie zazdro-
ściły wszystkie zespoły: od Bałtyku aż po Tatry. 
Imponował siłą, przygotowaniem fizycznym oraz 
znakomitym przeglądem pola i umiejętnościami 
dyrygowania defensywą. Zdaniem Kazimierza 
Górskiego był w tym czasie jednym z najlepszych 
obrońców w Europie.

Karierę klubową Roman Korynt zakończył 
wieku 39 lat, po spadku Lechii do  trzeciej ligi. 
Legendarny piłkarz rozegrał w  Lechii ponad 
300 spotkań.

Przez wiele lat był również filarem defen-
sywy reprezentacji Polski. Debiutował w 1952  r. 
w Bukareszcie, w meczu z Rumunią (0:1). Jak sam 

ZZ W swoim czasie był najpopularniejszym piłkarzem Lechii Gdańsk, fot. PZPN

ROMAN KORYNT – PIŁKARSKA LEGENDA
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przyznawał po latach, niewiele pamięta z  tego 
debiutu, zapewne przez stres. Od  tamtej chwili 
czuł jednak niebywałą dumę i  obiecał sobie, 
że  będzie trenował jeszcze solidniej. W  drugim 
występie, w  spotkaniu z  Węgrami (1:5), wypadł 
słabo i dlatego nie pojechał na Igrzyska Olimpij-
skie w  Helsinkach. Reprezentacja Węgier, choć 
trudno to sobie dziś wyobrazić, była prawdziwą 
piłkarską potęgą. Korynt miał bardzo trudne 
zadanie. Musiał pilnować w  tym meczu Kocsisa 
i  Puskasa, czyli jednych z  najlepszych piłkarzy 
tamtego pokolenia na świecie. Jednak najbardziej 
pamiętnym występem był z całą pewnością słynny 
mecz przeciwko ZSRR, wygrany w Chorzowie 2:1. 
Szkoleniowiec polskiej drużyny przed spotkaniem 
z ZSRR zastosował nowatorski manewr. Zamiast 
kryć rywala 1 na 1, Polacy w  obronie zagrali 
strefą. Rosjanie nie wiedzieli co się dzieję, a mieli 
bardzo mocny skład, z  najlepszym bramkarzem 
świata Jaszynem oraz świetnymi napastnikami – 
Iwanowem i  Strielcowem. Polską obroną w  tym 
meczu znakomicie zarządzał Korynt, a  w  ataku 
wybitnie spisał się słynny Gerard Cieślik.

Korynt pytany o najbardziej pamiętny mecz 
w  reprezentacji Polski tak odpowiadał: To był 
mecz inny niż pozostałe. Można powiedzieć, 
że  graliśmy nie tylko przeciwko piłkarzom, ale 
i  przeciw systemowi. Ryk stu tysięcy kibiców 
sprawił, że przed Sowietami ugięły się nogi. Cho-
ciaż raz to oni się bali. Wyszedł nam ten mecz, 
zwłaszcza Gerardowi Cieślikowi. Ja utrzymy-
wałem blok defensywny. Byłem wtedy w  naj-
wyższej życiowej formie. Po ostatnim gwizdku 
nie zeszliśmy do  szatni. Kibice zanieśli nas na 
rękach. Kordony milicji nie chciały dopuścić 
do wtargnięcia fanów, ale nie było na nich siły. 
Mało tego! Razem się kąpaliśmy! My na golasa, 
kibice w garniturach. Milicja próbowała do tego 
nie dopuścić, pilnowała wejścia do łazienki, ale 
byli bezradni wobec szturmu. „Musimy mistrzom 
nóżki umyć!” – krzyczeli fani.

Roman Korynt jest jednym z  niewielu 
polskich piłkarzy, którzy wybiegli na Santiago 
Bernabeu. Polacy grali na tym stadionie tylko 
raz – w  1959 r. Korynt pilnował wtedy jednego 
z  najlepszych piłkarzy świata, Argentyńczyka 
Alfredo di Stefano. W meczu przeciwko Hiszpa-
nii zaprezentował się na tyle dobrze, że podobno 
zainteresował się nim wielki Real Madryt.

Reprezentacyjną karierę Korynta przerwała 
opublikowana w  niemieckiej prasie korespon-
dencja z mieszkającym w Niemczech znajomym. 
Kolega zapytał go, ile dostaje za mecz, a  Polak 
napisał, że 300 złotych. Taką deklaracją zawod-
nik Lechii złamał jednak status amatora, a tylko 

tacy sportowcy mogli wówczas rywalizować 
o olimpijskie medale. Międzynarodowy Komitet 
Olimpijski przyjął tłumaczenie zawodnika, że te 
pieniądze były rekompensatą utraconych zarob-
ków. Korynt nie pojechał jednak do stolicy Włoch 
na igrzyska i chociaż później został wybrany naj-
lepszym polskim piłkarzem, nie zagrał już więcej 
w  reprezentacji. Polskie władze nie pozwoliły 
mu grać w  narodowych barwach. Nie dość, 
że Zachód ściągnął na piłkarza kłopoty, to jeszcze 
długo był niespełnionym marzeniem – obrońca 
miał bowiem ofertę z  Bayernu Monachium, ale 
nie mógł wyjechać. Władza komunistyczna nie 
chciała wydać paszportu jego rodzinie. Pozwa-
lała mu wyjechać, ale bez żony. Poniekąd wie-
działa, że żony nie zostawi, że ona go nie puści, 
więc został w Polsce.

Dla reprezentacji kraju zagrał w  sumie 
34  mecze, co  wtedy uchodziło za bardzo dobry 
wynik (niektóre źródła doliczają jeszcze jeden, 
nieoficjalny mecz), bo należy pamiętać, że repre-
zentacja rozgrywała wtedy znacznie mniej spo-
tkań niż obecnie.

Kilka lat po zakończeniu kariery legendzie 
Lechii urodził się syn imieniem Tomasz, który, 
co ciekawe, też został piłkarzem. Roman Korynt 
potrafił wznosić się ponad klubowymi podziałami, 
czego potwierdzeniem jest fakt, że  syn legendy 
gdańskiej piłki nożnej Tomasz był zawodnikiem 
Arki Gdynia oraz Bałtyku. Ojciec Tomasza, nie 
bacząc na to, że  reprezentował biało-zielone 
barwy, często razem bywał z synem na meczach 
Arki, a także przez wiele lat otwierał noworoczne 
spotkania byłych piłkarzy Lechii oraz Arki.

Do końca życia był aktywnym uczestnikiem 
życia sportowego pomorskich drużyn. Skrom-
ność, z jaką opowiadał o swojej karierze i duma, 
która rozpierała go, gdy wspominał występy 
z orzełkiem na piersi, powinny stanowić przykład 
dla kolejnych pokoleń graczy. Roman Korynt to 
był klasa-człowiek. Człowiek, który nosił w sercu 
wielki pierwiastek piłkarskiego romantyzmu –
wspominał słynny trener Bogusław Kaczmarek.

Wybitny obrońca Lechii i polskiej reprezen-
tacji zmarł 15 lipca 2018 r. Miał 88 lat1.

1 Więcej: M.  Andrzejewski, Roman Korynt. Legenda gdań-
skiej Lechii, Gdańsk 2004; J.  Gebert, Z  gdańskich boisk 
i stadionów, Gdańsk 1970; J. Hałys, Polska piłka nożna. Al-
manach, Kraków 1986; Z. Pawluczuk, Sport w Wojsku Pol-
skim w latach 1918–1989, Warszawa 1995; W. Wika, Piłka 
nożna na Wybrzeżu Gdańskim. Pięćdziesiąt lat Gdańskiego 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej, Gdańsk 1995; J. Woź-
niak, Piłka i… ryby. Roman Korynt piłkarz 50-lecia Wy-
brzeża, [w]: Znani nieznani. Opowieść o  gdańszczanach, 
Gdańsk 2004. Oraz prasy.

RAFAŁ REKOWSKI
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TOMASZ JAGIELSKI

80. ROCZNICA POWSTANIA „GRYFA 
POMORSKIEGO” W TCZEWIE

Na cmentarzu starym w Tczewie 7 lipca 2021 r. 
hołd poległym i zmarłym partyzantom i dzia-

łaczom „Gryfa Pomorskiego” oddali członkowie 
i  sympatycy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
oddział Kociewski w  Tczewie. Byli wśród nich 
m.in.:  Adam Urban – wiceprezydent Tczewa, 
Mirosław Augustyn – starosta Powiatu Tczew-
skiego, Andrzej Demski – radny Powiatu Tczew-
skiego, dr Krzysztof Korda dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Tczewie, dr Michał Kargul 
– wiceprezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 
ks. Wojciech Gliniecki – parafia Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Tczewie. Szczególnym uczest-
nikiem spotkania była Maria Kania, córka Józefa 
Weltrowskiego,  jednego z żołnierzy „Gryfa”. 

Ta największa pomorska organizacja kon-
spiracyjna powstała 7 lipca 1941  r. w  Czarnej 
Dąbrowie niedaleko Bytowa z  przekształcenia 
„Gryfa Kaszubskiego”. Jak podkreśla Krzysz-
tof Korda, bardzo duży wpływ na początkowy 
rozwój organizacyjny TOW „Gryf Pomorski” 
miało objęcie funkcji I prezesa Rady Naczelnej 
przez ppłk. rez. księdza J.  Wryczę. Jego wielki 
autorytet sprawił, że  do  TOW „Gryf Pomorski” 
przyłączyło się w  krótkim czasie kilkanaście 
pomorskich organizacji i grup konspiracyjnych. 
Jej liczebność osiągnęła maksymalny stan licz-
bowy ok. 18–20 tys. ludzi. 

„Gryf” funkcjonował na terenie Kaszub, 
Borów, Kociewia, w  tym również na terenie 
Tczewa. W  ramach akcji sabotażowych par-

tyzanci „Gryfa Pomorskiego” – kolejarze na 
terenie Zajączkowa Tczewskiego – wsypywali 
piasek w  koła pociągów niemieckich kierowa-
nych z zaopatrzeniem na front, uniemożliwiając 
im jazdę, mylnie podłączali wagony do  innych 
składów, aby z  opóźnieniem trafiały w  miejsce 
docelowe lub też wysadzali pociągi z żywnością 
dla wojska niemieckiego, a  ocalały prowiant 
przekazywali partyzantom w oddziałach leśnych. 
Wiadomo również, że podpalili magazyn sprzętu 
wojskowego na stacji Zajączkowo Tczewskie,  
wysyłali paczki żywnościowe do więźniów w obo-
zach koncentracyjnych Stutthof i Dachau, a także 
kontaktowali się z  przebywającymi w  Tczewie 
jeńcami angielskimi. Partyzanci z „Gryfa Pomor-
skiego” zajmowali się również zbieraniem wia-
domości wywiadowczych, zwłaszcza w Tczewie, 
ważnym punkcie komunikacji kolejowej.

Członkowie „Gryfa Pomorskiego” pocho-
dzili m.in. z  Tczewa i  okolic, Kociewia, Kaszub 
i  Borów Tucholskich. Synowie i  córki tej ziemi 
w trudnych czasach okupacji niemieckiej bronili 
siebie, swoich rodzin i sąsiadów. 

Lech J. Zdrojewski przedstawił uczestnikom 
zebranym publikację Głos serca Polskiego, która 
jest zbiorem wspomnień o  losach partyzantów 
Pomorza i działalności podziemnej drukarni.

Do  maja 1943  r. komendantem powiatu 
tczewskiego był ppor. Józef Klawikowski 
ps. „Tur”, a do lutego 1944 funkcję tę sprawował 
Maran Herold ps. „Szczupak”, a po nim do końca 
wojny Bolesław Leszczyński. Miejskim komen-
dantem „Gryfa Pomorskiego” w  Tczewie był 
sierż. Szczepan Kwaśniewski do grudnia 1943 r., 
a  po nim plut. Andrzej Frankowski ps. „Bole-
sław” do lutego 1944 i Andrzejewski ps. „Burza”. 

fot. Jacek Cherek
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SUCHY DĄB  
NA STARYM 
PLANIE

Suchy Dąb to 
żuławska wieś 
na terenie gminy 
Suchy Dąb. Mała 
spokojna osada 
z kościołem, pocztą, 
szkołą i  urzędem 
gminy. Jej historia 
sięga czasów śre-

TOMASZ JAGIELSKI

NOWA KSIĄŻKA DLA MIŁOŚNIKÓW 
HISTORII

Na rynku wydawniczym ukazała się nowa 
pozycja pt. Historia powiatu gdańskiego 

w  pytaniach. Ludzie, zdarzenia, miejsca. 
Pruszcz Gdański i  okolice to trzy różne kra-
iny – Żuławy Gdańskie, Kociewie i  Wyżyny 
Gdańskie. Koloryt i różnice krajobrazowe oraz 
historyczne czynią z tej ziemi ciekawy, a także 
barwny materiał dla twórców. 

Grupa lokalnych historyków, regionali-
stów w osobach: Monika Ambros-Zeula, Gert 
Buss, Dariusz Dolatowski, Bartosz Gondek, 
Tomasz Jagielski, Andrzej Januszajtis, Jerzy 
Paweł Kornacki, Marek Kozłow, Günter Lang, 
Fritz Trossowski, Piotr Wójcik, Gabriela 
Zbirohowska-Koscia podjęła się tego zadania. Twórcy opisali przeszłość miejscowości, gmin tworzą-
cych współcześnie powiat gdański. Odkrywają życie i dzieła dawnych mieszkańców tej krainy oraz 
wydarzenia historyczne, które miały tutaj swój przebieg. Wszystkich chętnych do  nabycia pozycji 
prosimy o kontakt: Fundacja Bursztynowym Szlakiem, tel. 505 780 681, fundacja@bursztynowym.pl.

dniowiecza. Przez wieki losy wsi związane były 
z dziejami Gdańska i walką z żywiołami przyrody. 
Liczne wojny, przemarsze wojsk, powodzie, ale 
także wizyty kupców czy nowych osadników czy-
niły wieś raz zasobniejszą, a raz niweczyły pracę 
mieszkańców.

W  XVII  w. powstała unikatowa i  niezwykle 
cenna pamiątka związana z  Suchym Dębem. 
W  r.  1667 powstał plan wsi. Jego autorem był 
Daniel Becker, który sprawował funkcję wiejskiego 
mierniczego. Wykonał kolorowy rysunek osady na 
świńskiej skórze. Plan jest bardzo dokładny i szcze-
gółowy. Autor dokładnie zaprezentował lokalizację 
gospodarstw nad brzegiem Motławy. Przy posia-

dłościach umieścił gmerki – czyli znaki graficzne 
żuławskich właścicieli ziemskich. Był to swego 
rodzaju podpis, a  także namiastka żuławskiego 
herbu. Wydawcą planu wsi nad Motławą był Ber-
liński Instytut Litograficzny.

Przed 1945 rokiem jej posiadaczem był 
mieszkaniec Suchego Dębu Kopittke. Był kup-
cem i  właścicielem karczmy, a  jej budynek 
zachował się do dzisiaj. Ocalał także szyld rekla-
mowy karczmarza Kopittke. Niestety plan wsi 
nie przetrwał. Prawdopodobnie zaginął podczas 
zawieruchy wojennej. Ocalała jedynie reproduk-
cja, która ukazuje wielkość, zasobność i bogactwo 
żuławskich gospodarzy w XVII w.
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100. ROCZNICA PLEBISCYTU 
NA WARMII, MAZURACH I POWIŚLU

11 lipca 1920 r. na Warmii, Mazurach i Powi-
ślu odbył się plebiscyt, mieszkańcy głoso-

wali, czy chcą mieszkać w Polsce, czy w Niem-
czech. Czas był niesprzyjający dla polskiej strony 
bowiem ze wschodu nacierała na Warszawę 
bolszewicka nawałnica, a  Niemcy rozwinęli na 
wielką skalę propagandę na rzecz swojej strony. 
W głosowaniu Polska poniosła klęskę, było jed-
nak kilka miejsc w których Polacy wygrali. Po stu 
latach uczczono pamięć organizatorów i polskich 
wyborców z tamtych dni. 

JANOWO
Plebiscyt, który odbył się w 1920 r., miał zde-

cydować o przynależności tych terenów do Polski 
lub Niemiec. Głosy mieszkańców kilku wsi, w tym 
Janowa, zdecydowały, że  do  Polski przyłączono 
miejscowości Janowo, Bursztych, Nowe Lignowy, 
Kramrowo i  Małe Pólko. Tak powstał skrawek 
polskiej ziemi, otoczony z  trzech stron Niem-
cami, a  z  czwartej Wisłą, który nazwano  Małą 
Polską. Najbardziej aktywni działacze plebi-
scytowi, którzy przyczynili się do  tego sukcesu, 
zostali zamordowani przez hitlerowców w 1939 r. 
Na cmentarzu w Janowie  znajduje się ich sym-
boliczna mogiła. Podczas uroczystości wspo-
minano i  upamiętniono polskich organizatorów 
plebiscytu: Augustyna Czyżewskiego, Tadeusza 
Tollika i ks. Ignacego Niklasa.

MALBORK
Zebrani mogli wysłuchać wystąpienia Remi-

giusza Binnebesela, wnuka  Bernarda – dzia-
łacza plebiscytowego i  syna  Arkadiusza, który 
przez dziesięciolecia niestrudzenie przypominał 
o wydarzeniach z 1920 r.

„Mój dziadek był rdzennym mieszkańcem 
tej ziemi, urodził się w  Malborku, a  właściwie 
w  dawnym Marienburgu w  r.  1893  r.,  w  kamie-
nicy przy obecnej ul. Mickiewicza.  Ochrzczony 
został w kościele parafialnym na dzisiejszym Sta-
rym Mieście. Nasza rodzina była rodziną polską. 
Niestety dziadka nie poznałem, ponieważ oddał 
życie w 1939 r., w obronie Poczty Polskiej w Wol-
nym Mieście Gdańsku” – wspominał Remigiusz 
Binnebesel. „Od taty wiem, że dziadek był bardzo 
zaangażowany w plebiscyt 1920 r. Polskim rodzi-
nom na tych terenach nie było łatwo. Nadzieja 
pojawiła się z chwilą ogłoszenia plebiscytu. Nie-
stety Niemcy, którzy byli w liczebnej przewadze, 

zastraszali Polaków, zniechęcając do  udziału 
w  plebiscycie. W  Domu  Polskim 8 lipca 1920  r. 
doszło do  pobicia naszych rodaków, a  masowe 
sprowadzanie Niemców z dalszych terenów spo-
wodowało klęskę Polaków w ostatecznym wyniku 
plebiscytu” – dzielił się rodzinną opowieścią.

„Po plebiscycie wcale nie było lepiej. 
Oszustwa Niemców oraz dalsze szykany spo-
wodowały, że  większość polskich rodzin, w  tym 
także mój dziadek, zdecydowało się na wyjazd 
do miast, które były na terenie nowej Rzeczpo-
spolitej. Dziadek Bernard zamieszkał w Tczewie, 
a następnie w Gdańsku. Podobnie postąpiły inne 
polskie rodziny” – przypomniał Remigiusz Bin-
nebesel. „W  tamtym czasie bycie Polakiem na 
tych terenach wiązało się ze zbyt dużym zagro-
żeniem. Obecnie trudno nam to sobie wyobrazić” 
– dodał wnuk działacza plebiscytowego.

W  podziemiach Muzeum Miasta Malborka 
otwarto wystawę Plebiscyt 1920. Mała Polska – 
Wielcy Polacy. 

Prezentuje ona oryginalne dokumenty plebi-
scytowe, fotografie na których uwieczniono dzia-
łania przed plebiscytem oraz dzień plebiscytu 
i  pamiątki osobiste osób walczących o  polskość 
w 1920. Na ekspozycji są m.in. ubranie obozowe, 
czapka uczniowska z polskiej szkoły w Piekle czy 
fragment podłogi z  podpisami z  domu celnego 
w Janowi wraz z podpisami. Odsłonięto również 
pamiątkową tablicę na murze, który przetrwał 
z Domu Polskiego w Malborku do 2008 r.

STARY TARG
Również tutaj odbyło się uroczyste odsło-

nięcie pamiątkowej tablicy  poświęconej rocz-
nicy plebiscytu w Starym Targu. Po odsłonięciu 
wykład okolicznościowy wygłosił historyk Adam 
Langowski.

SZTUM
Według historycznych źródeł najwięcej 

głosów za Polską oddano w  powiecie sztum-
skim – 19,07% i  olsztyńskim – 13,74%. Mimo to 
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do  powrotu do  granic ojczyzny została jeszcze 
długa wyboista i  bolesna droga. W  ramach 
obchodów zaprezentowano wystawę pt.  „Należy 
stworzyć niepodległe państwo polskie (…) 
z wolnym dostępem do morza. Powrót Pomorza 
i Kujaw do Polski 1918–1920” Instytutu Pamięci 
Narodowej Oddział w  Gdańsku, która przybliża 
i  opisuje okoliczności wydarzenia, a  także kon-
tekst historyczny i polityczny przeprowadzonego 
plebiscytu. Dodatkową atrakcją była  projekcja 
animacji historycznej poświęconej plebiscytowi, 
zobrazowanemu w  szerszym kontekście ówcze-
snej sytuacji geopolitycznej. 

Foto nr 1 Rok 1922 odsłonięcie kapliczki 
w Janowie jako wyraz wdzięczności za plebiscyt. 
Zbiory Izba Pamięci w SP w Janowie.

Nr 2 Wojewoda Stefan Łaszewski w  Jano-
wie 24 czerwca 1920  r. Zbiory Izba Pamięci SP 
Janowo.

TOMASZ JAGIELSKI

ŚWIATOWY DZIEŃ KOCIEWIA 
W TCZEWIE 2021 R.

Od kilku lat 10 lutego obchodzony jest Światowy 
Dzień Kociewia. Data wspólnego świętowa-

nia mieszkańców regionu nie jest przypadkowa, 
bowiem nazwa „Kociewie” w źródłach pisanych 
pojawiła się 10 lutego 1807  r. W  okresie wojen 
napoleońskich, a  dokładniej konfliktu pomiędzy 
Napoleonem a Prusami i Rosją, kiedy pod fran-
cuską egidą walczyły Legiony Polskie na czele 
z  gen. Janem Henrykiem Dąbrowskim. Ppłk 
Józef Hurtig wysłał z zajętej miejscowości Nowe 
meldunek do  gen. Dąbrowskiego, że  „posyła 
w kierunku północnym dwa patrole: jeden w kie-
runku Starogardu, a drugi ku «Gociewiu»…”.

Z okazji Światowego Dnia Kociewia w okre-
sie pandemii Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Aleksandra Skulteta w  Tczewie i  Zrzesze-
nie Kaszubsko-Pomorskie oddział Kociewski 
w Tczewie, funkcjonujące online, zorganizowały 
konkurs fotograficzny pt. „Mój wypoczynek na 
Kociewiu”. Uczestnicy wyszukali własne zdję-
cia, które ukazywały chwile relaksu w pięknych 
okolicznościach kociewskiej przyrody. Widoki 
jezior, rzek, lasów i  pól Kociewia utrwalone na 
zdjęciach ukazują pełnię piękna tej krainy. Wszy-
scy już tęsknią za swobodnym wypoczynkiem 
także pośród przyrody Kociewia. Zdjęcia można 
oglądać: https://www.facebook.com/mbptczew/
photos/a.692275247509318/5009994182404048
/?type=3&theater

TOMASZ JAGIELSKI

WIELKI BOHATER Z MAŁEGO 
GORZĘDZIEJA

Spośród historycznych postaci związanych 
z  Gorzędziejem warto pamiętać o  Hubercie 

Stangenbergu. Urodził się 28 maja 1919 r. w Pel-
plinie w  rodzinie nauczycielskiej, jego ojciec, 
Antoni, był kierownikiem SP w  Gorzędzieju. 
Hubert jak i  jego rodzeństwo – Jadwiga, Albin 
i Witold – należeli do harcerstwa. Hubert począt-
kowo uczył się w Gorzędzieju, ale od piątej klasy 
uczęszczał do SP nr 5 w Tczewie. Do harcerstwa 
wstąpił w 1930 r. Świadectwo dojrzałości otrzy-
mał w  maju 1939  r. jako absolwent I  Państwo-
wego Gimnazjum Męskiego i Liceum w Tczewie. 
Jako licealista marzył, aby zostać nauczycielem 
wychowania fizycznego. 

W  1938  r. w  Toruniu zdobył mistrzostwo 
juniorów Pomorza w rzucie oszczepem, dyskiem 
i granatem. Został powołany do sportowej kadry 
narodowej juniorów. Pełnił liczne funkcję w dru-
żynach harcerskich, nie tylko w  Tczewie, brał 
udział w licznych obozach harcerskich. W ciągu 
swej aktywnej działalności na terenie miasta 
i  powiatu tczewskiego zdobył 32 sprawności 
harcerskie oraz zaszczytny stopień Harcerza 
Orlego. W  chwili wybuchu II wojny światowej 
znajdował się w  Gorzędzieju. Zebrał kolegów 
harcerzy i  wraz z  nimi podążył w  kierunku 
Tczewa, wyrażając gotowość do walk obronnych. 
Później ukrywał się u rodziny w Przechowie, nie-
opodal Świecia. Jego ojciec został aresztowany 
i  osadzony w  tczewskich koszarach. Niemieccy 
żołnierze dwukrotnie dokonywali rewizji domu 
Stangenbergów w  Gorzędzieju w  celu areszto-
wania Huberta i  jego brata Albina. Nie czując 
się pewnie w  rodzinnych stronach, w  grudniu 
wyjechał do Warszawy. Zaangażował się w dzia-
łalność konspiracyjną, przyjmując pseudonim 
,,Kuba”. Występował także pod nazwiskiem Jan 
Jankowski.

Brał udział w  akcjach zbrojnych w  War-
szawie, Generalnej Guberni oraz w  powstaniu 
warszawskim, gdzie dowodził powstańczym 
plutonem. Jego powstańczy szlak wiódł przez 
Wolę, Powązki, Getto i Stare Miasto. Zginął boha-
terską śmiercią w  nocy z  24/25 sierpnia 1944  r. 
podczas ataku na Biały Dom. Został pochowany 
w Ogrodzie Krasińskich, na zapleczu domu przy 
ul. Nalewki 4. Pośmiertnie został awansowany 
do stopnia podporucznika oraz odznaczony Krzy-
żem Walecznych. Jego imię nosiła Szkoła Podsta-
wowa w Gorzędzieju.
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ŚWIĘTO KOCIEWIA  
NA JARMARKU  
ŚW. DOMINIKA

6 sierpnia barwny korowód miesz-
kańców Kociewia przeszedł trak-

tem królewskim w  Gdańsku. Wielu 
mieszkańców Pomorza ma swoje 
korzenie sięgające tej krainy. kociew-
ską. Podczas największej imprezy 
handlowo-kulturalnej w  Europie, 
jaką jest Jarmark św. Dominika, 

zaprezentowały się kociewskie 
gminy, orkiestry dęte, koła gospodyń 
wiejskich, stowarzyszenia i  domy 
kultury. Uczestnicy ukazali barwne 
stroje, piosenki, muzykę, jadło, 
gwarę i historię z tego regionu Polski. 
Od 2005 r. podczas jarmarku prezen-
tuje się ta barwna kraina ze swoją 
tradycją, kulturą i historią. Jarmark 
św. Dominika, którego początki się-
gają do  XIII, a  w  tym roku obcho-
dzimy jego 761 edycję i to doskonała 
forma prezentacji kociewskich 
osiągnięć. Mieszkańcy Trójmiasta 
i  turyści oklaskami podziękowali 
uczestnikom korowodu, a  podczas 

zwiedzania stoisk podziwiali osiągnięcia regionu. 
Dzień Kociewia na Jarmarku św. Dominika przy-
gotowały powiat starogardzki, Lokalna Organiza-

cja Turystyczna „Kociewie” i  lokalne stowarzy-
szenia. Wszyscy z  niecierpliwością oczekują już 
na kolejny rok barwnego kociewskiego korowodu.
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Kociewskie klimaty
Na przełomie lat siedem- i  osiemdziesiątych 
XX w. uczyłam się w szkole podstawowej w Przy-
siersku, która wtedy nie posiadała jeszcze 
patrona. Podczas procesji Bożego Ciała sypałam 
kwiatki jako mała „Krakowianka”, bo w czasach 
PRL-u  narodowym strojem ludowym był oczy-
wiście strój krakowski. Czyli było na ludowo, ale 
nie po pomorsku…

Jako nastolatka wzięłam udział w  olimpia-
dzie polonistycznej. Do  dziś pamiętam zadzi-
wienie komisji w  Bydgoszczy, gdy recytowałam 
wiersz po kociewsku. Oryginalny wybór zawdzię-
czałam mamie, której kariera naukowa i  pasja 
życiowa ściśle łączy się z Kociewiem.

Uczęszczając do  I  Liceum Ogólnokształ-
cącego w  Świeciu, przygotowałam na godzinę 
wychowawczą prezentację o  dr. Florianie Cey-
nowie – patronie szkoły. Moi profesorowie dbali 
o edukację literacką, zapoznawali nas z kulturą 
polską, jednak regionalizm nie cieszył się jeszcze 
popularnością…

Po studiach uczyłam języka polskiego 
w szkole w Drzycimiu. Z przyjemnością w 1998 r. 
przygotowałam dzieci do  Konkursu Wiedzy 
o Kociewie „Mój Region – Moją Małą Ojczyzną”, 
zorganizowanego przez SP w Przysiersku.

Kolejną placówką oświatową były Szkoły 
Katolickie w Świeciu. Praca w miejscu, którego 
patronem jest ks. dr Bernard Sychta, zobowią-
zywała do  krzewienia lokalnego patriotyzmu. 
Dlatego współorganizowałam dla społeczności 
szkolnej i  miasta Świecia spotkania z  kociew-
skimi twórcami (ks. Franciszek Kamecki, Roman 
Landowski, Andrzej Grzyb). Moi uczniowie 
startowali w  różnych konkursach regionalnych. 
Wspólnie z  I  LO w  Świeciu przygotowałam 
konkurs „Kaszubi na Kociewiu”, poświęcony 
dr. F. Ceynowie, a także ks. dr. B. Sychcie. Zorga-
nizowałam osiem edycji Powiatowego Konkursu 
Recytatorskiego „Poeci z  Kociewia”, którego 
laureaci reprezentowali Kociewie Południowe na 

Festiwalu Twórczości Kociewskiej im.  Romana 
Landowskiego w  Tczewie. Wraz z  młodzieżą 
wystawiałam dramaty ks. Sychty (Wesele 
kociewskie, Ostatnia Gwiazdka Mestwina) 
w Świeciu. Wraz z nauczycielami Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Świeciu kilkukrotnie zor-
ganizowałam Światowy Dzień Kociewia. Brałam 
także czynny udział w  przygotowaniach i  prze-
biegu kongresów kociewskich (2000, 2005, 2010, 
2015). Popularyzowałam również kulturę mate-
rialną i  duchową Kociewia podczas prelekcji 
wygłaszanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Świeciu lub Izbie Regionalnej. Pisałam teksty 
o  podejmowanych działaniach do  prasy lokal-
nej oraz pomorskiej („Pielgrzym”, „Kociewski 
Magazyn Regionalny”, „Pomerania”). Populary-
zowałam tradycje świąteczne w  radiu PiK oraz 
TVP 3 Bydgoszcz. Aby lepiej przybliżać Małą 
Ojczyznę, ukończyłam studia podyplomowe Edu-
kacja Regionalna. Dzięki przychylności przeło-
żonych, pomocy współpracowników i  zaangażo-
waniu uczniów, dane mi było aktywnie działać na 
niwie regionalnej.

Moje działania zostały docenione. Zostałam 
laureatką Skry Ormuzdowej 2017. Nagroda mie-
sięcznika społeczno-kulturalnego „Pomerania” 
przyznawana już ok. 180 osobom „za szerzenie 
wartości zasługujących na publiczne uznanie, 
pasje twórcze, propagowanie kultury kaszubskiej 
i innej pomorskiej, działania bez rozgłosu, prze-
zwyciężanie trudnych środowiskowych warun-
ków, społeczne inicjatywy w dziedzinie kultury”.

Wydawać by się mogło, że już nic więcej nie 
osiągnę w  dziedzinie regionalizmu. Jednak, gdy 
we wrześniu 2018 r. zaczęłam pracować w Szkole 
Podstawowej w  Przysiersku, której patronem 
jest dr Florian Ceynowa (od 1985 r.), zobaczyłam 
nową perspektywę i  stanęły przede mną nowe 
wyzwania!

Mam przyjemność uczyć wychowania regio-
nalnego, dzięki temu, że w 1996 r. grono pedago-
giczne stworzyło program autorski: „Program 
wychowania regionalnego w  Szkole Podstawowej 
im. dra F. Ceynowy w Przysiersku”. Zajęcia odby-
wają się w  sali REGIONALNEJ, której wystroju 
i  eksponatów mogą pozazdrościć muzea etnogra-
ficzne. Okna na szkolnych korytarzach przyozda-
biają firanki z haftem kociewskim. Zaangażowanie 
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Dyrektor Stanisławy Kuffel sprawiło, że uczbówka 
posiada piękne stroje ludowe. Podczas uroczystości 
szkolnych, świąt narodowych poczet sztandarowy 
w strojach kociewskich wygląda paradnie. Dzieci 
i młodzież troszczą się także o grób patrona szkoły, 
mieszczący się na miejscowym cmentarzu.

W 2019 r. w szkole odbyła się XXV edycja Kon-
kursu Wiedzy o Kociewie „Mój Region – Moją Małą 
Ojczyzną”, nad którym pieczę sprawują panie: 
Hanna Czarnecka-Kobus oraz Ewa Sutkowska.

Gdy redakcja „Kociewskiego Magazynu 
Regionalnego” zaproponowała spotkanie dzien-
nikarzy z  młodzieżą, bardzo się ucieszyłam. 
Wizyta przedstawicieli prasy regionalnej była 
dla uczniów dużym przeżyciem.

Mam nadzieję, że bycie szkólną w Przysier-
sku będzie nadal inspirowało mnie do działań na 
rzecz Kociewia.

Joanna Biniecka – polonistka, regionalistka

Kim był Józef Grzybek?
Szkoła Podstawowa w  podstarogardz-

kich Kokoszkowach już 50 lat nosi imię Józefa 
Grzybka. Poza Starogardem jest to postać niemal 
nieznana. W krótkim życiorysie przedstawię jego 
sylwetkę, zwłaszcza dlatego, że w 2019 r. minęło 
100-lecie jego urodzin. 

Józef Wiktor Grzybek urodził się 19 grudnia 
1919 r. w Starogardzie Gdańskim jako syn mura-
rza Wiktora i Mart z domu Mucha. Miał pięcioro 
rodzeństwa. Po ukończeniu szkoły powszechnej 
pracował w sklepie spożywczym jako goniec oraz 
imał się różnych innych zajęć, m.in. jako robotnik 
w stolarni oraz w firmie budowlanej. Od grudnia 
1930 r. należał do drużyny harcerskiej, gdzie prze-
szedł przez wszystkie stopnie skautowe – od zucha 
po harcerza. Później do 32 Przyszkolnej Drużyny 
Harcerskiej im. księcia Józefa Poniatowskiego. 
Najpierw osiągnął tytuł ćwieka oraz pełnił funk-
cję gospodarza drużyny. Poza tym zdobył m.in. 
tytuł wywiadowca i kilka pozostałych sprawności. 
Uczestniczył także w kilku obozach harcerskich. 

Ostatecznie jako murarz ukończył kurs 
Przysposobienia Oświatowego Przedpoborowych 
do  Obrony Narodowej oraz szkolenie specjali-
styczne zorganizowane przez Komitet Powiatowy 
LOPP w  Starogardzie Gdańskim. Brał udział 
w przygotowaniach obronnych Starogardu Gdań-
skiego. W  przeddzień wybuchu wojny widziano 
go w  schronie Komendy Obrony Miasta przy 
ul. Kościuszki 28. W nocy z 31 sierpnia na 1 wrze-
śnia 1939 r. jako harcerz pełnił służbę w Komen-
dzie OPLiG w tym mieście.

 Dnia 2 września, w momencie wejścia Niem-
ców do Starogardu, został zatrzymany na rynku 
Starego Miasta i pobity przez miejscowych hitle-

rowców za posiadanie wpiętego w klapę krzyżyka 
harcerskiego. Dwa dni później udał się do szkoły 
nr 2, gdzie mieściła się harcówka, w celu znisz-
czenia spisów imiennych starogardzkich harce-
rzy oraz zabrania sprzętu obozowego. Jednak 
w budynku tym stacjonowali już Niemcy.

Kilka dni później, 12 września, do mieszka-
nia Grzybków wtargnęli miejscowi hitlerowcy. 
Aresztowali mieszkających w  barakach przy 
ul. Gdańskiej kilku Polaków, a następnie wywieźli 
w  nieznanym kierunku. Część z  nich wróciła 
zaraz następnego dnia, jednak wśród nich nie 
było harcerza Grzybka. Jak się później okazało 
Niemcy wywieźli ich do  lasu 2,5 km od  szkoły 
w  kierunku na Ciecholewy. Jeszcze tej samej 
nocy pozostałych rozstrzelano, a ciała pomordo-
wanych znalazła miejscowa ludność z  Kokosz-
kowych w  pobliskim lesie. Wśród dziesięciu 
zabitych znajdował się Józef Grzybek. Został on 
rozpoznany przez ojca Wiktora. 

Jak się okazało w  wyniku prowadzonego 
po wojnie śledztwa zbrodni dokonali miejscowi 
hitlerowcy, którzy szukali na podstawie zro-
bionych list proskrypcyjnych swoich polskich 
ofiar, z którymi mieli prywatne porachunki. Nie 
zastali ich w domach, więc postanowili zemścić 
się na przypadkowych Polakach. Poza zabraniu 
zwłok oraz dokumentów pochowano ich najpierw 
w grobie masowym nr 39. Dopiero po zakończe-
niu wojny oraz okupacji niemieckiej na Kociewiu 
udało się ich przenieść w inne miejsce.

Ciała zamordowanych ekshumowano 
23 czerwca 1945 roku i następnego dnia pocho-
wano na cmentarzu katolickim przy ul. Szwo-
leżerów. Z  czasem na ich grobie wzniesiono 
pomnik ku czci pomordowanych starogardzian 
w latach 1939-45, na który naniesiono 84 nazwi-
ska, w tym Józefa Grzybka.

Dnia 12 września 1970 r. jego imię nadano 
Szkole Podstawowej w  Kokoszkowych. W  jej 
murach zorganizowano izbę pamięci.

Leszek Muszczyński
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KOCIEWSKIE 
MIASTA I GMINY

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

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

GMINY POGRANICZNE

BUKOWIEC
CZERSK
LINIEWO
LNIANO
STARA KISZEWA
ŒLIWICE
TRĄBKI WIELKIE
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