
nr 4 (2018)

EuropEjski  Fundusz  rolny
na  rzEcz  rozwoju  

obszarów  wiEjskich

Kociewie w pieśni maryjnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju  Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, 
poddziałanie 19.4. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Materiał opracowany przez Biuro Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia. 

W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. ówczesne 
władze polityczne nie sprzyjały edukacji regionalnej oraz propa-
gowaniu przywiązania do Kociewia, jako małej ojczyzny. Takie 
organizacje jak LGD Wstęga Kociewia czy LOT Kociewie nie 
miałyby wtedy racji bytu.  Były oczywiście nieliczne przejawy 
tej działalności w formie wydawnictw, czy organizacji, ale mu-
siało to być akceptowane przez władze.  W tym miejscu pragnę 
przypomnieć pieśń „O kociewskiej ziemi Pani”, która w tamtym 
trudnym czasie, czasie spopularyzowała nazwę Kociewie.
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Boże Ciało, boże domki
i… parzybroda

Nasza organizacja, jako jedna z niewielu na terenie województwa po-
morskiego zdecydowała się na włączenie do Lokalnej Strategii Rozwoju 
projektów grantowych. To trudne i nieco ryzykowne przedsięwzięcie, jed-
nakże Zarząd uznał, że wsparcie dla organizacji pozarządowych jest zgodne 
z duchem programu Leader. 

Co więcej postanowiono stworzyć bardzo korzystne warunki finansowe 
dla wnioskodawców w postaci 80% zaliczki na realizację zadań grantowych.

cd na str. 3

Franciszek Ksawery Czarnecki 
–  kociewski bohater

W obecnym roku obchodzimy setną rocz-
nicę odzyskania przez Polskę niepodległości, 
dla historycznego porządku przypomnę  jed-
nak, że  na naszych ziemiach państwo polskie 
odrodziło się dopiero w 1920 r. 

Wszystkie ważne wydarzenia historyczne 
mają swoich wielkich bohaterów, w tym przy-
padku w świadomości Polaków istnieją Pade-
rewski, Piłsudski, Haller,  zapewne udałoby 
się dopisać jeszcze wiele innych wybitnych 
postaci. Nie ma niestety   zbyt wielu informa-
cji o  tysiącach żołnierzy, którzy za wolność 
narodu zapłacili najwyższą cenę.

cd. na str. 2

Nowy projekt

Ruszyła Kociewska Akademia Wiedzy
Pierwsze historii LGD 
projekty grantowe

LGD „Wstęga Kociewia” wspólnie z LGD „Chata 
Kociewia” i LOT Kociewie złożyła  projekt na 
konkurs ogłoszony przez samorząd województwa 
pomorskiego  finansowany ze środków Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich. Projekt zatytułowany 
„Kociewska Akademia Wiedzy” uzyskał najwyższą 
ocenę w rankingu. Celem operacji jest tworzenie 
(rozszerzanie) i wzmacnianie sieci kontaktów 
dla lokalnych grup działania z terenu Kociewia 

z innymi podmiotami zajmującymi się rozwojem gospodarczym w branży turystyki 
wiejskiej przez działania szkoleniowe i promocyjne. cd na str. 4

Biuletyn stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania

cd na str. 4

Boże Ciało obok Bożego Narodzenia i Wielkanocy jest ważną uro-
czystością w kalendarzu świąt katolickich.  Podniosłość i odmienność 
tego święta wyróżnia atmosfera gorącego, letniego dnia, widowiskowość 
i powaga modlitewna w plenerze. Uroczystość przypada na jedenasty 
dzień po Zielonych Świątkach czyli w okresie pomiędzy końcem maja 
do połowy czerwca. W Polce po raz pierwszy obchodzono ją w 1320 
roku w diecezji krakowskiej. 

Boże Ciało rozpoczyna się mszą świętą w kościele, potem Euchary-
stia obnoszona jest w uroczystej procesji po uliczkach miast i wsi do 
czterech ołtarzy zbudowanych przez wiernych, zwanych na Kociewiu 
bożymi domkami.

Zbliżają się wakacje, a razem z nimi letnie imprezy organizowane 
na Kociewiu. Wydarzenia zachęcają mieszkańców oraz turystów do 
odwiedzania różnych części Powiatu Tczewskiego. Sprawdź jakie im-
prezy odbywają się w regionie, baw się i zwiedzaj Kociewie.

cd na str. 2

Kalendarium imprez 
na Kociewiu Tczewskim
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Franciszek Ksawery Czarnecki (1900 -1920) 
–  kociewski bohater Bana

Niniejszym artykułem chcę przy-
bliżyć Czytelnikom postać Francisz-
ka Ksawerego Czarneckiego, którego 
życiowe wybory i postawa może 
symbolizować udział Kociewiaków  
w odzyskaniu przez Polskę niepod-
ległości. 

Ksawery Czarnecki ( w rodzinnym domu używano 
jego drugiego imienia) urodził się w rodzinie Stefana 
Czarneckiego (1875 – 1955) i Julianny z d. Spych. 
Czarneccy, mimo że pochodzili z parafii Bobowo, 
swoje wspólne życie zaczęli za Wisłą. Za zarobione 
przez trzy lata w Zagłębiu Ruhry pieniądze Stefan 
kupił gospodarstwo. Był bardzo dobrym gospodarzem 
i udawało mu się powiększać majątek, ostatecznie 
jednak ok. 1910 r. postanowił wrócić na Kociewie 
i zakupił ok. 20 ha bardzo urodzajnej, ale dość za-
puszczonej ziemi w Wielkim Garcu. Gospodarstwo 
położone było na terenie Niziny Walichnowskiej 
przy Kanale Wałowym. Miejsce to nazywane było 
„kykbusz” ( Busch w języku niemieckim oznacza 
krzak), ale spotkałem się też z określeniem „kibitzrut” 
( z niemieckiego Kiebitz – czajka). Przez współcze-
snych mieszkańców  teren ten nazywany jest „lądy”. 
Etymologię tego wyrazu można wywodzić również 
z języka niemieckiego, określenie oznacza miejsce 
między wodami, czasem zalewane. Tymi wodami to 
oczywiście  cztery kanały Niziny Walichnowskiej: 
Wałowy, Średniak, Graniczniak i Jeziernik.

Czarneccy znowu wykazali się pracowitością i umie-
jętnościami, stali się na tyle mocni ekonomicznie 
i organizacyjne, aby wydzierżawić jeszcze kilkadziesiąt 
hektarów od parafii Wielki Garc.

Perturbacje przyszły w czasie I Wojny Światowej, 
Stefana powołano do armii, a ciężar prowadzenia 

gospodarstwa spoczął na barkach  najstarszego z ro-
dzeństwa - Ksawerego. Mimo zaledwie 17 lat Ksawery 
poradził sobie bardzo dobrze. Kiedy w 1918 r. do 
domu z frontu rumuńskiego powrócił Stefan, to Ksa-
wery na wieść o wybuchu postania wielkopolskiego 
postanowił walczyć o niepodległość ojczyzny. Jak 
później mówiono w rodzinie niezwłocznie „prze-
kradł się” z Bydgoszczy do Poznania by dołączyć 
do powstańców. Pan Ryszard Staniszewski z Gniewu  
siostrzeniec Ksawerego Czarneckiego przedstawił mi 
pocztówkę z 1919 r. pisaną przez jego wujka do swojej  
najmłodszej siostry Walerii (1908-1989), mamy pana 
Ryszarda. Pocztówka jest dla mnie bardzo interesująca 
z wielu względów, po pierwsze stanowi ona dowód, 
że już na początku 1919 r. Poczta Polska sprawnie 
funkcjonowała i dysponowała własnymi znaczkami, 
po wtóre interesująca jest jej treść historyczna, po 
trzecie może być cennym źródłem wiedzy dla lingwi-
stów. Ksawery pisał po polsku, zważywszy na fakt, że 
uczęszczał do szkoły niemieckiej, gdzie  posługiwano 
się nie alfabetem łacińskim, a  niemieckim pismem 
ręcznym tzw. gotykiem należy wysoko ocenić umie-
jętność pisania przez  Ksawerego. Język, którym się 
posługuje jest mieszanką polskiego języka literackiego, 
gwary kociewskiej i germanizmów. Właśnie ze względu 
na język oraz na to, że treść kartki jest w niektórych 
miejscach nieczytelna przedstawię Czytelnikom moją 
wersję w transkrypcji na język uwspółcześniony.

„Pisane w pociągu z Inowrocławia do Poznania 
w wagonie polowym dnia 18 lutego 1919 r.

Kochana Siostro, donoszę, że jestem zdrów, czego 
i Tobie życzę. Pisałem do Was kilka razy, ale żadnej 
odpowiedzi nie otrzymałem. Z Poznania zostaniemy 
zaraz przetransportowani w inne miejsce....”

Końcowa treść jest niestety zamazana, zwykle 
składało się życzenia. Ksawery podał też swój Adres: 
„Strz. F. Czarnecki, 10 komp. III baon, I Toruński 
Pułk Strzelców”. Bardzo interesujące są dane adre-

sata, Ksawery zdawał sobie sprawę, że na Kociewiu 
tczewskim są jeszcze Niemcy, postanowił więc zapisać 
dane i po polski i po niemiecku. Treść polska: „Panna 
Waleria Czarnecka, wieś Duży Garc przy Pelplinie, 
powiat Kwidzyn, Prusy Zachodnie”. 

Niestety los nie był łaskawy dla Ksawerego, razem 
ze swoim pułkiem brał udział w wojnie polsko – 
bolszewickiej, zginał od szabli w 1920 r. na terenie 
dzisiejszej Ukrainy, o czym rodzinie donieśli jego 
frontowi koledzy. 

Niestety śmierć Ksawerego nie była jedyną kon-
sekwencją jego wyboru z przełomu 1918 i 1919 r. 

W 1939 r. Stefan Czarnecki i jego syn Jan wraz 
z rodziną zostali pozbawieni gospodarstwa i domu 
i wywieziono ich do Generalnej Guberni. Adresatka 
listu Waleria Czarnecka, która w 1933 r. wyszła za mąż 
za Feliksa Staniszewskiego, początkowo instruktora 
rolnego starostwa w Gniewie, a później gospodarza 
w Małej Słońcy została też mocno doświadczona 
przez los. Trzeciego listopada 1939 r. zamordowano 
w Szpęgawsku jej męża Feliksa, ona sama z trójką 
małych dzieci trafiła do toruńskiej filii obozu zagłady 
w Chełmie nad Nerem. Ostatecznie jednak nie trafiła 
do obozu śmierci, ale wywieziono ją na roboty przymu-
sowe w głąb Niemiec. Ten sam los spotkał jej siostrę 
Franciszkę Lewandowską z Lignów Szlacheckich. 

Po wojnie patriotyczne postawy  Czarneckich i Sta-
niszewskich z okresu międzywojennego też stanowiły 
obciążenie, ostatecznie potracili majątki lub sprzedali 
za niewielkie pieniądze.  

Wielokrotnie w swoim życiu słyszałem opowiadania 
ludzi doświadczonych przez II Wojnę Światową i naj-
gorsze lata komunizmu o tym, jak niszczyli dokumenty 
i cenne pamiątki rodzinne. Bali się, że aktualna władza 
wykorzysta je do represji. Dlaczego Waleria przez całą 
wojenną zawieruchę i najgorsze lata komunizmu miała 
przy sobie pocztówkę, która mogła stanowić dla niej, 
zarówno ze  strony hitlerowców jak i komunistów, 
śmiertelne niebezpieczeństwo? Dla mnie jest to dowo-
dem niezwykle silnej więzi emocjonalnej najstarszego 
brata i najmłodszej siostry, także dowodem na to, że 
naprawdę mocnego ducha  nigdy nie można pokonać.

Mariusz Śledź – Małe Walichnowy

Kalendarium imprez na Kociewiu Tczewskim

Sobótki Tczewskie – 23-24 czerwca, Tczew
Konny Turniej Rycerski im. Jana III Sobieskiego – 
30 czerwca, Gniew – Rycerze z różnych stron świata 
przybywają do Gniewu, aby stanąć w szranki z wojow-
nikami gniewskiej, pokrzyżackiej warowni. 
XX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej 
-  każda środa lipca i sierpnia, Pelplin
Festiwal Muzyczny UNDERGRAMY – 7 lipca, Tczew 
- Festiwal odbywający się na początku wakacji to dosko-
nała okazja dla utalentowanych zespołów. Właśnie na 
tej imprezie mogą się sprawdzić pod surowym okiem 
jury oraz gwiazdy – autorytetu muzycznego. Festiwal 
ma na celu promocję nowych, nieznanych szerszej 
publiczności grup muzycznych. W tegorocznej edycji 
UNDERGRAMY gościem specjalnym będzie znana 
z oryginalności, charyzmatyczna artystka Monika 
Brodka. 
4. Powiślańsko-Kociewski Rajd Rowerowy – 21-
22 lipca, Powiśle, Kociewie – Rajd już od czterech 
lat łączy Kociewie i Powiśle. Cykliści w ciągu dwóch 
dni pokonują około 100 km przejeżdżając przez 
most Opalenie – Kwidzyn, który „przekracza granice, 
łączy regiony”. 
VIII Festiwal Dziedzictwa Regionalnego Krzyżacy 
kontra Kociewiacy - 29 lipca, Gniew
Święto Kociewia – 2 sierpnia, Gdańsk – Dzień kociewski 
podczas Jarmarku Świętego Dominika w Gdańsku. Świę-

Zbliżają się wakacje, a razem z nimi letnie imprezy organizowane na Kociewiu. Wydarzenia za-
chęcają mieszkańców oraz turystów do odwiedzania różnych części Powiatu Tczewskiego. Sprawdź 
jakie imprezy odbywają się w regionie, baw się i zwiedzaj Kociewie.

to zostanie podzielone na trzy części. Korowód Kociewski, 
który  gwarnie przemaszeruje na Targ Węglowy, gdzie 
rozpoczną się Unikaty z Kociewia, czyli przedstawienie 
dorobku kulinarnego, artystycznego i historycznego 
Regionu. Najnowszym elementem tego dnia będzie Ko-

ciewie Art – zaprezentowanie w Nadbałtyckim Centrum 
Kultury twórczości związanej z regionem.
VIVAT VASA! Bitwa pod Gniewem 1626 – 11 
sierpnia, Gniew – Inscenizacja XVII-wiecznej bitwy 
polsko-szwedzkiej. Starcie dwóch Wazów: króla Zyg-
munta III i Gustawa II Augusta. Spotkanie szwedzkiej 
piechoty z polską husarią, a wynik po dziś dzień nie 
został rozstrzygnięty…

21. Kociewsko-Borowiacki Rajd Rowerowy, Ko-
ciewie
Dzień św. Bernarda – 15 sierpnia, Pelplin Święto pa-
trona miasta to okazja do spróbowania dobrodziejstw 
natury. Tego dnia Pelplin znów powraca do swoich 
średniowiecznych tradycji, a wszystko przy kojących 
dźwiękach lutni.
XXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki GOSPEL 
– 17-19 sierpnia, Gniew
Walne Plachandry – 25 sierpnia, Piaseczno
Piaseczno Folklor Festiwal 25-26 sierpnia, Piaseczno
IN MEMORIAM XVII Festiwal Grzegorza Ciechowskiego 
– 24-25 sierpnia, Tczew – Raz w roku miasto przyjmuje 
barwy biało – czarne, a w tle pobrzękują piosenki legen-
darnej Republiki różnych aranżacjach. Razem grają młodsi 
i starsi, aby oddać hołd muzykowi z Tczewa.
Jarmark Cysterski – 14-16 września, Pelplin -  Jarmark 
Cysterski przenosi nas do średniowiecznego Pelplina 
przedstawiając życie mieszkańców miasta oraz jego 
opiekunów. Walki rycerzy, muzyka dawna i inscenizacje 
historyczne to tylko część atrakcji, które czekają na 
gości w ten wrześniowy weekend.
V Bieg Gniewski z Zakładem Produkcji Kruszyw 
- 22 września, Gniew
Sympozjum Kulinarne „O jeściu na Kociewiu”  
– 6 października, Subkowy – wydarzenie, które już 
na stałe wpisało się w kalendarz kociewskich imprez. 
Sympozjum to nie tylko prezentacja regionalnych po-
traw, ale także łączenie tradycji z nowoczesną kuchnią.
Bieg Nadwiślański – 28 października, Tczew
materiał opracowany przez:

Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE
ul. 30 Stycznia 4; 83-110 Tczew; tel. 58 531 37 41

info@kociewie.eu
więcej informacji o aktualnych imprezach na 

Kociewiu         /kociewie

cd ze str. 1
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Kociewie spopularyzowane w pieśni maryjnej
cd ze str. 1

Zupa parzybroda 
(z białej kapusty)cd ze str. 1

Rowerowy Rajd Gwiaździsty powrócił

Została ona napisana w okresie 
przygotowań do koronacji wize-
runku MB w Piasecznie w 1966 r., 
której 50 rocznica przypada w tym 
roku. 

Autor tej pieśni ks. Bolesław Mi-
cewski CR ur. 13 września 1929 r. 
w Szpikołosach koło Krzemieńca 

na Wołyniu w dawnym ZSRR. Uczęszczał tam do 
szkoły rosyjsko – ukraińskiej. W końcowym okre-
sie okupacji niemieckiej przebywał w Krakowie. Po 
wojnie i przesiedleniu rodziców przybył do Drawska 
Pomorskiego, uczęszczał tam do gimnazjum. W 1950 
r. wstąpił do Zgromadzenia Księży Zmartwychwstań-
ców w Krakowie. Tam odbył nowicjat i zdał maturę. 
Następnie podjął studia na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po zamknięciu wydziału 
przez władze komunistyczne kontynuował studia 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie, 
gdzie uczył go m.in. ks. Karol Wojtyła. Święcenia 
kapłańskie otrzymał w 1957 r. Następnie studiował 
polonistykę na Uniwersytecie w Poznaniu, a następnie 
robił specjalizację historyczną na Akademii Teolo-
gii Katolickiej w Warszawie, gdzie pod kierunkiem 
prof. H. Wyczawskiego przygotował i obronił pracę 
doktorską „Jański założyciel Zmartwychwstańców”. 

Jest autorem kilku osobnych publikacji historycznych 
i licznych artykułów w piętnastu pracach zbiorowych. 

Ks. B. Micewski ze-
tknął się z Piasecznem, 
jako kleryk, kiedy poma-
gał przy dekorowaniu ka-
plicy w miejscu objawień 
przy „Studzience”, przed 
uroczystościami odpu-
stowymi, w czasie kiedy 
proboszczem był ks. P. 
Kaglik CR. W 1965 r. 
został skierowany do 
Piaseczna, przez ks. 
Jana Reinke – prowin-
cjała Księży Zmartwych-
wstańców, z zadaniem 
opracowania dziejów 

i trwałości kulty maryjnego MB Piaseckiej, które 
miało być podstawą wniosku do Stolicy Apostolskiej 
w celu uzyskania papieskiej zgody na koronację. Ks. 
B. Micewski, współpracując z ówczesnym probosz-
czem parafii ks. Kazimierzem Linkiewiczem CR, 
podjął się tej pracy, badając i przeglądając literaturę 
i źródła przechowywane w licznych archiwach. Praca 
oprócz treści historycznej zawiera także teksty pieśni 
i nowennę, napisane w związku z przygotowaniami 
do koronacji figury. Po zakończeniu badań maszy-

nopis pracy został przekazany do Kurii Biskupiej 
w Pelplinie i wykorzystany, jako materiał do wniosku 
do Stolicy Apostolskiej o wpisanie Piaseczna na listę 
miejsc łaskami słynących i zgodę na koronację. Ks. 
B. Micewski mieszka obecnie w Złocieńcu, a ks. K. 
Linkiewicz w Warszawie.

W tym opracowaniu jak wspomniałem, ks. B. 
Micewski przygotował pieśń „O Kociewskiej ziemi 
Pani”. Przytaczam tu trzy pierwsze zwrotki, w któ-
rych występuje Kociewie „O kociewskiej ziemi Pani” 
oraz „Do kociewskiej Twej stolicy”. Ta pieśń została 
spopularyzowana przez ks. K. Linkiewicza, wśród 
parafian i pielgrzymów, którzy przybywali do tronu 
kociewskiej Pani w piaseckiej stolicy.

Bogdan Badziong

	 O	kociewskiej	ziemi	Pani,
	 Przed	piaseckim	Twoim	tronem,
	 Wierni	stoją	dziś	poddani
	 Aby	uczcić	Cię	pokłonem!

	 Przed	pielgrzymów	Twych	pochodem
	 Twoje	Imię	mknie	w	bezmiary,
	 Twoje	pieśni	lecą	przodem
	 Święte	chwieją	się	sztandary!

	 Przez	rozległe	okolice
	 Przez	miasteczka,	pola,	wioski
	 Do	kociewskiej	Twej	stolicy
	 Przynosimy	życia	troski.

Gorący długi pasek kapusty spadając z łyżki na 
brodę „parzy” - stąd nazwa zupy “parzybroda”

1 kg białej kapusty
1 kg żeberek lub kości wieprzowych 
½ kg ziemniaków
2 marchwie, 
1 liść selera i pietruszki
 sól i pieprz
 szczypta koperku (lub majeranku)
Żeberka zalać wodą, osolić, zagotować, zebrać 

szum i dodać pokrojoną w kostkę warzywa i pokrojone 
w długie paski kapustę. Gdy mięso będzie miękkie wło-
żyć obrane i po-
krojone w drobną 
kostkę ziemniaki 
i ugotować do 
miękkości. Do-
prawić pieprzem 
i świeżym koper-
kiem lub  majeran-
kiem. 

Krystyna Gierszewska

Boże Ciało, boże domki i… parzybroda

Liczba ołtarzy nie jest przypadkowa – symboli-
zują one cztery strony świata, cztery żywioły oraz 
cztery Ewangelie. Dla wierzących dzień Bożego 
Ciała to przede wszystkim obowiązek uczestniczenia 
w procesji, w której składają publicznie świadectwo 
swej wiary i pobożności wobec Najświętszego  Sa-
kramentu. Nieodzownymi elementami uroczystego 
przemarszu – procesji, oprócz głoszonej ewangelii są: 
uczestnictwo baldachimu, feretronów, obrazów świę-
tych, pocztów sztandarowych, kółek różańcowych, 
śpiewy chóralne, sypanie kwiatów przez dziewczynki 
przyjęte danej wiosny do Pierwszej Komunii Św. 
Trasa procesji ozdobiona jest zielonymi gałązkami, 
a okna domów udekorowane wstążkami, obrazami 
i płonącymi  świecami.

Obchody Bożego Ciała, poza sferą kościelną, 
mają głęboki wymiar ludowy. W okresie Bożego 
Ciała gospodynie na Kociewiu ze świeżo zebranych 
leczniczych ziół wyplatają malutkie wianki wielkości 
dłoni, związują kokardką i przynoszą do poświęcenia 
do kościoła na zakończenie oktawy Bożego Ciała. 
Bardzo ważną rośliną do wicia wianuszków jest macie-
rzanka, mięta, rumianek, stokrotki, dziurawiec oraz 
inne zioła i rośliny polne. Wierzy się, że poświęcone 
wianki nabierają nadprzyrodzonej mocy i chronić 
będą dom przed piorunami i innymi kataklizmami. 
Zioła, z których uwite są wianki wykorzystane będą 
na herbatę lub jako lekarstwo dla ludzi i zwierząt 
gospodarskich. 

Wspomina moja siostra Bożena:
Tego	popołudnia	mama	oznajmiła,	że	potrzebna	będzie	macie-

rzanka	do	wianuszków,	które	należy	upleść	na	jutrzejszą		mszę	św.	
kończącą		oktawę	Bożego	Ciała.	Wszyscy	wiedzieliśmy,	że	macie-
rzanka	rośnie	daleko,	bo	około	1,	5	km		od	domu,	nieopodal	naszego	
pola,	na	piaszczystych	górach	i	kotlinach.	Miejsce	to	nazywano	
„sztabmornią”.	Pasły	się	tam	owce,	krowy	i	cielaczki,	a	oprócz	
macierzanki	rosły	wysokie,	żółte	dzwonki	i	szczaw.		Zarówno	na	
pole	jak	i	do	„sztamborni”	prowadziła	szeroka	droga,	z	prawej	
strony	błotnista,	a	z	lewej	były	kocie	łby	czyli	bruk.	Wiła	się	ona	
dalej	wśród	urodzajnych	pól,	w	stronę	następnej	wsi	Walichnowy.	
Wyruszyłam	więc	razem	z	rodzeństwem	po	pachnące	zioła.	Mija-
liśmy	dom	cioci	Leosi	i	wujka	Mieczka.	Ciocia	szyła	nam	zawsze	
nowe	sukienki,	a	wujek	częstował	plastrami	miodu	z	własnej	pasieki.	
Gdy	dotarliśmy	na	polankę	najpierw	zaciekawiły	nas	jaskółki,	które	
miały	swoje	gniazdka	na	wierzchołku	urwiska	z	piaskiem	zwanego	
„piaskulą”.	Gdy	już	nacieszyliśmy	się	widokiem	fruwających	
„zwiastunów	wiosny”	trzeba	było	iść	na	macierzankę.	Roślinka	
rosła	tuż	przy	ziemi	na	zboczu	wzniesienia	niedaleko	rozlewiska	
pokrytego	trzciną.	Trawa	na	tym	zboczu	była	wysoka,	nie	wyjadły	
jej	krowy,	bo	było	za	stromo.	Trudno	wybierało	się	delikatne	zioła	
macierzanki	z	wysokiego	zielska	i	trawy.	Stwierdziłam,	że	szybciej	
będzie	zrywać	trawę	razem	z	macierzanką	garściami,	a	potem	
wybierać	dziesięciocentymetrowe,		pachnące	gałązki	z	małymi,	
okrągłymi	listeczkami.	Takim	sposobem	dość	szybko	napełnił	się	
płócienny	woreczek	przeznaczony	na	macierzankę.	Cieszyliśmy	
się	z	naszych	zbiorów,	a	ja	mocno	trzymałam	tobołek	z	cennymi,	
wonnymi	źdźbłami.		Martwiła	nas	tylko	długa	droga	powrotna	
po	kocich	łbach,	pod	górę	do	domu.	

Po rocznej przerwie na szlaki rowerowe kociewia 
tczewskiego znów ruszyli uczestnicy rajdu rowerowego.  
Jechali ze Tczewa, Subków, Gniewu, Morzeszczyna 
i Pelplina do Małych Walichnów. Spotkali się na te-
renie szkoły podstawowej, gdzie czekał na nich ciepły 
posiłek, drobne upominki i chwila wytchnienia. Nową 
atrakcją tegorocznej edycji była loteria fantowa, w której 
nagrody ufundowała nasza organizacja. Były pośród 
nich markowe akcesoria rowerowe, a nagrodą główną 
rower marki Cube.

Ks. B. Micewski
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Zapraszamy do biura LGDWalne zebranie członków 
stowarzyszenia

Nabory wniosków za nami 

Nazwa wnioskodawcy Numer wniosku Tytuł wniosku
Nabór 13/2018 -„Dla was i dla nas”, czyli rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Gmina Morzeszczyn IN/01/13/2018 Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji w istniejącym 

parku wiejskim w Majewie
Gmina Morzeszczyn IN/02/13/2018 Remont budynku służącego jako miejsce spotkań 

mieszkańców wsi Majewo oraz wyposażenie w nowe 
elementy przylegającego terenu rekreacyjno – sportowego

Gmina Pelplin IN/03/13/2018 Budowa terenu rekreacyjnego przy śluzie  na rzece 
Wierzycy w Pelplinie

Gmina Pelplin IN/04/13/2018 Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego wraz z 
infrastrukturą na terenie zdegradowanym Pólko w Pelplinie

Nabór 1/2018/G -„Brama do cyfrowego świata”, czyli podnoszenie kompetencji społeczno-zawodowych 
mieszkańców w zakresie wykorzystania technologii informatycznych.
Stowarzyszenie 
Aktywnych  Gniew

BC/01/01/2018/G Robotyka i programowanie w Gminie Gniew

Fundacja Obywatelska 
w Gniewie

BC/02/01/2018/G Brama do cyfrowego świata: cyfrowo zaradni-cyfrowo 
bezpieczni

Nabór  2/2018/G - 1  „Razem możemy więcej i lepiej”, czyli zwiększenie ilości i podniesienie jakości 
działań organizowanych  na bazie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej
Fundacja Edu-Art SW/01/2/2018/G Ekologiczne kosmetyki  z kociewskich darów natury
Kociewskie Forum 
Kobiet

SW/02/2/2018/G O czym mówią wieki, a co pachnie w kuchni

Chorągiew Husarska 
Województwa 
Pomorskiego

SW/03/2/2018/G Husaria chlubą oręża polskiego- cykl warsztatów z jazdy 
dawnej

Stowarzyszenie 
Aktywnych 
Gniew

SW/04/2/2018/G Aktywne wakacje w zgodzie z przyrodą

Dla potencjalnych wnioskodawców zostało zorganizowane szkolenie, w któ-
rym uczestniczyli także członkowie organu decyzyjnego (Rada Programowa), 
Zarządu i pracownicy Biura.

W maju po raz pierwszy zostały ogłoszone nabory wniosków na dwa 
projekty grantowe. Na oba nabory zostały złożone wnioski, które spełniają 
warunki podane w ogłoszeniu i pozwalają na osiągnięcie wskaźników.

Ponadto wpłynęły cztery wnioski gmin na dofinansowane operacji zwią-
zanych z budową niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej 
i kulturalnej.

Ruszyła Kociewska Akademia Wiedzy
Nowy projekt

cd ze str. 1

LGD „Wstęga Kociewia” wspólnie z LGD „Chata Kociewia” i LOT KOciewie 
złożyła  projekt na konkurs ogłoszony przez samorząd województwa pomorskiego  
finansowany ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Projekt zatytułowa-
ny „Kociewska Akademia Wiedzy” uzyskał najwyższą ocenę w rankingu. Celem 
operacji jest tworzenie (rozszerzanie) i wzmacnianie sieci kontaktów dla lokalnych 
grup działania z terenu Kociewia z innymi podmiotami zajmującymi się rozwojem 
gospodarczym w branży turystyki wiejskiej przez działania szkoleniowe i promocyjne. 

Umowa została podpisana w dniu 14.5.2018r.
Projekt zakłada  przeprowadzenie 3 warsztatów dla podmiotów  z różnych sek-

torów, które zajmują się rozwojem turystyki na obszarach wiejskich. Jeden z nich  
zatytułowany Turystyka wiejska 2.0 - jak skutecznie tworzyć oraz dystrybuować 
treści promujące atrakcje i oferty turystyczne  odbył się w „Gościńcu nad Wisłą” 
w Knybawie w dniu 4 czerwca br. Warsztat poprowadził znany bloger Maciej 
Morawski (ruszaj w drogę). Warsztaty podobnej treści odbył się też na obszarze 
:LGD „Chata Kociewia”.

Projekt zakłada też zorganizowanie konferencji podsumowującej połączonej 
z prezentacjami dokonań warsztatowych oraz panelem na temat zarządzania 
projektami z zakresu rozwoju turystyki na obszarach wiejskich.

Na potrzeby projektu zostaną też przygotowane i wydrukowane dwie publika-
cje - mapka i katalog turystyki wiejskiej, które otrzymają uczestnicy konferencji.

Zakończenie projektu zaplanowane jest na październik br.

15 czerwca w Tczewie odbyło się doroczne posiedzenie Walnego Zebrania 
Członków stowarzyszenia  LGD „Wstęga Kociewia”. Jego podstawowym punk-
tem było zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym i merytorycznym 
Zarządu z działalności w 2017r. 

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu badania dokumentów i wysłuchaniu 
wyjaśnień Wiceprezesa i Kierownika Biura postanowiła zaakceptować spra-
wozdanie i wnioskowała o udzielenie absolutorium. Uchwała w tej sprawie 
została przyjęta jednogłośnie. 

Ponadto dokonano zmian w składzie Rady Programowej , co związane jest 
z zakończeniem działalności przez naszą fundację. Nowym członkiem organu 
decyzyjnego został.  ....

Uczestnicy spotkania zapoznali się też z informacją o stanie wdrażania LSR 
oraz o najbliższych planowanych działaniach organizacji.


