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DLACZEGO
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R E D A K C Y J N E G O

LUBIMY

B I U R K A

HISTORIĘ

Zainteresowanie przeszłością było w różnych czasach niejednakowo odbierane i rozmaicie
interpretowane. Raz wyróżniano je uznaniem podkreślając, że śledzenie procesów rozwoju
życia społecznego uczy logicznego wyprowadzania wniosków, to znowu — dokładnie z tego
samego powodu — zainteresowanie to budziło podejrzliwość, gdyż poprawne myślenie i tro
pienie układających się losów w konsekwencji prowadziło do odkrywania nie zawsze chętnie
widzianych prawd. Skutek takich dociekań był przecież naturalnym wynikiem owego zainte
resowania, natomiast nadużywanie czy przemilczanie faktów prowadziło na manowce, bowiem
historia jest wiedzą o niewątpliwych faktach, czyli o tym co zaszło. Historia ukazuje prze
szłość, dobrą lub złą, obnażając uwarunkowania minionych zdarzeń i procesów. Warto przy
tym pamiętać, że poznawanie rzeczywistości poprzez historię jest jednym z głównych postu
latów dialektyki, która ujmuje zjawiska rozwojowo.
Niektórzy twierdzą, że ucieczka w historię jest unikiem przed współczesnością. Tak na
prawdę — ani to ucieczka ani unik. Dokąd i przed czym? Historia rozjaśnia współczesność,
tłumaczy, jak przeszłość stała się teraźniejszością. Pomaga zrozumieniu tej ewolucji, szcze
gólnie wtedy, gdy pragniemy dociec: kto tak poplątał nasze losy?
Pytanie ożywa zawsze na nowo, kiedy na p omotanych przez przeszłość niciach współcześni
zawiązują nowe supły. Jakby, stojąc obok lub ponad, czuli się zwolnieni od solidarnego dźwi
gania brzemienia narodowego spadku. Jakby, niczego nie rozumiejąc, wtargnęli z obcego krę
gu do abstrakcyjnej krainy. Od czasu do czasu, dobrze że coraz rzadziej, czyjaś chęć bliż
szego poznania własnego miejsca urodzenia nazwą separatyzmem, a sentymentalne określenie
matecznika „małą ojczyzną" okrzykną próbą izolacji, chociaż nie wiadomo od czego. Cza
sem najczyściej pojmowany regionalizm bywa oskarżony o dążność do wyodrębnienia — też
nie wiadomo z czego. Dochodzi do tego pobąkiwanie o ...rewizjoniźmie (?) i temu podobne
uszczypliwości. A wszystko pod adresem bliżej nieokreślonych osób, ale dotyczące Pomorza.
Jeszcze gorzej, gdy wypomniano komuś do jakiej grupy narodowej zaliczył go przemocą hi
tlerowski okupant, albo że w niewłaściwej organizacji walczył ze wspólnym wrogiem o tę sa
mą ojczyznę. Ot, takie pyskówki w „kolejkowym" stylu! Jakby w przez czterdzieści lat je
dnoczonym społeczeństwie nie było naprawdę poważniejszych problemów.
Wypływa jednak stąd pewna prawda — nie miało Pomorze szczęścia, i dawniej dogląda
ne tylko jednym okiem, pozostawiane w narodowym odwodzie. Monarchowie nie mieli ja
koś czasu, a kiedy już dzielnica ta weszła do Korony, nadal nieustannie napastowana przez
agresorów, narażano ją na utratę. U początków odrodzonej Polski ludność Pomorza pierw
sza uznała je za polskie, nim upomniała się o nie sama Rzeczpospolita. Pomorzanie jeździli
aż do Paryża, słali telegramy i petycje, by u obcych interweniować i żądać przyłączenia do
Macierzy. Potem je repolonizowano, jakby Pomorze było zupełnie obce. Później je upokarza
no „przypominając", kto jest kim; pogardliwie nazywano mieszkańców tego regionu „krzyża
kami", „szwabami", „prusakami" albo „frycami". Jakby ten ktoś uczył się dziejów wspól
nego narodu z niekompletnego podręcznika, z którego wyrwano co niektóre kartki.
Czytanie przeszłości bardzo uczy i uspokaja współczesność. A przecież o spokój głównie
chodzi, także ten wewnętrzny. Ludzie spokojni i rozważni — co wcale nie znaczy, że pokorni — oraz rozumiejący przeszłość najbliżsi są pojednania. I również skłonni do prawidłowego
rozumienia procesów historycznych, samodoskonalenia umysłu i charakteru, a co najistotniej
sze, skłonni do kształtowania własnych uczuć patriotycznych i czynnej postawy obywatelskiej.
Dlatego lubimy historię.
'

JÓZEF GOLICKI

literatura
etnograficzna
Coraz mniej śladów prowadzi w dziewiczą krainę
kultury ludowej. Trudno znaleźć choćby jedną wieś
nienaruszoną w swym starodawnym bytowaniu, za
sobną we wszystkie bogactwa i odcienie ludowej t r a 
dycji. Pozostały co najwyżej szczątki, relikty ludowego
autentyku.
Zanik tradycyjnej kultury ludowej na Kociewiu
datuje się już od połowy XIX w. Wśród przyczyn
tego zjawiska na pierwszym miejscu wymienić należy
zmieniające się warunki cywilizacyjne, dyktowane do
1918 roku przez pruskiego zaborcę. Uwłaszczenie chło
pów (1823 r.), reforma gruntowa, powszechny przy
mus szkolny, rozwój komunikacji (drogi bite, koleje
żelazne) przyczyniły się do ogólnego wzrostu oświa
ty, przybliżyły wieś ku miastu, zapoczątkowały je
dnocześnie proces stopniowego zastępowania przeja
wów dawnej kultury wiejskiej elementami nowymi.
Kociewie nie doczekało się do tej pory takich mo
nografii z zakresu całokształtu ludoznawstwa, jakie
istnieją dla Kaszub, Ziemi Malborskiej czy Ziemi
Chełmińskiej. Powodów tego stanu rzeczy jest kilka.
Po pierwsze — Oskar Kolberg nie stworzył tu tak
jak w innych regionach Polski podstawy materiało
wej. Po drugie — nie przeprowadzono tu całościowych
badań etnograficznych, a te które prowadzono miały
charakter ograniczony, bowiem obejmowały tylko nie
które części Kociewia, bądź dotyczyły wybranych elenych braków jest słaba znajomość kociewskiej kul
tury ludowej nie tylko wśród mieszkańców regionu,
ale nawet wśród niektórych etnografów.
Dla poznania kultury ludowej Kociewia szczególnie
ważne są prace: Floriana Ceynowy, Józefa Łęgowskiego, Władysława Łęgi, Bernarda Sychty, Longina Ma
lickiego, Władysława Kristeina, Bożeny Stelmachow
skiej.
Florian Ceynowa (1817—1881) spędził na Kociewdu
30 lat — od 1852 roku do śmierci. Mieszkał i pracował
jako lekarz w Bukowcu, niedaleko Świecia. Jego pa
sją było zbieranie różnych przejawów folkloru. W
latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych X I X wie
ku opublikował cztery zbiorki tekstów pieśni ludo
wych, zawierających również utwory z Kociewia 1 . Naj
zasobniejszy w pieśni kociewskie jest zeszyt trzeci
(pieśni światowych), bowiem jest ich tam około 40.
W trzech pierwszych pracach autor nie podał miej
scowości, skąd pochodzą prezentowane frantówki. W
publikacjach z tych lat nie było to jeszcze zasadą naukową ogólnie obowiązującą. Zastosował się do niej "
dopiero w latach siedemdziesiątych, w czwarte pozycji ogłoszonej drukiem w 1878 roku. Nie każdy

2

'

tekst można zaliczyć do kategorii folklorystycznych,
ponieważ Ceynowa zbierał i opracowywał wszystko,
co funkcjonowało w tamtym czasie na Pomorzu. W
zapisie tekstów Ceynowa zastosował pisownię kaszub
ską, dlatego też pieśni te zaliczano bardzo długo do
folkloru kaszubskiego.
Etnograf Józef Łęgowski (1852—1930) wydał w
1892 roku, pracę „Kaszuby i Kociewie" 2 . Zawiera ona
sporo oryginalnych relacji kociewskich różnych infor
matorów. Teksty pieśni i podań dostarczył autorowi
Franciszek Nierzwicki z Więcków. Niektóre z nich
Łęgowski opatrzył notką wskazującą na miejscowość,
z której pochodzą. Czasami wplótł je w opisy obrzę
dów, zwyczajów i tańców. W/w dzieło przyniosło rów
nież pierwsze wiadomości o muzyce, instrumentach i
demologii ludowej, było jednocześnie pierwszym dla
Kociewia studium kultury ludowej.
Badania etnograficzne na Kociewiu jako pierwszy
podjął, archeolog i etnograf, Władysław Łęga (1899—
1960). Dotyczyły one przede wszystkim południowej
części regionu. Efektem jego wieloletnich studiów są
„Okolice Świecia" 3 , zawierające oprócz tekstów ko
ciewskich również borowiackie i kujawskie. Materiał
do nich Łęga rozpoczął zbierać już w roku 1916, kie
dy był (do 1920 r.) wikarym w Grucznie koło Świe
cia. Notował wtedy głównie zjawiska kultury społe
cznej i duchowej. Część ówczesnych zapisków, mia
nowicie 54 podania o różnorodnej tematyce zamieścił
na łamach czasopisma „Gryf" 1 . Kulturą materialną
zajął się intensywniej w okresie międzywojennym,
mieszkając i pracując jako proboszcz w Grudziądzu.
Po drugiej wojnie światowej uzupełniał i weryfiko
wał zebrane dane w oparciu o badania prowadzone
głównie w latach 1950—51 w Komorsku, Osiu, Drzycimiu, Zdrojach i Lipinkach 5 .
„Okolice Świecia" składają się z trzech części, cha
rakteryzujących kolejno kulturę materialną, społeczną
i duchową, obficie ilustrowanych. Ryciny, fotografie
i mapki (w liczbie 115) zamieszczone w pracy wyko
nał autor. Na szczególne podkreślenie zasługuje to, że
Łęga w swej monografii opisał niektóre rzadkie już
na Kociewiu zabytki etnograficzne, zobrazował ginące
rękodzielnictwo (tkactwo, garncarstwo, bednarstwo),
obrzędy rodzinne, wierzenia, magię i lecznictwo, za
warł również zebrane przez siebie przykłady pieśni,
baśni, podań, legend i przysłów.
Miejsce wyjątkowe wśród współczesnych etnogra"fów pomorskich zajmuje wybitny leksykograf Ber
nard Sychta (1907—1982), który znaczną część życia
spędził na Kociewiu, w latach 1933—35 był księdzem

w Świeciu, od 1935 do 1939 był kapelanem w P a ń 
stwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Cho
rych w Starogardzie Gdańskim, w okresie wojny
(przez cztery lata) ukrywał się przed hitlerowcami w
Osiu, a od 1947 do chwili śmierci był proboszczem w
Pelplinie. Jest on autorem dwóch monumentalnych
słowników — „Słownika gwar kaszubskich na tle kul
tury ludowej" i „Słownictwa kociewskiego na tle kul
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tury ludowej" . Pierwsze z tych dzieł przyniosło mu
uznanie w całym slawistycznym świecie. Pełnego wy
dania drugiego już nie doczekał. Trzeci tom wydany
w 1985 roku, opracowała H. Popowska-Taborska na
podstawie maszynopisu B. Sychty (do litery s) i jego
luźnych notatek (fiszek).
Sychta każdy wyraz w „Słowniku" zarówno ka
szubskim, jak i kociewskim wziął bezpośrednio z ży
wego języka ludu i umieścił go we właściwych mu
kontekstach. Dzięki temu „Słownik" jest autentyczny,
niepowtarzalny. Typowe wiadomości językoznawcze
przeplatają się tu z opisami wierzeń, zwyczajów,
obrzędów, sprzętów, narzędzi, strojów, tekstami pie
śni, podań, przysłów, zagadek zebranych przez auto
ra. Sychcie udało się to wszystko, co wyszło spod
serca ludu kociewskiego, wydobyć i przenieść do
skarbca kultury ogólnonarodowej.
Z innych prac Sychty na uwagę zasługują: „We
sele kociewskie" i „Drobna twórczość ludowa na Kociewiu" 7 . „Wesele kociewskie" zyskało rangę pierw
szego utworu scenicznego w kociewszczyźnie. Przed
stawia ono całe bogactwo ludowego obrzędu weselne
go •— pieśni, tańce, stroje, wierzenia. Jego bohaterami
są wieśniacy spod Starogardu Gdańskiego. Akcja tego
utworu rozgrywa się w połowie XIX wieku, tj. wte
dy, kiedy kultura ludowa na wsi kociewskiej funk
cjonowała w swej pełnej pierwotnej postaci.
„Drobna twórczość ludowa na Kociewiu" jest
pierwszą na Pomorzu pracą naukową na temat za
gadek. Sychta zamieścił w niej i opracował tema
tycznie zebrane przez siebie zagadki i łamigłówki,
określił ich funkcje i scharakteryzował ich zasadnicze
cechy.

Wielkie zasługi dla popularyzacji kociewskiej sztu
ki ludowej położył Longin Malicki. Jego „KoeSewska
8
sztuka ludowa" jest do dzisiaj jedyną na taką skalę,
rzetelnie napisaną publikacją, dotyczącą całości sze
roko pojętej sztuki kociewskiej. Stanowi ona efekt
badań terenowych autora, prowadzonych w latacn
1967—1989 w szeregu wsiach powiatów: starogardz
kiego, kościerskiego, tczewskiego i świeckiego. W mo
nografii Malicki wykorzystał ponad 170 ilustracji
obiektów architektury, sprzętów domowych, wytworów
rzemiosła i plastyki.
Znany i ceniony kociewski regionalista Władysław
Kirstein przywrócił do życia i upowszechnił ginące
pieśni, podania oraz wiersze kociewskie. Wydane w
6
1970 roku, „Pieśni z Kociewia" są pierwszą samo
dzielną antologią, zawierającą 174 pieśni, podzielone
tematycznie na siedem działów. Większość z nich, bo
aż 118 pochodzi ze zbiorów Kirsteina. Teksty pieśni
autor podał w gwarze kociewskiej i zaopatrzył je w
przypisy informujące o ich pochodzeniu, istnieniu in
nych wariantów i o ich źródłach.
10

W 1976 roku ukazały się „Gawędy i wiersze" , pre
zentujące 60 utworów 16 autorów. Część z wymienio
nych prac napisali współcześni twórcy kociewscy.
Podstawową publikacją na temat obrzędowości po
morskiej, w tym kociewskiej, jest „Rok obrzędowy na
Pomorzu" 1 1 Bożeny Stelmachowskiej (1898—-1958). Stel
machowska rozesłała do reprezentantów różnych grup
społecznych w wielu miejscowościach województwa
pomorskiego po około 600 dwojakiego rodzaju ankiet
Zamiarem autorki było, aby objąć ankietą te grupy
społeczne, które mają bliski kontakt zawodowy z lu
dem i obserwować mogą jego sposób życia i zwy
czaje (duchowieństwo, policja, wojsko, wójtostwo). An
kieta zasadnicza składała się z 17 zagadnień, ujętych
w 153 pytania i dotyczyła obrzędów. Druga ankieta
pytała o zwyczaje związane z pracami ludu na roli,
w sadzie, w domu itd. w określonych porach roku.
Prawie wszystkie kwestionariusze wróciły dokładnie
wypełnione. Około 1/5 stanowiły ankiety z Kociewia.

Okładki publikacji traktujących o Kociewiu,

Repr. fot. St. Zaczyński

Zebrany w ten sposób materiał faktograficzny obej
mował relatywnie wszystkie obrzędy doroczne, jakie
jeszcze na Pomorzu zachowały się faktycznie, lub też
żyły w pamięci ludzi starszych.
W 1985 roku opublikowano „Zwyczaje i obrzędy
12
ludowe na Kociewiu" Nelly Kin , stanowiące frag
ment rozprawy doktorskiej pt. „Folklor literacki na
Kociewiu w latach 1945—1980". N. Kin, opierając się
na zebranych przez 50 respondentów, mieszkających w
28 miejscowościach regionu, podjęła próbę porównania
współczesnego stanu obrzędowości ze stanem z okre
su międzywojennego, przedstawionym przez B. Stelma
chowską. Praca przynosi bogaty materiał obrzędowy,
związany z rokiem kalendarzowym, uzupełniony zwy
czajami gospodarskimi i wróżbami.
Z innych pubikacji etnograficznych, dotyczących
Kociewia wymienić należy:
1

•—f „Tańce kociewskie" ' Pawła Szefki, przedstawiają
ce opisy najbardziej charakterystycznych tańców
obrzędowych, zabawowych, popisowych, obyczajo
wych, walczyków kociewskich oraz materiał nuto
wy i tekstowy;
— dwie prace Wojciecha Błaszkowskiego — „Hafty re
gionalne na Pomorzu Gdańskim" i „Tradycyjna lu
dowa kultura materialna Kaszub i Kociewia" 1 4 ; w
pierwszej z nich pokazuje między innymi genezę
haftu kociewskiego i współczesne próby jego re
aktywowania, druga zawiera podstawowe wiado
mości o rolnictwie, rybołówstwie, pożywieniu, rę
kodzielnictwie i stroju kociewskim;
— „Wzory haftu kociewskiego" 1 ' Marii Wespy i Ma
rii Garnysz — stanowiące współczesną rekonstru
kcję haftu kociewskiego na podstawie motywów
ze starych haftów na sztandarach, paramentach
kościelnych, z malowideł na skrzyniach wianowych;
— „Zagadnienia etnografii regionu świeckiego" 18 Ry
szarda Kukiera, charakteryzujące wybrane dziedzi
ny kultury ludowej tego terenu i budownictwo,
rolnictwo, obróbkę drewna, zwyczaje i obrzędy;
— „Kociewski rok obrzędowy" 1 7 Longina Malickiego,
stanowiący syntetyczny, ale pełny obraz obrzędo
wości dorocznej;
— dwie prace Wacława Odyńca — „Życie i obyczaje
ludu pomorskiego w XVII i XVIII w." i „Na wsi
kociewskiej w XVII i XVIII wieku" 1 8 , opisujące
warunki życia ludu kociewskiego w w/w okresie;
— „Zapiski kociewskie" 1 9 , przynoszące artykuły, w
większości Józefa Milewskiego, na temat stroju
ludowego, architektury, wyposażenia chat, rzemio
sła, wybranych obrzędów i zwyczajów.
Kultura ludowa Kociewia, choć bogata, nie jest
dotychczas dostatecznie zbadana i wymaga dalszych
szczegółowych, przemyślanych studiów. Występujące
luki uzupełnić można w trojaki sposób: czerpiąc in
formacje ze wspomneiń starych ludzi poprzez bada

nia ankietowe i kwestionariusze, penetrując region w
celu pozyskania występujących tam wytworów rodzi
mej kultury, bądź też z publikacji poświęconych etno
grafii regionów sąsiednich: Kaszub, Ziemi Malborskiej, Ziemi Chełmińskiej, Zastosowanie tej ostatniej
metody jest możliwe dzięki podobieństwu wielu prze
jawów kociewskiej kultury ludowej do ich kaszub
skich, chełmińskich czy borowiackich odpowiedników.
Silne bowiem w przeszłości kontakty ludności kociew
skiej z ludnością z obszarów sąsiednich sprzyjały pro
cesom dyfuzji, powodowały przenikanie i transponowanie wzorców oraz zjawisk kulturowych w obrębie
jednostek etnicznych.
Zebrane wyżej podanymi sposobami dane winny
uzupełnić braki, mogą również zweryfikować dotych
czasowy stan badań.
Nie mniej istotne, od działań w sferze rekonstru
kcji, są zabiegi mające na celu przedłużenie życia lu
dowej tradycji. Chodzi tu przede wszystkim o aranża
cję i stylizację folkloru oraz jego przenoszenie z je
dnego do drugiego pola kulturowego. Od lat działal
ność tego typu prowadzą towarzystwa regionalne.
Folkloryzm i regionalizm winny stać się również
przedmiotem dużej troski władz poszczególnych
miast i gmin Kociewia.
Józef Golicki
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MICHAŁ MISIORNY

W Smętowie dzielił mamę tylko krok od miejsca
urodzenia, od rodziców i rodzeństwa, a także od „fir
my", której oddała całą swoją młodość. Czterysta ki
lometrów oddalenia skurczyło się do zaledwie czter
dziestu, do godziny jazdy pociągiem osobowym. Kie
dy po ślubie w 1932 roku znalazła się na południo
wym skraju Wielkopolski, w Kępnie, czuła się nie
szczęśliwa i zażądała od ojca, aby prosił o przenie
sienie służbowe. Ojciec pisał podania i przeniesienia
takie uzyskiwał.
Linia powrotu matki do rodzinnych okolic była
zygzakowata, ale bardzo konsekwentna: z Kępna ro
dzice przenieśli się do Inowrocławia (1933—1934), z
Inowrocławia do Janowca Wielkopolskiego (1934—
1938), z Janowca już sam ojciec pojechał na kilka
tygodni do Terespola Pomorskiego, a stamtąd z całą
naszą rodziną do Chojnic. Ledwo jednak zdążyliśmy
się urządzić i zamieszkać w Chojnicach, przyszła no
minacja na stanowisko naczelnika stacji drugiej klasy
do Smętowa: a to już było Kociewie, czyli mniejsza
ojczyzna mojej matki, okolica, bez której — tak wie
rzyła — nie mogła poczuć się dobrze.
Kociewie jest dzielnicą urozmaiconą i piękną. Gra
nicząc od wschodu z Wisłą, obejmuje ono dawne po
wiaty tczewski i starogardzki, a także część świe
ckiego i kościerskiego, czyli całą południową polać
dzisiejszego województwa gdańskiego i północny skraj
bydgoskiego. Mówiono tam dawniej bardzo osobliwą
gwarą, o której uczone traktaty pisał słynny ksiądz
Sychta z Pelplina; np. babka moja, pochodząca z
Mieścina pod Milobądzem, używała zabawnego słów
ka „wej", które zależnie od potrzeby było i zaimkiem
i przysłówkiem, i jeszcze czymś, a także słowa „zamanowszy" (lub zamanąwszy), które znaczeniem od
powiadało mniej więcej zwrotowi „od czasu do cza
su". Mówiło się także „jo" zamiast „tak".
Krajobraz kociewski nie jest brzydki ani nudny,
przeciwnie, do dziś znaczną część tego obszaru zajmu
ją piękne lasy, sporo jest jezior morenowych, sporo
wzniesień, czyli — jak się tam mówiło — „górek",
sporo czarujących okolic. Wierzyca miejscami nadal
jest śliczną rzeką, podobnie graniczna Czarna Woda.
Wyobraźnię moją poruszały w dzieciństwie wyraźne
ślady dawnych obwałowań, wiązanych przez tradycję
z wojnami szwedzkimi (pod Godziszewem jest jezioro,
w którym ponoć po dziś dzień śpią całe pułki poto
pionych wojsk Gustawa) i napoleońskimi. Sam cesarz
aż trzy razy był w Tczewie — pomiędzy 1807 a 1812
rokiem.
Wzrastałem w tej okolicy i byłem dumny ze śla
dów jej cywilizowanej dawności, wyżłobionych głów
nie przez cystersów, ale także przez joannitów i Krzy
żaków, a w A n k a c h miast i miasteczek — przez
mieszczan. Pejzaż architektoniczny okolicy mojej
matki otwierał się w Gniewie zamkiem komturów
krzyżackich i barokowym tzw. „domem Marysieńki",
pochodzącym z czasów, kiedy starostą gniewskim był
Jan III Sobieski, a także gotyckimi podcieniami ma
łych kamieniczek w rynku. W tym miasteczku kilka
lat pracował w przemyśle mój młodszy brat, Jan.
Cystersi rozpierali się na Kociewiu od XIII wieku,
mając swą regionalną „bazę" kolonizacyjną w Pogódkach koło Starogardu Gdańskiego. Ich wielkim dzie
łem jest katedra w Pelplinie, którą zaczęli wznosić

pod koniec tego wieku jako kościół przyklasztorny.
Jest to dziś jedna z najpiękniejszych świątyń gotyc
kich w Polsce, majestatyczna i tak samo chłodna, jak
opanowane i chłodne jest życie uczuciowe mieszkań
ców tej okolicy.
Świątynię pelplińską, jej prastary portal z roku
1300, jej urzekające malarstwo, utrzymane w styla
gdańskim (co może oznaczać — holenderskim), dzieło
Strobla i Hahna, wreszcie przyległy do katedry go
tycki krużganek klasztorny z mitycznymi malowidła
mi, spośród których jedno skrywa zakamuflowany
portret Sobieskiego, odwiedzałem od mych najwcześ
niejszych lat •— bardzo często i z dziwną pasją, zu
pełnie jakbym czuł się jej gospodarzem. W latach
późniejszych pokazywałem ją też każdemu, kto wy
raził chęć wyjazdu do Pelplina. Córkę moją Joannę
zawiozłem do katedry, kiedy ukończyła dwanaście lat.
Była zdziwiona, że znam ją lepiej niemal od życzli
wie oprowadzającego nas kleryka. W roku 1970 albo
1971 wespół z Antonim Bolesławem Facem przywio
złem do Pelplina Guntera Grassa z jego ówczesną
małżonką; pisarz wiózł szkicownik — ukończył prze
cież studia plastyczne, w którym zatrzymywał niektó
re pejzaże i szczegóły architektoniczne. W sąsiadują
cym z katedrą seminarium duchownym oglądaliśmy
także Biblię Gutenberga —• jeden z niewielu egzem
plarzy pierwszego wydania, jakie zachowały się w
świecie, a jedyny w swoim rodzaju dzięki osobliwe
mu felerowi drukarskiemu — przewróconej czcionce
na 46 karcie pierwszego tomu.
Nie pamiętam, ale najpewniej wtedy powtórzyłem
gościowi zasłyszaną od Wicia Mężnickiego —• czyli
Marka Dulęby, dziennikarza i krytyka teatralnego, se
kretarza redakcji „Dziennika Bałtyckiego" — historię
projektowanej przed wojną sprzedaży tej Biblii. Wią
zała się ona z inwestycyjno-finansowymi ambicjami
biskupa Okoniewskiego, który tą drogą pragnął zy
skać środki na rozbudowę seminarium diecezjalnego.
Było na ten temat wiele hałasu w przedwojennej
prasie (pośrednikiem w sprzedaży miał być znany
antykwariusz gdański, w dodatku Żyd — a to już
był skandal!), a Wicio, który od 1925 roku pracował
w redakcjach Torunia i Gdyni, znał sprawę dość do
brze. Znacznie później, po wielu latach, przeczytałem
Sagę pelplińskiej Biblii Gutenberga księdza Antoniego
Liedtke, w której znalazłem potwierdzenie Wiciowej
opowieści — i mnóstwo nowych, barwnych szczegółów,
odnoszących się. szczególnie do wojenno-okupacyjnej
odysei tej starożytnej księgi.
Siady po joannitach, osiadłych na tej ziemi jeszcze
przed cystersami, znajdują się też w Tczewie i w Sta
rogardzie (powiedzmy raczej: znajdowały się; m.in.
w przedwojennej monografii Tczewa, pióra nauczy
ciela i działacza, Edmunda Raduńskiego, wspomniano,
iż część posiadłości mojego dziadka przy ulicy Krót
kiej 4 osadzona była na szczątkach zakonnego spi
chlerza szpitalników). Dziadek chętnie opowiadał baj
dę o podziemnym korytarzu, który Donoć miał łączyć
spichlerz joannitów z warownią malborską — tak głę
bokim, że przechodził pod korytami Wisły i Nogatu.
Po wojnie często stawaliśmy z bratem na dachu wy
sokiego spichlerza przy Krótkiej 4 i patrzyliśmy stam
tąd na Malbork; przy dobrej pogodzie był bardzo do
brze widoczny, bo i odległość nie była zbyt wielka,
wszystkiego osiemnaście kilometrów.
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Ten Tczew, w którym spędziłem wiele lat — aż do
matury, był miejscem rodzinnym kanonika fromborskiego Aleksandra Sculteta, autora monumentalnej
Chronographii, współpracownika i sekretarza Mikoła
ja Kopernika. Tu także osiadł — wywodzący się ze
Szkocji — ród Forsterów; J a n Reinhold i syn jego
Jerzy Adam byli sławnymi podróżnikami i uczonymi,
uczestnikami wyprawy J. Cooka. Młodszy był nawet
gorącym jakobinem w swych czasach mogunckich, a
wcześniej — profesorem uniwersytetu w Wilnie. Była
też w Tczewie ulica Forstera, opadająca stromo od
starego rynku (placu Wolności) ku młynom przy ulicy
Zamkowej — jednak zniesiono tę nazwę po roku 1945,
gdyż młodej władzy ludowej nazwisko XVIII-wiecznego uczonego i patrioty kojarzyło się jedynie z imie
niem okrutnego gdańskiego gauleitera, i już nigdy do
niej nie powrócono, ze szkodą dla tradycji.
Wszędzie, nie tylko w miastach, bo niemal w każ
dej parafialnej wsi Kociewia, znajdują się stare go
tyckie kościoły, pośród których tczewska fara Św.
Krzyża należy do najpotężniejszych i najstarszych
Wyróżnia się ona wielką, prostokątną wieżą, której
szczyt, zestrzelony w czasie wojen napoleońskich, za
stąpiony został charakterystyczną drewnianą nadbu
dówką w formie szopy, w której zawieszone były
dzwony. Ta nadbudówka spłonęła w początku lat
osiemdziesiątych naszego wieku i wkrótce została za
stąpiona nadbudówką murowaną, już nie tak osobli
wie charakterystyczną.
W gotyckiej farze, którą od wewnątrz rozsadza ba
rok, a także pewna liczba manierycznych malowideł
ściennych z czasów pruskich, ochrzczona została moja
matka, Joanna Maria, córka robotnika tartacznego
Jana Struczyńskiego i Marty z domu Kiwacz. Urodziła
się 20 sierpnia 1905 o 8.30 rano w Czyżykowie (wtedy:
Zeisgendorf), niewielkiej, położonej na wysokim brze
gu Wisły Leniwki wsi rybackiej, która od dawna już
jest dzielnicą Tczewa; poświadczył fakt jej urodzin
urzędnik stanu cywilnego z Bałdowa, niejaki Brandt.
W owym czasie dziadkowie moi znajdowali się na
dnie niedostatku: mieszkali w nowo wzniesionej ka
mienicy, będącej własnością bogatych kuzynów babki,
Kowalkowskich (monogram na froncie domu zawierał
inicjały Kowalkowskich oraz datę — 1905), a babka
za prawo bezpłatnego zajmowania suteryny odpłacała
się pełenieniem roli dozorczyni w posesji, obejmują
cej trzy sąsiadujące budynki. Dom pod numerem 5,
w którym urodziła się matka, dziś już nie istnieje;
posadowiony na wysokiej skarpie wiślanej z czasem
zaczął osuwać się, mury pękały, trzeba było rozebrać
go.
Nie bez powodu piszę o niedostatku, w jakim zna
lazła się rodzina robotnika tartacznego Jana Struczyń
skiego: dziadek bowiem, a już szczególnie jego sio
stra, ciotka Anna Jasińska, opowiadali często o mi
nionej, lepszej przeszłości rodziny.
Ciocia-babcia Anna Jasińska mieszkała z mężem,
bardzo oswojonym wujem Jasińskim, w pierwszym od
prawej domu przy ulicy Skarszewskiej w Tczewie,
tuż w sąsiedztwie gmachu starostwa. Była ona sta
ruszką niezwykłej dobroci, żwawą i bardzo pogod
ną — pomimo biedy, w jakiej znalazła się na stare
lata. Według jej opowieści zaczęły się te dzieje ro
dzinne na przełomie lat 1831—1832, z przekroczeniem
granicy przez litewskie oddziały powstańcze, które po
nad niewolę carską przełożyły wielką niepewność in
ternowania w Prusach. Z oddziałami nrzybył Mar
cin Struczyński (Struszyński? Strusiński?), herbu Sze
liga, młody, niespełna 20-letni człowiek, który zatrzy
mał się na stałe w naszej okolicy. Z kronik znany
jest styczniowy (1832) zbrojnv bunt internowanych w
Tczewie ułanów pułkownika Franciszka Kosko, a tak
że lutowy tegoż roku przemarsz innego, 120-osobowego oddziału pod dowództwem Wincentego Pola, idące
go przez Tczew i Starogard dalej na zachód. Zapi
suję nazwisko pułkownika Kosko, gdyż zdarzył się
jednak zabawny zbieg okoliczności: w latach sześć
dziesiątych Stanisław (Stuło) Hebanowski przywiózł
z Paryża od Allana Kosko książkę z dedykacją dla
mnie -— ni stąd, ni zowąd! Możliwe, że Kosko zarea
gował w ten sposób na hasło „Tczew" — a Stuło
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H. dobrze wiedział, jaką okolicę nazywam mą
„mniejszą ojczyną".
Niewiele wiem o losach tego Marcina, pradziadka
mojej mamy. Krążył na pograniczu Kociewia i Ka
szub, około roku 1845 ożenił się z Florentyną Minkowską (a może Murkowską?, może — Unikowską?; nie
pewność bierze się z charakteru pisma mojej matki,
która dosyć niedbale skopiowała akt urodzenia pra
dziadka), osiadł w Sobączu a 22 kwietnia 1849 w ka
tolickiej parafii w Garczynie ochrzcił swego syna Au
gustyna Leona — mojego pradziadka. Niemieckoję
zyczny dokument chrztu opiewa na nazwisko — August
Leon von Strutzynski. Owo „von" świadczy o fumach
szlacheckich, które z czasem — w miarę ubożenia ro
dziny — zanikały. Marcin miał kilku jeszcze synów;
jeden z nich stał się protoplastą chłopskiej „gałęzi"
Struczyńskich, osiadłej w Małej Słońcy, na bardzo
urodzajnej ziemi w pobliżu Pelplina.
Wszyscy Struczyńscy byli niezmiernie płodni: sied
mioro, ośmioro dzieci — taka była norma. Augustyn
Leon po odbyciu w mundurze pruskim kampanii fran
cuskiej 1870/71 roku (taka pomorska odmiana Bartka
Zwycięzcy), założył własną rodzinę i miał siedmioro
dzieci, trzech synów i cztery córki: najstarszy był mój
dziadek, Jan — urodzony 4 września 1874 roku w
Głodowie koło Skarszew, po nim kolejno przyszli na
świat Józef (ojciec ciotki Walentyny, która około roku
1946 osiedliła się w Szczecinie), Franciszek, Franciszka
(zamężna Ryżowa), Weronika (zamężna Orłowska), An
na (zamężna Jasińska) oraz najmłodsza Józefa, zamę
żna Kinder. Możliwe, że ta wysoka plenność rodzin
polskich — nie odosobniona przecież na Pomorzu —
przyczyniła się do umocnienia żywiołu polskiego.
Niemcy w tzw. Prusach Zachodnich odnosili począt
kowo ogromne, bo wsparte siłą państwa sukcesy kolonizatorskie, systematycznie spychając po roku 1772
Polaków z miast na wieś, a na wsi z gospodarstw
samodzielnych — do godności sług, parobków, robo
tników rolnych. Upojeni tymi wynikami zezwolili w
1907 roku tczewskim niedobitkom polskim wystawić
własną listę w wyborach do zarządu kościelnego —
i jakże zdziwili się, kiedy oddano na nią 78 procent
głosów! Dodam tu, że Jan, najstarszy syn Augusta
Leona a mój dziad, również miał siedmioro dzieci, a
najstarszy jego syn Franciszek, nawet ośmioro...
W miarę jak rozrastała się rodzina, Augustyn Le
on biedniał. Nic nie wiem o jego charakterze. Jeżeli
jednak dziadek mój, którego znałem bardzo dobrze,
był jego prawym dziedzicem także pod względem
usposobienia, musiał on być mocno lekkomyślny, po
nieważ lekkomyślność mojego dziadka była przysło
wiowa. W latach 1890-tych za resztę, jaka mu pozo
stała, wykupił Augustyn Leon „szyfkarty" z Hambur
ga do Ameryki — i udał się z całą rodziną na emi
grację, w okolicę Pittsburga. Jednak nie poszczęściło
mu się: znajdował jedynie dorywcze zajęcia, realisty
cznej inicjatywy własnej wykazać nie potrafił, tak iż
na koniec — kiedy pokazało się widmo nędzy — zmu
szony był powrócić do Europy, czyli na Pomorze. W
drodze zatrzymał się jakiś czas w zagłębiu Ruhry,
gdzie stracił syna Franciszka; przyłączył się on do
dosyć licznej kolonii polskich wychodźców zarobko
wych i pozostał z nimi na zawsze.
Powrót w strony rodzinne był, co się zowie, niesła
wny: pan „August Leon von Struczyński" osiadł w
:3ubkowach i stał się robotnikiem rolnym.
Dziadek mój, Jan, który uczestniczył w nieudanej
wyprawie za ocean, a w latach 1894—96 odbył służbę
wojskową w mundurze kajzerowskim, po powrocie
do cywila stał się również robotnikiem — w tartaku
Żyda Lippfelda, położonym nad Wisłą, tuż obok tzw.
Targu Świńskiego w Tczewie.
Czasem wydaje mi się, że obaj byli fantastami.
Pradziadek Augustyn Leon i dziadek Jan bez przer
wy wznosili zamki na lodzie i co rusz wymyślali
wspaniałe „interesy", które za jednym zamachem mia
ły postawić rodzinę na nogi, a w rzeczywistości koń
czyły się nieodmiennie niepowodzeniami.
Może jedynym naprawdę dobrym interesem, jaki
w życiu swym zrobił mój dziadek było jego małżeń
stwo •/. Martą Anną Kiwacz (w niemieckiej metryce:
Kiewatsch) z Mieścina pod Miłobądzem. Była to ro-

botna i pazerna dziewczyna, która — wcześnie utra
ciwszy rodziców, Augustyna i Helenę z domu Koszmider — chowała się „u ludzi" i przeto dobrze po
znała prawdziwy smak biedy i zależności. Jej zgoła
protestanckiej pracowitości i samozaparciu zawdzię
czali Struczyńscy, że w kilkanaście lat rodzina doszła
do bardzo znacznej pozycji w mieście — i do mają
tku, który później umożliwił najstarszemu synowi J a 
na i Marty, Franciszkowi, rozbudowę „firmy" do roz
miarów poważnego imperium handlowego.
Dziadkowie pobrali się w roku 1897 i do roku 1911,
to jest do założenia firmy „Johan Struczyński", bab
cia tyrała, oszczędzała i urodziła dzieci, z których pię
cioro wyżyło: Franciszek urodzony w roku 1898, Au
gustyn, urodzony w 1902 roku, moja matka Joanna,
urodzona w roku 1905, Marta, urodzona w roku 1908,
i Wanda, urodzona w roku 1911; dwie dziewczynki
zmarły w wieku niemowlęcym. Z zarobków robotni
ka tartacznego zdołała odłożyć tyle marek, że wystar
czyło na wynajęcie lokalu i założenie składu kolonial
nego (przy dzisiejszej ulicy Dąbrowskiego) oraz na
przeniesienie całej rodziny z suteryny u Kowalkow
skich do nowego mieszkania w śródmieściu, w domu
kupca Weilanda. Na fotografiach z tego okresu „fir
ma" prezentuje się jeszcze skromnie jako Spezial-Umtauschgeschdft, w którym okoliczni chłopi mogli
kupować sól, śledzie, cukier, przyprawy i naftę oraz
dokonywać wymiany zbóż na mąkę, kaszę, płatki
owsiane. Do „firmy" w jej początkach należał jeszcze
koń z platformą, którą powoził dziadek (stajnia znaj
dowała się na tyłach domu Weilanda z wjazdem od
ulicy Ogrodowej), oraz cały personel zza lady — czyli
sama babcia i jej dzieci, każde bowiem wprzęgane by
ło w kierat bardzo ciężkiej pracy. Pierwszy stanął do
niej Franciszek, po nim Augustyn, potem moja matka.
Babka była w życiu i w pracy bezwzględna. Mama
nie pamiętała zbyt wielu beztroskich zabaw wieku
dziecięcego; poznała szkołę (Altstadtische Mddchenrolksschule, którą ukończyła 19 marca 1919), ladę w
sklepie i obowiązki domowe •— czyli nadzór nad młod
szymi siostrami, Martą i Wandą, oraz wcześnie zmar
łą Lucją. W czasie pierwszej wojny światowej, kie
dy dziadka powołano ponownie i po krótkiej służbie
wartowniczej w obozie pod Bytowem, gdzie przeby
wali jeńcy rosyjscy, posłano na front francuski, do
obowiązków mojej mamy należały również przedsię
brane raz lub dwa razy w tygodniu wyprawy do
Subków, po mleko do dziadków: dziesięć kilometrów
pieszo w jedną stronę, dziesięć w drodze powrotnej —
i broń Boże pociągiem, gdyż wydatek na bilet uczy
niłby dar mleka nieopłacalnym. Babcia wiedziała
więc, co to jest orka i samozaparcie, natomiast cała
jej kapitalistyczna —• w gruncie rzeczy zaś drobnomieszczańska — filozofia życiowa sprowadzała się w
tym czasie do wyciskiwania i „odkładania" niewiel
kich dochodów. Nie inwestowała, nie spekulowała,
tylko — „grosz do grosza, a będzie kosza"...
Kiedy na przełomie 1916 i 1917 roku zabrano do
kajzerowskiego wojska również brata Franciszka, obo
wiązki mamy jeszcze bardziej wzrosły: doszły regu
larne wyprawy — już pociągiem — do Malborka, z
wałówką dla rekruta, i trwały one aż do wyjazdu
Franka na front, też francuski. Miała wtedy dwana
ście lat: praca za ladą, wyprawy piesze do Subków,
wyprawy z wałówką do Malborka, pilnowanie młod
szych sióstr.. .— włos się jeży na głowie na samo
wyobrażenie babcinej tyranii!
Źle już wtedy było z cesarstwem, skoro powołali
wujka Franka, który — z wojskowego punktu wi
dzenia — był kaleką: miał jedną nogę znacznie krót
szą wskutek „wybiodrzenia" w dzieciństwie i przez
całe życie wyraźnie utykał...
Kiedyś opowiadałem dziadkowi, że właśnie wracam
z kina, w którym widziałem film Ucieczka z San
Quentin. Dziadek ożywił się bardzo i wtedy usłysza
łem całą opowieść o jego walkach pod Saint Quentin,
a także o tym, że podczas tych operacji nad Sommą
w okolicach Amiens on, dziadek, i syn jego, Franek,
stale maszerowali „na siebie" i nigdy nie zdołali się
spotkać — aż dopiero po wojnie, w Tczewie. Film,
o którym mówiłem dziadkowi, był wytworem amery
kańskim i opowiadał o ucieczce z więzienia o podob
nej nazwie, ale dzięki zbieżności nazw wiem, gdzie

się obaj —i dziadek i wuj — tułali podczas urzeczy
wistniania planów Schlieffena.
I jeszcze jeden odcisk tamtej wojny na rodzinie
Struczyńskich: w Tczewie stacjonował rekrut Kinder,
młody żołnierz z Westfalii, i w tym to Kinderze za
kochała się najmłodsza siostra dziadka — Józefa. Ta
miłość przetrwała upadek II Rzeszy; ciotka po woj
nie wyjechała do Nadrenii na zawsze, a mama opo
wiadała później, że mistrz olimpijski Kinder, sławny
lekkoatleta, jest moim kuzynem... Nigdy tego pokre
wieństwa nie sprawdzałem...
Przez ostatnie dwa lata wojny, po wyjeździe sy
na Franciszka, babka prowadziła firmę sama, jedy
nie przy koniu i platformie zastąpił dziadka zaanga
żowany do tej pracy robotnik, niejaki Rajmus. Stał
się on rodzinną kością niezgody. Teść babki, a mój
pradziadek, August Leon, przyjeżdżał od czasu do cza
su do Tczewa, aby popatrzeć, jak się mają sprawy
w rodzinie; on to doszedł pewnego dnia do wniosku,
że 42-letnia synowa trzyma woźnicę nie tylko ze
względu na konia i platformę, i to swoje wielkie od
krycie przekazał synowi w liście, posłanym na front
Ponieważ dziadek nie ukrył rewelacji przed baką, z
dnia na dzień ustały wyprawy mojej matki do Sub
ków po mleko, zaś stosunki pomiędzy babką a teścia
mi uległy zamrożeniu — na zawsze. Kiedy dwadzie
ścia lat później, w roku 1934, postanowiono wykonać
fotograficzny portret czterech pokoleń Struczyńskich,
babka odmówiła udziału w seansie u fotografa, i dzię
ki temu na zdjęciu pozują tylko mężczyźni: wsparty
na lasce 85-letni Augustyn Leon, 60-letni Jan, 36-letni
Franciszek i 8-letni Grześ, mój najstarszy kuzyn i de
sygnowany „dziedzic" firmy. Nie poszła babcia rów
nież na pogrzeb teścia, który odbył się w roku na
stępnym. Miałem wtedy dwa lata i oczywiście nie
mogę o sobie powiedzieć, że pamiętam pradziadka,
który był synem listopadowego powstańca.
Babcia żyła długo. Urodzona w roku 1875, wyszła
za mąż w roku 1897, pomiędzy 1898 a 1913 urodziła
siedmioro dzieci, w 1911 z oszczędności utworzyła z
dziadkiem firmę, którą po powrocie męża z frontu
(1918) znacznie powiększyła przez dokupienie kilku ka
mienic — m.in. od stolarza Sterna — i placów skła
dowych. Chowana przez obcych ludzi sierota, po dwu
dziestu latach wyrzeczeń i prawdziwej orki, w 43
roku życia była już k i m ś , jak się to na Pomorzu
mówiło.
Dziadek po powrocie z wojny jakby mniej się in
teresował kupiectwem: rzucił się w wir pracy polity
cznej, skierowanej na przywrócenie Pomorza — Pol
sce. W tym to czasie mama — 14-letnia dziewczyna —
otrzymuje jeszcze jedno zadanie: staje się łączniczką
pomiędzy Tczewem a ośrodkiem pracy niepodległo
ściowej, który zawiązał się w Gdańsku wokół takich
znanych osobowości, jak Abraham, Czyżewski czy ks.
Czapiewski. Sędziwy ksiądz Czapiewski, którego od
wiedziłem około roku 1953 w Miłobądzu, bardzo mnie
wypytywał o dziadka i o tę dziewczynę, która woziła
papiery — i mogłem się wtedy pochwalić, że jestem
jej synem. Piękne to było spotkanie na miłobądzkicj
plebanii: stary kanonik dożywał swych lat na emery
turze (umrzeć miał w pobliskiej Turzy, gdzie też zo
stał pochowany), ale umysł zachował żywy — i bar
dzo sprawne palce, gdyż grał mi wtedy Chopina na
fortepianie...
Aktywność
polityczna
zaprowadziła
dziadka na ławę sądową, oskarżono go o zdradę sta
nu; wyzwolenie przyszło 30 stycznia 1920, gdyż w tym
dniu do Tczewa wkroczyły niebieskie wojska genera
ła Hallera.
Dziadek i babka (a, właściwie sama babka) prowa
dzili firmę jeszcze kilka lat •—• aż do zawinionego
przez dziadka progu bankructwa. Nie przedstawiała
się ona zbyt imponująco: w roku 1925 był tylko wiel
ki sklep przy Krótkiej 5 (numer telefonu 183!) ze skła
dnicą porterów browaru T. A. Huggera z Poznania,
składem zboża i mąki oraz wszelkich artykułów spo
żywczych. Z późniejszych lat pamiętam nawet nie
które artykuły zza lady, kawę mieloną firmy Fer
dynand Bohm, pastę do butów marki „Urbin", jakiś
tajemniczy „Palmin". Tuż przed reformą Grabskiego
niebo nad firmą zaciemniło się ostatecznie; pewnego
dnia dziadek sprzedał kamienicę przy ulicy Koperni
ka, przyniósł babce kosz pieniędzy — by za dwa dni
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przekonać się, ze równowartością kamienicy może być
worek jabłek... Przed progiem upadku, już u schyłku
lat dwudziestych, firmę przejął Franciszek. Podpisał
z rodzicami formalne urnowy, regulujące wszystkie
ważne kwestie własnościowe i finansowe (od tego cza
su dziadkowie, ale także zatrudniona w firmie moja
mama, otrzymywali stałe miesięczne pensje), by n a 
stępnie przystąpić do urzeczywistniania swej wizji
mini-imperium, obejmującego jeśli nie całe Pomorze,
to w każdym razie znaczną jego połać. Poważna część
hurtu spożywczego znajdowała się jeszcze w rękach
obcych, głównie niemieckich; ideą Franka — przejętą
zresztą z rojeń dziadka — było wyparcie obcych i
związanie polskiego handlu detalicznego z polskim
hurtem, zdolnym do konkurencji i sprawnym w ob
słudze. Ten plan powiódł się. W roku 1939 firma skła
dała się z sieci poważnycn hurtowni (poza Tczewem
działały filie w Kościerzynie, Świeciu, Włocławku,
przejściowo w Grudziądzu), z dużego i sprawnego
transportu (kolumnę otwierały dwie wielkie cięża
rówki Steyr i Staurer, którymi kierowali panowie
Talarscy, Kuchta i Szczuka), z nowoczesnej p a l a m i
kawy, Którą importowano z Brazylii, z własnych pla
ców, magazynów, sklepów, kamienic. Wojciech Dzieduszycki, który po uKończeniu studiów we Lwowie
odbył w Tczewie praktykę handlowo-eksportową, po
wiedział mi kiedyś, że odbył ją w firmie mego dziad
ka; jest to możliwe, ale nie jest pewne. Grupowa fo
tografia personelu firmy — magazynierów, ekspedien
tów, kierowców itp., zrobiona w Kościerzynie około
roku 1935, mieści 39 osób. Jest jeszcze inna fotogra
fia w moim albumie rodzinnym z roku 1936 lub 1937:
na placu przed starostwem w Tczewie ustawił się do
pamiątkowego zdjęcia cały tabor samochodowy firmy,
na którego czele znajdował się polski fiat 508 — i
jest to widok wcale-wcale. Ale najzabawniejsze i na
dziś właściwie niepojęte jest co innego: otóż obok sta
rostwa, na niewielkim budyneczku, usytuowanym na
wprost kina, widnieje wielka reklama handlowa: Studebakerl I to w niewielkim, powiatowym mieście...
W połowie lat trzydziestych przy ulicy Kościuszki
w Tczewie wybudowano nową centralę firmy; babka
z dziadkiem wprowadzili się ao mieszkania z łazien
ką, centralnym ogrzewaniem i telefonem już jako
„starsi państwo", zaś wuj dla siebie i swojej licznej
rodziny rozbudował spichrz przy Krótkiej 4, posado
wiony na szczątkach spichlerza joannitów, i urządził
ponad kilkupiętrowym magazynem własne mieszkanie.
W tym to mieszkaniu pojawiły się kucharka i poko
jówka, a także panna do dzieci — i cały ten perso
nel umundurowano ściśle według wzorów epoki; bra
kowało tylko lokaja. Ową panną do dzieci była cu
downa Stasia Młynarkiewicz, która zjawiła się aż z
Berlina w odpoweidzi na anons w gazecie — i przy
wiozła najlepsze referencje; przyjdzie mi jeszcze o
niej napisać w rozdziale okupacyjnym.
Kiedy firma osiągnęła apogeum, dziadek i babcia
mieli około sześćdziesiątki, w pięć lat później wszyst
ko to zawaliło się. W roku 1945—1948, kiedy matka
moja i wuj F r a n e k podjęli w Polsce Ludowej bezna
dziejną próbę odbudowy firmy (matka wzięła sklep
przy Krótkiej, wuj ruinę hurtowni przy Kościuszki),
dziadkowie przekroczyli już siedemdziesiątkę. W roku
1947 obchodzili złote gody •— jako znani i powszech
nie w mieście szanowani obywatele, o których jednak
wiedziano, że należą do epoki, która nie wróci. Bi
skup chełmiński Kazimierz Józef Kowalski nadesłał
na to święto odręczny adres z wywodem zasług dziad
ka i błogosławieństwem; była to już ta chwila, kie
dy zdrowie dziadka zaczęło szwankować pod naporem
nieubłagalnej astmy. 19 lipca tego roku złożył dzia
dek — po blisko 40 latach uczestnictwa — swój
urząd w radzie parafialnej św. Krzyża; zachował się
żałosny list proboszcza, księdza Aleksandra J a n a P r o nobisa, który stwierdzał, że traci oto jedną z najbar
dziej reprezentatywnych postaci zacnego kolegium.
Człapał jeszcze J a n S. trzy lata po mieście, bywało
nawet, że jeszcze gorzałki się napił, jednak był to
wyraźny schyłek: dym przeciwastrnetycznych papie
rosów, rozprysk splunięć, w których poznawało się
barwę tabaki do żucia, długie rozmowy z wnukami
o dawnych czasach — i koniec. Była bardzo ostra
zima, kiedy umierał w styczniu 1950, w 76 roku ży
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cia. Po pogrzebie babka wycofała się w zacisze oficy
ny, gdzie zajęła nasze — matki i moich braci — mie
szkanko z lat okupacji, i odtąd miała się modlić, mieć
widzenia („dziś w nocy znowu J a n był u mnie..."), wy
chowywać dwóch wnuków po zmarłej córce Marcie
i — hodować kury. Dożyła 86 roku życia; powaliło ją
niewyleczone zapalenie płuc. J a k zawsze niecierpliwa,
nie doczekała wyzdrowienia i rozpoczęła wielkie pra
nie, przy którym umarła. Jej pogrzeb w 1961 roku
był ostatnim zjazdem klanu Struczyńskich, który po
roku 1945 stopniowo rozjeżdżał się z Tczewa po całym
kraju, obierając różne miejsca zamieszkania — od
Szczecina i Wałcza po Warszawę.
Dziadek był bardzo ciekawym na tle Pomorza oka
zem Polaka: konspirował przed babką i przed cesa
rzem. Już w młodości w kajecikach pisał wiersze pa
triotyczne w stylu Konopnickiej, ale prawdziwie wiel
kie swoje chwile przeżył dopiero po powrocie z fron
tu francuskiego. Gdzieś, daleko, była już Polską —
a Pomorze nie mogło nadziwić się opieszałości nowych
władz warszawskich, które umiarkowanie interesowa
ły się losami kresów zachodnich. Babka kupowała ka
mienice i place, dziadek — politykował, wykorzystu
jąc moją 14-letnią wówczas mamę do funkcji kurier
skich, jeździła do Gdańska, do Jozefa Czyżewskiego,
clo Gdyni — do Abrahama, z doniesieniami o stanie
serc i umysłów na Kociewiu. Abraham, sławny „król
Kaszubów", organizował wtedy delegację Pomorzan,
która miała udać się do Wersalu z memoriałem w
sprawie przyszłości tej dzielnicy. W końcu roku 1919
iMiemcy aresztowali dziadka pod zarzutem zdrady sta
nu, sądzono wtedy całą grupę koeiewskich Polaków —
a uwolniły ich, dosłownie z ławy oskarżonych, nie
bieskie oddziały Hallera, które weszły do miasta w
końcu stycznia 1920. W dniu pogrzebu dziadka bab
ka otrzymała list z Godziszewa z wyrazami współczu
cia z powodu zgonu wielkiego patrioty i bohatera nalodowego, który razem z naszym śp. księdzem Wła
dysławem
Maternickim
stawał
przed
tczewskim
są
dem niemieckim oskażony o zdradę stanu Rzeszy Nie
mieckiej, pieczętując
tym
samym wysoko
dzierżony
niezawisły sztandar narodowy; podpisali list Eufemia
z Maternickich i Michał Prabuccy, „bardzo — jak
mówiła babka — zacni ludzie". Dziadek wychodził
z sądu — a syn jego August, o trzy lata starszy od
mamy, zniknął z Tczewa i przedarł się za kordon,
„do Polski", aby zaciągnąć się do wojska i wziąć
udział w kampanii 1920 roku. Kiedy na Powiślu za
częła się akcja plebiscytowa, dziadek wybierał babce
złoto i finansował akcje propagandowe „na drugim
brzegu Wisły" —• jak mówił; niektóre wsie w zasięgu
tego oddziaływania głosowały w 100 proc. za Polską
(jak Janowo, położone na wprost Gniewu), lecz •—
jak wiadomo —• nie na wiele się to zdało...
O usposobieniu dziadka już mówiłem: był fantastą
i niesłychanie naiwnym człowiekiem. „Każdemu wie
rzył" •— skarżyła się babka, wspominając niezliczone
zwłaszcza pożyczki, jakich udzielał ludziom ledwo po
znanym, lub które żyrował na lewo i prawo. Stąd
po przejęciu firmy przez najstarszego syna — pozo
stała mu już tylko polityka. Tylko de nomine był
głową firmy „ J a n Struczyński", w rzeczywistości zaś
był tzw. osobistością lokalną — przemawiał, uczestni
czył, przewodniczył i zamykał. W radzie nadzorczej
Banku Ludowego kolegował z rzeczywistą reprezen
tacją ówczesnego społeczeństwa powiatu — wyjąwszy
robotników: było w niej dwóch hrabiów — Zenon
Łubieński i Szczęsny Skarżyński, byli kupcy Adam
Wuclarski i Władysław Maciejewski, był aptekarz Ka
zimierz Nadolski, kołodziej Walenty Haydasz, byli rol
nicy Józef Grabowski i Józef Śpik, dziennikarz Ste
fan Pawlikowski z „Pielgrzyma" czy też z „Gońca",
był młynarz Adam Gaj, dyrektor Leon Mądzielewski
i prokurentka banku, Wanda Gdańtzowa; dwóch
członków rady — Józefa Balcerowskiego i Bronisława
Chmieleckiego — nie udało mi się zidentyfikować w
sensie
zawodowo-środowiskowym.
Kiedy
dziadek
otwierał elektrownię miejską przy ulicy Nowej za
kładał żakiet i prążkowane spodnie, pomadował wilhelmowskie wąsy. Przewodniczył zebraniom endecji.
Całymi dniami politykował •— coraz bardziej rozcza
rowany do rządów w Warszawie, które systematycz
nie odsuwały pomorskich działaczy od wpływu na

bieg spraw wojewódzkich. Miejscowy kandydat nie
mógł zostać starostą, okazało się bowiem, że to sta
nowisko było zarezerwowane dla kombatantów II, III,
IV, a nawet „sławnej" piątej brygady. Kto wie, czy
nie takie było istotne podłoże dziadkowego związku
z endecją, była to bowiem jedyna realna — na tym
terenie — opozycja wobec legonistów i, później, sena
torów. Kpił też dziadek gorzko z „bosych Antków
z Kongresówki", którzy — idąc w ślad za Hallerem
— obleźli Pomorze, zajmując wpływowe i kluczowe
stanowiska; mawiał o nich: „przyjeżdżali biedni i ob
darci, wyjeżdżali od nas bogaci".
A jednak Tczew, pomimo inwazji nic nie umie
jących, bałaganiarskich „Antków", znacznie się w
tym czasie rozwijał. Na Wiśle powstał port węglowy,
w którym z wagonów kolejowych przerzucano wę
giel na lichtugi, wypływające aż na zatokę — do
portu w Gdańsku, a może i dalej. Port przy Targu
Świńskim w Tczewie prosperował aż do uruchomie
nia basenów węglowych w porcie gdyńskim. Pow
stało także przedsiębiorstwo armatorskie „Wisła-Bałtyk Sp. Akc", dysponujące ośmioma statkami mor
skimi. Uruchomiono fabrykę — „Arconę", papiernię
Drosta i wiele innych. Powstały gimnazja, ogólno
kształcące i handlowe, a przede wszystkim powstała
— jako dzieło „Antków"! — szkoła morska. Było to
zamierzenie fantastyczne, w którego powodzenie nikt
zrazu nie chciał wierzyć. Nauczyciele i elewi wnieśli
w życie miasta nowy, dynamiczny czynnik, rozsadza
jący ciasnawy, prowincjonalny horyzont. Z czasem
też istnienie szkoły miało się bardzo mocno odcisnąć
na życiu rodziny Struczyńskich: elewi zaczęli bywać
w domu przy Krótkiej 5, potem „chodzili z panna
mi" — jak się to mówiło w Tczewie. W 1929 roku
najmłodsza siostra matki, Wanda, wydała się za ab
solwenta wydziału mechanicznego uczelni, Jana Banuchę — i natychmiast udała się w podróż poślubną
do Londynu; był to już powiew wielkiego świata...
Ten rok 1929 był rokiem ślubów w rodzinie. J e 
dynie wuj Franciszek — rezydujący we własnym od
dziale firmy w Grudziądzu — ożenił się t a m w roku
1922 z panną Salomeą Piskorską, wchodząc tym sa
mym do dość pazernej rodzinki. Babcia moja często
płakała z powodu zabiegów teściowej Franka, któ
ra namawiała go — kiedy już został szefem firmy —
aby wydziedziczył całą pozostałą rodzinę Struczyń
skich na korzyść swojej nowej rodziny. Reszta ro
dzeństwa jakby jednak czekała na ten rok 1929: w
październiku ożenił się drugi brat mamy, wuj Au
gust, ów szaławiła — z panną Katarzyną Specht, w
listopadzie siostra Marta wydała się za Romana Ro
manowskiego, urzędnika wydziału powiatowego, o któ
rym dosyć powszechnie mówiono, że jest najpiękniej
szym mężczyzną w Tczewie, zaś w grudniu siostra
Wanda wydała się za Jana Banuchę, owego absol
wenta wydziału mechanicznego, który na studia do
szkoły morskiej przybył aż z Lubelskiego i był stypendiowany przez ordynata Zamoyskiego, pracodawcę
ojca. Czwarta w kolejce miała być moja matka, ale
ten jeden rachunek został przekreślony przez bieg
wydarzeń. Narzeczony mamy, Wacław Grunwald, ko
lega Banuchy z wydziału mechanicznego, zszedł w wi
gilię roku 1929 do maszynowni statkowej, aby podzie
lić się opłatkiem z wachtą, poślizgnął się i spadł z
wysokości kilku pięter, zabijając się na miejscu. Dzia
ło się to na statku s/s „Premier" lub może na s/s
„Łódź"; w roku 1985 nazwa jednostki zatarła się w
pamięci mamy.
— Miałam kolejno czterech narzeczonych, a tak
naprawdę chciałam piątego —• wspominała mama,
wymieniając nazwisko tego, który niestety nie wcho
dził w rachubę. Był to Janusz Garbowiecki, jeszcze
jeden absolwent szkoły morskiej z rocznika Banuchy,
Grunwalda, Stanisława Dulskiego, Krzyżanowskiego
i innych przyjaciół domu. Pozostali trzej narzeczeni,
a raczej „starający się" to — kolejno — niejaki Dzię
cioł („okropnie go nie chciałam"), potem Zygmunt
Romanowski, brat Romana, i na koniec mój ojciec,
Edmund Misiorny, którego — jako świeżo poznane
go, sympatycznego kolegę — przedstawił w domu
przy Krótkiej 5 piękny Roman, mąż ciotki Marty...
Wszakże pomimo szkoły morskiej, portu i prze
mysłu Tczew był także — miastem kolejarzy. Był

tu węzeł kolejowy z ogromną stacją rozrządową w
Zajączkowie i skrzyżowaniem dwóch ważnych szla
ków komunikacyjnych — z Bydgoszczy do Gdańska
i tranzytowego z Berlina do Królewca. Ten drugi
szlak biegł przez terytorium owego „korytarza", któ
ry przez wiele lat tworzył argument antywersalskiego nacisku na Polskę; w mieście roiło się nie tylko
od kolejarzy, celników i straży granicznej, ale także
od szpiegów. Oba mosty na Wiśle, kolejowy i dro
gowy, należały swego czasu do najwyższych osiąg
nięć techniki, przy czym starszy, zbudowany w roku
1857, był przez wiele lat najdłuższym mostem w pół
nocnej Europie. Przez ten most udałem się w lecie
1939 po raz pierwszy w życiu za granicę — w to
warzystwie brata i ciotki Marty. W budce straży
granicznej wykupywało się wtedy (czyli — „przed
wojną") przepustkę za 10 groszy i po przejściu kilo
metrowego mostu było się już na terytorium Wol
nego Miasta Gdańska, czyli we wsi Lisewo. Tam w
ślicznym zajeździe, usytuowanym na szczycie wału
przeciwpowodziowego, przy stolikach ustawionych w
ogrodzie pod lipami zjadaliśmy z bratem lody i pi
liśmy zagraniczną oranżadę...
Aby powrócić do wątku kolejarskiego: otóż pracow
nicy P K P tworzyli w tamtych czasach oddziały ro
botniczej arystokracji i mocno wpływali na obraz
miasta. Cała dzielnica za parkiem tczewskim, poło
żona wzdłuż ulic Sienkiewicza i Krasińskiego, skła
dała się z domków, wzniesionych przez popularnych
„baniarzy". Na tym kolejarskim szlaku zjechał rów
nież do Tczewa — mój ojciec...
Jednak rosły w mieście także dzielnice nędzy — po
cząwszy od lat pierwszej wielkiej inflacji; w dwu
dziestoleciu międzywojennym powstały dwie takie —
jedną, w kierunku wsi Czatkowy — nazwano iro
nicznie „Abisynią", drugą — w kierunku wsi Suchostrzygi — jeszcze bardziej ironicznie „Ameryką".
Były one do siebie bardzo podobne; domów z praw
dziwego zdarzenia było tam mało, przeważały budy
byle jak sklecone — z blachy, dykty, z pozbieranych
desek.
Dorosłe życie mojej mamy zaczęło się po wejściu
wojsk Hallera; miała wtedy piętnaście lat stażu za
ladą w firmie, pod surowym okiem babki. Praca w
firmie nie ustała, ale zaczął się także „Sokół", czyli
to prawie zapomniane już towarzystwo gimnastyczne,
które zwłaszcza na zachodnich kresach spełniało tak
wielką rolę sportową i kulturalną. Joanna Struczyńska okazała się utalentowaną sportsmenką: biegała
sprinty, skakała w dal, próbowała nawet rzutu dy
skiem, uprawiała gimnastykę. Działała w ruchu dzie
sięć lat, jeździła na zloty do Warszawy i Poznania,
uczestniczyła w zawodach, poznając w różnych la
tach największe gwiazdy ówczesnego sportu kobie
cego — Kwaśniewską, Wajsównę, Walasiewiczównę.
Z Walasiewiczówną biegała kilka razy sprinty i jak
daleko sięgam pamięcią wstecz zawsze twierdziła, że
„ta pani nie była panią".
— Była więc mężczyzną? — pytałem.
— Nie, tego też nie mówię...
Miała też mama pewne szanse znalezienia się w
ekipie olimpijskiej do Los Angeles w 1932 roku, ale
szybko się one rozwiały. Mocnym przeżyciem z cza
sów „Sokoła" było lato, spędzone w Kozłówce, u Za
moyskich. Synowa ordynata, ówczesna patronka to
warzystwa, urządzała dla sokolic letnie kursy; zdję
cie z sierpnia 1930 pokazuje gromadę urodziwych
dziewczyn, otaczających eleganckiego starszego pana,
który łaskawie pozwala się adorować. Mama podkochiwała się w jego synu, Michale i w Kozłówce tego
lata postanowiła, że jeśli mieć będzie w przyszłości
syna, nada mu to samo imię.
Obok „Sokoła" była muzyka. Od 1918 roku mie
szkała u moich dziadków nauczycielka gry na forte
pianie, Pregerówna, a że w mieszkaniu stał także
tzw. krótki fortepian, mama wykorzystywała pobyt
panny nauczycielki bardzo skutecznie: czytała bez
trudności nuty i zupełnie dobrze grała popularny re
pertuar tzw. salonowy, z elegią Bądarzewskiej na
czele — co już mogłem sprawdzić po wojnie, kiedy
przegrywała mi to i owo ze swych przedwojennych
szlagierów.

Reklamy firmy Jan Struczyński zamieszczone w 1936 roku
w kalendarzu parafii św. Józefa, wydanym w Tczewie.
Repr. fot. St. Zaczyński

Do roku 1929 mama pracowała w macierzystym
sklepie firmy przy Krótkiej, aby następnie przenieść
się do Grudziądza, do filii, urządzonej i prowadzo
nej z ogromnym sukcesem przez brata Franciszka.
Ponieważ Franek zmuszony był powrócić do Tczewa,
aby ratować firmę zagrożoną przez kryzys i fantazję
dziadka, zrodził się pomysł usamodzielnienia mojej
mamy, wtedy 23-letniej panny. Dosyć długo nama
wiano ją (podczas tych przetargów filię grudziądzką
prowadziła jedna z sióstr Bożejewicz), w końcu ule
gła. Otworzył tsię wtedy, jak później w Janowcu Wiel
kopolskim, trzyletni okres swobody i szczęścia w jej
życiu: wyzwolona spod tyranii babki, zdana w skle
pie i niewielkiej hurtowni na własną inicjatywę, szyb
ko stanęła mocno na nogach.
Zawsze była silna, apodyktyczna, rzeczowa; w Gru
dziądzu ostatecznie uformowała się jej osobowość.
Z pewnością po wuju Franciszku była najsilniejszym
człowiekiem w tym pokoleniu Struczyńskich, miała
też wyraźny talent do handlu i lubiła tę pracę; bra
kowało jej jedynie zmysłu do operacji handlowych
na większą skalę. Stać ją było, jak dziadka, na rzu
cenie tysiącem złotych, ale na co dzień raczej przy
pominała babcię: była skrzętna, oszczędna i przewi
dująca — przy czym w przewidywaniach raczej spo
dziewała się nadejścia gorszych, niż lepszych ko
niunktur; to ostatnie sprawiło, że była wyznawczynią
filozofii tzw. „czarnej godziny", na którą należało
być zawsze przygotowaną.
Dzięki „Sokołowi" nie poczuła się w Grudziądzu
samotnie. Przeciwnie, rychło znalazła licznych przy
jaciół, poznała słynny „Królewski Dwór", a bliskie
stosunki z rodziną Bagińskich z okolic Górnej Grupy
miały przetrwać ponad pięćdziesiąt lat.. W okresie
grudziądzkim najczęściej też występowała mama w
zawodach sportowych i organizowała życie towarzy
skie we własnym mieszkaniu — nabywając (była to
jej pierwsza w życiu samodzielna inwestycja) pia
nino.
Idylla trwała trzy lata. Są z tego czasu fotografie
ze stadionów, ze zlotów, kursów i wycieczek, z bo
gatego życia towarzyskiego. Oczywiście jeździła także
często do Tczewa, do centrali firmy, i tam wiosną
1931 roku poznała mego ojca. Przebywał wtedy, jako
jego najmłodszy uczestnik, na kursie aspirantów ko
lejowych w gdańskiej DOKP; wykłady odbywały się
w tym samym co. dziś gmachu dyrekcji kolei w
Gdańsku, natomiast internat znajdował się w Tcze
wie, w jednym z gmachów tzw. starego dworca. Ro
manowski poznał Edmunda M. w pociągu; po nie
jakim czasie zaprosił go na Krótką i tam przedsta
wił matce oraz rodzicom.
Nie była to wielka miłość, tym mniej „miłość od
pierwszego wejrzenia". Mama chciała wyjść za Grun
walda, który zginął, platonicznie kochała Garbowieckiego, który się nie palił, a w czasie kiedy poznała
pana M., była już od blisko trzech lat samodzielna —
i właściwie przestała się palić do przygód małżeńskiech. Jednak uległa rodzinie:
— Siostry, bracia i szwagrowie wmówili mi to mał
żeństwo, ale nie żałowałam...
Była o dwa lata starsza od ojca i o dwa centyme
try od niego wyższa. Jedno, w czym ojca mego nikt
w nowej rodzinie nie przewyższał, było jego uspo
sobienie: wesoły, skłonny do żartów i zabaw, był
najdogodniejszym człowiekiem jakiego tam (podobno)
widziano. Nie był jednak lekkoduchem, jak szaławiła
wuj August, pracę swą traktował bardzo serio i miał
w niej doskonałe wyniki — o czym mogła świadczyć
błyskawiczna wspinaczka po szczeblach kolejowych
awansów.
Cywilny ślub rodziców odbył się 25 czerwca 1932
roku w Tczewie, a w miesiąc później 24 lipca, od
był się kościelny u Bernardynów w Świeciu — z we
selem w mieszkaniu przy Dworcowej 3. Wybór Świe
cia wyniknął z okoliczności, że i t a m powstała filia
firmy, a prowadził ją wuj Banucha, który dla no
wych zadań porzucił pływanie i stał się byznesmenem;
jego żona, najmłodsza siostra mamy, Wanda, koniecz
nie chciała wyprawić starszej siostrze wesele...
I w ten sposób matka moja w lecie 1932 roku po-

rzuciła na dłuższy czas swą keciewsko-grudziądzką
okolicę. Filię w Grudziądzu wcześniej przejął bankietnik August i rychło doprowadził do jej likwidacji.
Były z nim same kłopoty w rodzinie: jako chłopiec
uciekł przez kordon do wojska i zniknął na trzy lata,
kilka lat później przyprowadził do domu dzieciatą
pannę i oświadczył, że tylko ona będzie jego żona.
Dziadek „wywianował" go wtedy, kupując mu w
Tczewie przyzwoitą restaurację u zbiegu ulic Koś
ciuszki i Dworcowej; wierzył, że syn nareszcie się
ustatkuje. Wystarczył jednak rok, aby doprowadzić
lokal do bankructwa. August miał dar wynajdywa
nia wspaniałych kompanów do kielicha i miał to
wielkie serce dziadka, które otwierało się na wszy
stkie strony: pożyczał każdemu — bez umiaru i bez
poręczeń. „Dobry był chłopiec, lecz całkowicie nieod
powiedzialny" — mawiała mama. Po krachu w Gru
dziądzu dziadek i wuj Franek postanowili ratować
go po raz ostatni: nabyte zostało wówczas gospodar
stwo rolne z karczmą w Kamierowie koło Skarszew,
na którym osadzono Augusta z żoną Kasią i pa
sierbem Heniem. Ruinacji Kamierowa już nie zdo
łano zaobserwować, gdyż wybuchła wojna 1939 roku...
Po ślubie mama znalazła się w Kępnie, daleko,
na południowym skraju Wielkopolski. W lecie 1938
roku ponownie przekroczyła granice pięknego Kociewia: ze Smętowa, gdzie ojciec był naczelnikiem sta
cji, jeździliśmy do dziadków w Tczewie bardzo czę
sto, a z dziadkami nawet i dalej — .najczęściej do
Kościerzyny, a także nad jezioro do Szarloty, gdzie
w lecie pławił się cały kierowniczy personel firmy.
Moje przedwojenne wspomnienia są obrazami pamię
ci dziecięcej: ostre i wyraziste w urzekających nie
raz szczegółach, czasem tak mało istotnych, jak te
kąpiele w Szarlocie, zatarte natomiast w ujęciach
panoramicznych. Stoję oto przy kołach Saurera
i stwierdzam z podziwem, że są znacznie wyższe ode
mnie. Albo jestem w palarni kawy, z maszyny stru
gą spływają zbrązowiałe ziarenka, a ich intensywny
zapach jest tak piękny! Albo: w magazynie słodyczy
wolno mi wybrać czekoladową laleczkę. Ponieważ la
leczki są nagie i realistyczne, wybieram chłopca, gdyż
jest na nim odrobina więcej czekolady, a ciotka Wikcia Majtkowska, przyjaciółka mamy, śmieje się do
łez...
Okolica mojej matki stała się także moją więk
szą ojczyzną, o której obładowany pamięcią, piszę
teraz z sentymentem.
Z Kociewiem wiąże się wiele nieporozumień. To
pewne, że w roku 1918 żywioł polski nie był tutaj
tak mocny, jak w Poznańskim; zwłaszcza wielkie
majątki ziemskie i sporo substancji w miastach na
leżało do Niemców. „Coś" jednak sprawiło, że już
w 1918 roku Niemcy zaczęli przewidująco wyzbywać
się tej substancji — mimo iż przed Wersalem nikt
nie wiedział, że tzw. Prusy Zachodnie przypadną Pol
sce. Jeden z dobrych interesów mojej babki, polegał
na tym, że właśnie w 1918 roku przed Hallerem, na
była od Niemca Sterna nieruchomości przy Krótkiej
4 i 5. U niektórych pamiętnikarzy, zwłaszcza absol
wentów szkoły morskiej w Tczewie, którzy na stare
lata mocno się rozpisali, można przeczytać o „silnie
zniemczonym mieście", w którym przyszło im uczyć
się i — pełnić rolę polskich Kulturtragerów. Jest to
uogólnienie krzywdzące, ponieważ sugeruje stan rze
czy, nie odpowiadający rzeczywistości. Prawdą nato
miast jest, że w roku 1920 nie brakowało na Kociewiu, szczególnie w miastach, Polaków, którzy do
syć kiepsko mówili po polsku. Co więcej — bywało,
że nosili oni także obco brzmiące nazwiska. A jed
nak — optowali za Polską.
Stosunki nazwiskowo-narodowościowe były bowiem
na tej ziemi tak samo pokomplikowane, jak w powie
ściach arcyniemieckiego pisarza Johanesa Bobrow
skiego: Kowalkowski mógł być twardym Niemcem
a Schmidt — zawziętym Polakiem. W stosunkach
tych wyrażała się dramatyczna dialektyka kulturowa
pogranicza. Weźmy inny szczegół: siostra wuja Ro
mana Romanowskiego, męża Marty a szwagra mojej
matki, na długo przed wojną wyszła za Niemca i od
tąd nosiła nazwisko Bahr. Podczas okupacji hitle
rowskiej mąż jej, ów Bahr, okazał się nieoczekiwanie
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Szczątki dawnej reklamy na domu Jana Struczyńskiego.
Repr. St. Zaczyński

porządnym człowiekiem, podczas gdy właśnie ciotka
— jego żona — demonstrowała wobec Polaków wy
raźną rezerwę, a nawet niechęć. Dziadka mego
i wuja Franciszka ostrzegł jesienią 1939 przed nie
bezpieczeństwem powrotu do Tczewa niejaki Wiese,
który był tokarzem precyzyjnym a jednocześnie
współwłaścicielem fabryki maszyn rolniczych „Muscate".
— Cała pańska rodzina jest
gestapo — oświadczył wujowi. .

poszukiwana

przez

Po okresie przymusowych wysiedleń paszporty, a
mówiąc ściślej przepustki do Generalnej Guberni,
pomagał uzyskiwać inny Niemiec, niejaki Litschiwek
(zapewne potomek jakiegoś Łyczywka), kierownik
urzędu paszportowego pochodzący zza Wisły, z oko
lic Malborka lub Elbląga. Ta część naszej rodziny,
która nosiła nazwisko Struczyński, zmuszona była
zniknąć z miasta na czas okupacji, gdyż kojarzyła się
hitlerowcom z osobą „znanego miejscowego polityka
polskiego".
Wikary u św. Krzyża, ksiądz Stein, był wpraw
dzie Niemcem, ale rozstrzelany został przez hitlerow
ców. Administratorem parafii został we wrześniu
1939 ksiądz Preuss; zjawił się w naszym mieście w
czarnym mundurze SS i demonstracyjnie odmawiał
posług, a nawet zwykłego kontaktu z wiernymi, jeśli
nie potrafili wykazać się znajomością języka nie
mieckiego. Blondyn w okularach intelektualisty, był
obrzydliwy i odpychający. A jednak człowiek ten
przeszedł właśnie w Tczewie zdumiewającą meta
morfozę, która właściwie zasługiwałaby na osobną
opowieść. Pamiętam jego czarny mundur z zimy
1940 roku. I pamiętam go z lutego 1945, kiedy pod
radzieckimi bombami — już nie w mundurze, a w
komży i z przerzuconą stułą — odwiedzał piwnice,
do których schronili się ludzie podczas trwającego
dwie doby nalotu. Niósł pociechę każdemu, kto jej
potrzebował. Nie podporządkował się nakazowi ewa
kuacji, wydanemu przez władze hitlerowskie, a jed
nej z moich ciotek-babek (Ryżowej?) powiedział, że
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jako jedyny ksiądz w parafii nie ma prawa opusz
czać wiernych. Po wyzwoleniu Polacy jakiś czas poz
walali mu działać w kościele św. Krzyża, i znowu
dobrze pamiętam te msze, podczas których czytał
lekcję i ewangelię — mozolnie dukając po polsku,
aż uszy bolały i śmiać się chciało. Zdobył sobie
Preuss życzliwe współczucie parafian, którzy — jak
to Polacy — mają krótką pamięć zła i, wyjąwszy
pierwszy odruch, nie są mściwi. Co się stało z księ
dzem P. w ciągu lat okupacji? Czy doznał oświece
nia? Poczuł może solidarność z tym udręczonym lu
dem, masowo rozstrzeliwanym na długo przed ma
sakrą w Wawrze, już we wrześniu 1939 roku? Trud
no odpowiedzieć, choć pewne jest, że jego przemiana
przebiegała równolegle z procesem kruszenia się hit
lerowskiego impetu. To zaś, że mógł przed marcem
1945 ewakuować się — a jednak nie uciekł, ostatecz
nie przemówiło jakoś na jego korzyść.
Rozstaję się już z okolicą mojej matki. Dalsze roz
działy będą kroniką mojego Kociewia i mojej pamię
ci. Tu jednak dostrzegam, że pisząc o Tczewie i oko
licach z sentymentem, odczuwam zarazem żal...
Czego mi żal? Och, wielu rzeczy i spraw minio
nych. Tczew, choć znacznie mniejszy, był w dawnych
czasach miastem bardzo „miejskim". Dziś mocno się
rozbudował według chaotycznych i rozrzutnych miar
nowoczesnych — ale jest szary sztampowy, przypomi
nając miejscami kupę śrniecia. Straszy liszejami od
padających tynków, dziurawych deptaków, zniszczo
nych skwerów. Dawniej — nikt tu nie śmiał szczać po
klatkach schodowych. Dawniej... Cóż, można by długo
tak...
„Dawniej" — to stara śpiewka cioci, która ma za
złe nowym czasom. A przecież, jeśli spojrzeć choćby
na życie mojej matki, jej czasy — wyjąwszy siedem
lat małżeństwa — w gruncie rzeczy prezentują się
jako pasma szarej pracy, która nic nie dała. Wszystko,
ku czemu solidarnie w rodzime dążyli Struczyńscy,
zawaliło się. To pewne, że mama dała mnie i bratu
wykształcenie. Kiedy po wyzwoleniu otrzymała po
ojcu mikroskopijną rentę, płakała. Wibrew logice dzie
jów próbowała odbudować firmę, a po fiasku —
udała się do MHD, i tam już pozostała jako kierow
niczka sklepu do emerytury i „starego portfela". J a 
ko dzieci i dorastający chłopcy niemal nie widywali
śmy jej za dnia w domu, stała za ladą od rana do
wieczora. Ale jeszcze w pięćdziesiątym roku życia
potrafiła zrobić szpagat: odzywał się dawny, sokoli
trening. I znowu miała pianino, aby na nim czaseiy.
grać — i aby mnie zapędzić do nauki; nauczyła mnie
przynajmniej słuchać muzyki, choć gust miała raczej
popularny. Jeszcze też czasem myślała o małżeństwie,
a i pan Karman wydawał się bardzo sympatyczny;
w końcu jednak uległa naszej — mojej i brata —
perswazji: domagaliśmy się od niej, okrutne bęcwały,
aby dochowała wierności pamięci ojca...
Ile miała lat, kiedy przeszła na emeryturę? Sześć
dziesiąt cztery? Może sześćdziesiąt pięć? Potem za
czął się najcięższy czas jej życia: nie mogła pogo
dzić się z tym, że jest sama, że już nie ma dwu
dziestu lub trzydziestu lat, że zaczynają się choroby.
Męczący był postępujący artretyzm. Męczący — lęk
samotności, którego nie potrafiła opanować. Ale naj
cięższa była odziedziczona po ojcu, dziadku Struczyńskim, astma: to ona rozerwała jej brzuch, nie
zbędne stały się błyskawiczne operacje. W sierpniu
1985 urządziliśmy jej — brat, bratowa i ja — osiem
dziesiąte urodziny: było przyjęcie, mama była rada,
bo zjawiło się w mieszkaniu przy Krótkiej ponad
dwadzieścia osób, spośród rodziny i przyjaciół. Czte
ry miesiące później, po dwóch pilnych operacjach,
umarła. Bardzo się męczyła, ostatnie dni spędziła
poza granicą kontaktu ze światem. Nieprzytomna,
wzywała swą matkę: — Mamo, mamo, mamo...
Pochowaliśmy ją w przeddzień wigilii Bożego Na
rodzenia 1985 roku na starym cmentarzu w Tczewie,
na wprost „Arcony", obok dziadka i babci, jak tego
pragnęła...
(1984—86)
Michał Misiorny
Fragment przygotowywanej książki,
„Miesięcznikiem Literackim" nr 5/86.
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przedruk

za

CZESŁAW SKONKA

O roku ów! Kto ciebie widział w naszym kraju!
Ciebie lud zowie dotąd rokiem urodzaju,
A żołnierz rokiem wojny; dotąd lubią starzy
0 tobie bajać, dotąd pieśń o tobie marzy.
Z dawna byłeś niebieskim oznajmiony cudem
1 poprzedzony głuchą wieścią między ludem;

Tak oto Adam Mickiewicz, rozpoczynając XI Księ
gę „Pana Tadeusza", uwiecznił burzliwe i bardzo waż
ne dla naszego narodu wydarzenia, nazywane potocz
nie kampanią napoleońską. Wydarzenia te, ukorono
wane „rokiem owym" 1812, zostały poprzedzone wie
loma epizodami niepodległościowymi, z których jeden
stanowi ważny moment w dziejach Pomorza, w tym
również Kociewia. Nie doczekał się on jednak tak
pięknego śladu w pomorskiej literaturze. Obecnie na
dąża się okazja, by spopularyzować najważniejszy dla
naszego regionu rozdział kampanii napoleońskiej —
wyzwolenie ziemi pomorskiej przez wojska polskie,
dowodzone przez gen. Jana Henryka Dąbrowskiego,
walczące u boku armii francuskiej. Przypadające w
roku 1987 obchody 180-lecia tych wydarzeń nie po
winny się ograniczyć li tylko do okolicznościowych
sesji, prelekcji czy innych podobnych form. Może
staną się cenną inspiracją dla literatów, plastyków,
muzyków i innych twórców, w wyniku czego pow
staną nowe dzieła...? Owe trwałe efekty byłyby naj
skuteczniejszym symbolem, czczącym pamięć tej nie
podległościowej kampanii sprzed blisko dwóch wie
ków.

Dalsze wydarzenia potoczyły się szybko. Trzy dni
później Dąbrowski i Wybicki przybyli do Poznania,
a 7 listopada nastąpiło tu ich entuzjastyczne powi
tanie. Poznaniacy, przy wtórze pieśni „Jeszcze Polska
nie zginęła", wnieśli ich na ramionach do pałacu
Mielżyńskich, który przeznaczono na kwaterę pary
uwielbianych Polaków. Stało się to w tydzień po opu
szczeniu tego miasta przez Prusaków (z 1 na 2 listo
pada) i na dwadzieścia dni przed przybyciem doń
Napoleona. Francuzi wkroczyli do Poznania 2 listo
pada, a ich cesarz zawitał tu 27 listopada 1806 roku.
Znienawidzeni Prusacy opuścili Wielkopolskę, jed
nocześnie rodziły się nadzieje, że wolność odzyska też
Pomorze. Trzeba się było jednak do tego przygotować,
zorganizować jednostki polskie, które z ziemi pomor
skiej wypędziłyby zaborcę.
PRZED POMORSKĄ WYPRAWĄ

Portret gen. J. H. Dąbrowskiego nieznanego malarza
Repr. Fot. St. Zaczyński
WIELKIE NADZIEJE POLAKÓW
Dzięki głoszeniu i wprowadzeniu w życie przez
cesarza Francuzów, Napoleona postępowych, na owe
czasy, . idei oraz na skutek zwycięstw odnoszonych
przez jego armię, zaczęły odżywać pragnienia i wiel
kie nadzieje niepodległościowe Polaków. Wydarzenia
okresu lat 1806—1807 potoczyły sie nadspodziewanie
szybko. Jednak zanim to nastąpiło, Napoleon zapro
sił do Berlina kilku wybitnych Polaków na rozmowy,
znane w historii pod datą 3 listopada 1806 roku. W
grupie czołowych polskich osobistości, odwiedzających
Bonapartego, znalazł się gen. J a n Henryk Dąbrowski
i Pomorzanin, Józef Wybicki. O treści tych rozmów,
zamiarach cesarza i nadziejach polskiego narodu, mó
wiła odezwa, ogłoszona po tym spotkaniu:
Polacy!
Napoleon wielki, niezwyciężony wchodzi w trzykroć sto
tysięcy wojska do Polski. Nie zgłębiajmy tajemnic zamy
słów, starajmy się być godnymi jego wsnaniałości. „Obaczę — powiedział nam — „obaczę, jeżeli Polacy godni są
nyć narodem. Idę do Poznania, tam się pierwsze moje za
wiąże wyobrażenie o jego wartości".
Polacy!
Od Was więc zawisło istnieć i mieć ojczyznę. Wasz zemsciciel, Wasz stwórca się zjawił. Zabiegajmy mu drogę z
stron wszystkich, tak jak osierocone dzieci rzucają się na
łono ojca. Przynoście mu Wasze serca i odwagę wrodzoną
Polasom. Powstańcie i przekonajcie go, iż gotowi jesteście
i krew toczyć na odzyskanie ojczyzny. Wie, że jesteście
rozbrojeni. Broń i oręż z rąk jego otrzymacie.
bić
Sic A
z a Wy, Polacy przymuszeni przez swych najeźdźców
»ich stawajcie pod chorągwiami ojczyzny swojej.
wkrótce Kościuszko, wezwany przez niezwyciężonego Na
poleona, przemówi do Was z jego woli. Na teraz macie od
nas rękojmię jego oświadczonej dla Narodu obrony. Przy
pomnijcie sobie, iż proklamacja, która Was do formowania
Legionów Polskich we Włoszech wzywała, nie była ku Wa
szej zdradzie użyta. Ci to są legioniści, którzy niezwyciężo
nego Napoleona pozyskawszy względy, dali mu pierwsze
wyobrażenie o duchu i o charakterze Polaków.
Dan w kwaterze głównej cesarskiej w Berlinie dnia 3 li
stopada 1806 roku.
Dąbrowski, Wybicki.

Dnia 6 grudnia 1806 roku gen. J. H. Dąbrowski
przybył do Warszawy. Wykorzystał tutaj swoje wy
bitne zdolności organizacyjne i wysoki stopień wie
dzy wojskowej do kontynuowania, zapoczątkowanego
w Wielkopolsce, tworzenia jednostek wojska polskie
go. Już 29 grudnia z kwatery w Łowiczu zameldował
Napoleonowi, że ma 13 tysięcy piechoty i 6 tysięcy
pospolitego ruszenia. W skład jego dywizji wchodził
również nowy pułk kawalerii, dowodzony przez syna
generała, pułkownika Jana Michała Dąbrowskiego.
Napoleon podjął decyzję opanowania całego Po
morza, a pierwsze uderzenie miało pójść na Gdańsk.
Wkrótce też, zgodnie z jego rozkazem, dywizja Dąb
rowskiego ruszyła w kierunku ziemi pomorskiej. W
dniu 20 stycznia 1807 roku generał zjawił się w Byd
goszczy. W tym samym dniu Komisja Rządząca w
Warszawie podpisała patent, mianujący oficjalnie
J. H. Dąbrowskiego generałem dywizji.
Polacy i Francuzi mieli jednak bardzo trudne za
danie. Prusacy bowiem na Pomorzu zgromadzili duże
siły, którymi obsadzili kilka głównych twierdz, m.in.
Gdańsk, Kołobrzeg, Grudziądz, Toruń. Załoga Koło
brzegu wzrosła do 5.600 ludzi i 176 dział. W Gdań
sku wzmocniono załogę aż do stanu 21.624 żołnierzy
i 349 dział, łącznie z posiłkowym kontyngentem rosyj
skim oraz grupą broniącą połączeń z Mierzeją Wiś
laną. Garnizon Grudziądza miał 4.768 ludzi i około
200 dział, a pruskie siły Torunia liczyły 4.000 żołnie
rzy. Poza tym, na Pomorzu Zachodnim i Pomorzu
Gdańskim działały pruskie oddziały partyzanckie,
wzmacniane regularnymi siłami. Poważne zagrożenie
dla wojsk francuskich stanowiła także szwedzka część
Pomorza, gdzie w rejonie Strzałowa skoncentrowany
został korpus szwedzko-prusko-rosyjski w liczbie oko
ło 15 tysięcy żołnierzy. W sumie na lewym skrzydle
wojsk francuskich pozostawało stale 40 tysięcy ludzi
ze strony armii pruskiej, co stanowiło poważne za
grożenie dla pomyślnej realizacji kampanii pomor
skiej. Należy pamiętać, że na obszarze Pomorza Gdań
skiego siły pruskie dochodziły do 60 tysięcy.
W pierwszej fazie działań ważnym wydarzeniem
było zdobycie słabo bronionego przez Prusaków To
runia, czego dokonały wojska francuskie marszałka
Neya. Toruń został zajęty 6 stycznia 1807 roku, co
poważnie osłabiło pozycje pruskie na Pomorzu.
Drugą fazę zapoczątkowały decyzje Napoleona,
które miały w efekcie powstrzymać i sparaliżować
akcje pruskie na odcinku pomorskim. Marszałek Bernadotte ruszył ze swoim korpusem na Elbląg, by
przeciąć łączność między Gdańskiem i Królewcem.,
a siły polskie z Bydgoszczy pomaszerowały w kie
runku Gdańska. Natomiast kontyngenty badeńskie
opuściły Szczecin i ruszyły na Kołobrzeg. Wojska he
skie zaś, również podległe marszałkowi Bernadotte,
otrzymały zadanie blokady Grudziądza.
DĄBROWSKI POWTÓRNIE W BYDGOSZCZY
Twórca legionów miał do Bydgoszczy szczęście. Po
raz pierwszy odniósł tu wielki sukces podczas pow
stania kościuszkowskiego. W dniu 3 października 1794
roku, wraz z dowodzonymi przez siebie wojskami,
znalazł się w pobliżu Bydgoszczy i zażądał wówczas,
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by dowódca załogi pruskiej, Węgier w służbie nie
mieckiej, Szekely, poddał miasto bez; walki. Ten jed
nak, przesiąknięty pruską pychą i butą, odmówił ka
pitulacji oświadczając, że „...albo Dąbrowski sam ro
zum stracił, albo mu się wydaje, że on, Szekely go
postradał, skoro wymaga od niego, sławnego z mę
stwa i zyjycięstw dowódcy, poddania miasta nędznej
zbieraninie". W odpowiedzi na to Dąbrowski zasypał
Bydgoszcz gradem kartaczy, a następnie pchnął do
ataku piechotę. Po dwóch godzinach walk Polacy
zdobyli miasto. Wzięto wtedy 350 jeńców, wśród nich
Węgra, pruskiego dowódcę. Ranny, prosił o litość dla
siebie i swojej córki, Ledebor. Wkrótce zmarł z po
wodu ran. Polacy urządzili mu żołnierski pogrzeb,
a jego córce pozwolili bezpiecznie odjechać.
Wkrótce potem oddziały Dąbrowskiego podeszły
pod Toruń, a także wyzwoliły Świecie. Naczelnik Koś
ciuszko, zachwycony tymi sukcesami, przesłał Dąb
rowskiemu patent na generała lajtnynta oraz złożył
gratulacje jego korpusowi. Wyróżnił też towarzyszące
go mu Józefa Wybickiego, nadając mu tytuł generała.
W walkach o Bydgoszcz brał udział syn Dąbrowskiego
— J a n Michał. Niestety, klęska maciejowicka zmusiła
wówczas do zaniechania dalszego wyzwalania Pomo
rza.
Po raz , drugi, jak już wiemy, zjawił się Dąbrow
ski w tym mieście dwanaście lat później. Przybył tu
20 stycznia 1807 roku, jako dowódca dywizji, mają
cej wyzwolić Pomorze. Bydgoszcz zdobyto jeszcze
przed jego przybyciem. Akt powitania ogłoszono już
6 grudnia 1806 roku. Komendantem miasta i rejonu
koncentracji wojsk polskich został generał Amilkar
Kosiński. Przed przybyciem ojca dotarł też tu jego
syn, J a n Michał Dąbrowski. Twórca legionów prze
bywał w Bydgoszczy do 12 lutego 1807 roku, dokonu
jąc po okolicy inspekcję swych oddziałów.

KAMPANIA POMORSKA 1807 ROKU (wg. G. Zycha)
Wyjaśnienie oznakowań: strzałki czarne — działania polskich
oddziałów piechoty i jazdy; strzałki przerywane — działania
polskich oddziałów wydzielonych (cienkie) 1 Legii Północnej
(grube); strzałki konturowe — działania wojsk pruskich.

MARSZ NA WYZWOLENIE KOCIEWIA
Trzymając główne siły wokół Bydgoszczy, Dąb
rowski rozkazał niektórym oddziałom swojej dywizji
posunąć się w dół Wisły na Świecie i Nowe. Polacy
bez przeszkód dotarli do Nowego, za którym wróg
zaczął jednak stawiać opór. Oddziały pruskie opero
wały w okolicach Starogardu i Skarszew oraz w Bo
rach Tucholskich. Mimo sukcesów ofensywa została
przez dowództwo francuskie wstrzymana, gdyż pru
skie oddziały generała Lestoeqa posuwały się w kie
runku zachodnim, by osiągnąć prawy brzeg Wisły
między Grudziądzem a Tczewem. W tej sytuacji puł
ki dywizji Dąbrowskiego rozłożyły się na lewym brze
gu rzeki, od przedmieść Grudziądza do Gniewu.
Sytuacja taka trwała do 12 lutego 1807 roku. Na
stępnie, przy niezbyt dobrej pogodzie — mrozu wpraw
dzie nie było, ale dokuczał padający i topniejący
śnieg — ruszyła polska ofensywa. Posuwała się w
dół Wisły, wyzwalając znajdujące się nad jej le
wym brzegiem miasta i wsie Kociewia: Świecie, No
we,- Pieniążkowo, Opalenie, Gniew, Pelplin, Narkowy,
Tczew i Miłobądz. Na lewo od tej linii operowały
jednostki armii francuskiej. .Natomiast na prawym
brzegu Wisły stałe zagrożenie nadal stanowili P r u 
sacy, szczególnie wojska zgrupowane w twierdzy. Gru
dziądz.
ŚWIECIE NAD WISŁĄ
-Jeszcze podczas insurekcji kościuszkowskiej, Jó
zef Wybicki — przebywając wraz z generałem J. H.
Dąbrowskim w Bydgoszczy — poprosił go o przydział
żołnierzy, z którymi chciał wyzwolić Pomorze, w tym
rodzinne Kaszuby i Gdańsk. Generał nie mógł uszczup
lić swych sił, więc dał Wybickiemu tylko „sto ka
walerii". Autor polskiego hymnu narodowego, miano
wany przez Kościuszkę generałem, ni^dy nie nosił
munduru. Założył wtedy — jedyny raz — strój ge
neralski i na czele przydzielonego wojska, 5 paź
dziernika 1794 roku, wyzwolił Świecie, ustanawiając
w nim polską władzę powstańcza, — Komisję Porząd
kową. Niektórzy z mieszkańców Świecia zgłosili wów
czas swój akces do wojska polskiego. Jednak z po
wodu klęski pod Maciejowicami Wybicki musiał wró-
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cić do Bydgoszczy, by wraz z gen. J. H. Dąbrowskim
pomaszerować dalej na pomoc Warszawie.
Po dwunastu latach, kiedy 22 stycznia 1807 roku
wkroczyli do Świecia żołnierze polscy, zawitali tu
również gen. J. H. Dąbrowski i J. Wybicki. Wielu
miejscowych mieszczan, tak jak dawniej z własną
bronią przystąpiło do wojska polskiego. Stało się tak,
mimo iż Prusacy terroryzowali ludność pogróżkami
wywożąc z rejonu Świecia Polaków sprzyjających
powstaniu i grożąc, że każdy obywatel schwytany z
bronią w ręku będzie rozstrzelany. Dobrze więc się
stało, że gen. A. Kosiński już 7 stycznia 1807 roku
ogłosił proklamację do ludności Pomorza, pisząc w
niej m.in.: „...ten nie zna zapewne, co jest mieć i ko
chać ojczyznę, który rozumie, że jest jakaś pogróżka,
zdolna zatrzymać zapał święty (...) kiedy idzie o obro
nę tej ziemi, na której łiczne pokolenia naszych przod
ków (...) swoje zapisały siedlisko".
Pod polski zarząd przeszły też stare mury Świe
cia wraz z zamkiem pokrzyżackim, przebudowanym
w XVI wieku, kościołem farnym z XVI wieku, frag
mentami murów obronnych pochodzących z XIV wie
ku oraz pobernardyńskim zespołem poklasztornym z
barokowym kościołem z 1720 roku.
4 stycznia 1807 roku wojska polskie A. Kosińskie
go dokonały wyzwolenia Nowego. Z wojskiem szedł
również gen. J. Komierowski, organizujący Korpus
Powstania Pomorskiego. Kosiński wydał odezwę do
ludności Pomorza, pisząc w niej: „Uzbrójcie się w
narzędzia, kosy, widły i nie dopuszczajcie, aby nie
przyjaciele
Waszej
Ojczyzny
mieli
plądrować
wsie
Wasze".
Generał Dąbrowski stacjonował tu 26 stycznia 1806
roku i stwierdził, że tutejsza ludność — tak jak mie
szkańcy Świecia — wrogo nastawiona jest do P r u 
saków. Dowodem tego był fakt, że gdy miasto to
15 stycznia 1807 roku opuszczał gen. A. Kosiński
udała się z nim ochotnicza grupa uzbrojonych miesz
czan — „...prawdziwie gorliwych Polaków". W roku
1812, podczas odwrotu armii napoleońskiej. Francuzi
urządzili w klasztorze pobernardyńskim szpital polo
wy- Według podania w wierzbie opodal folwarku
ukryli oni kasę pancerną z kosztownościami.

Pobyt w tym grodzie generałów: j. H. Dąbrowskie
go, A. Kosińskiego i J. Komierowskiego, który zmarł
tu od ran odniesionych w walce z Prusakami, pamię
tają stare zabytki — m.in. kościół f a m y z XIV—XV
wieku, wielokrotnie przebudowywany, gdzie pochowa
no ciało gen. J. Komierowskiego.
OBAJ DĄBROWSCY W PIENIĄŻKOWIE
W odległości 7 kilometrów na północy wschód od
Nowego, nad Jeziorem Pieniążkowskim leży stara
wieś — Pieniążkowo, która w roku 1294 należała do
biskupów kujawskich. Gdy biwakował tu, wraz ze
swoim wojskiem, pułkownik J a n Michał Dąbrowski,
wieczorem, 12 lutego 1807 roku do niego niespodzie
wanie przybył jego ojciec. Poinformował syna o ak
tualnej sytuacji wojennej i o wznowieniu działań. W
związku z tym polecił mu, by ze swoim pułkiem prze
sunął się do wsi Opalenie i zablokował przeprawę
przez Wisłę. Generał chciał bowiem przed następny
mi decydującymi działaniami oskrzydlić Prusaków od
strony zachodniej — na linii Wisły — oraz przeciąć
im komunikację między twierdzami w Gdańsku i w
Kołobrzegu. We wsi znajduje się zabytkowy kościół
późnogotycki, wzniesiony w latach 1590—1593, posia
dający dość 'bogate i ciekawe wyposażenie. Niewąt
pliwie jego mury pamiętają pobyt obu Dąbrowskich
i ich żołnierzy.
GNIEWSKA KWATERA
„...Stanął wreszcie kwaterą w Gniewie nad Wie
rzycą. Stare mury, fosy, wodą napełnione, dawały tu
niejaką nadzieją
obrony.
Mocne posterunki wysłane
zostały na trakt bydgosko-gdański ku Tczewu i na
drogi do Starogardu, ponad jezioro zwane Staw, po
nad wiejskie jezioro koło Rakowca, do Biały czyli
Gallen, i do Królówłasu (Konigswalde) nad rzeką Jonką. Z Gniewa do Gdańska zostało jeszcze sześć mil
drogi bronionej. Wojsko spoczęło i miało tu przebyć
czas pewien na leżach..."
Tak w „Popiołach" Stefan Żeromski opisuje pobyt
generała Dąbrowskiego i jego wojsk w Gniewie. Dnia
26 stycznia 1807 roku wkroczyli tu żołnierze pułkow
nika Dziewanowskiego w liczbie 4.000 i 500 konnych.
W nocy, z 27 na 28 stycznia, Dąbrowski skoncentro
wał swe wojska w rejonie miasta, w którym stanął
na kwaterze 28 stycznia. Przebywał tu też wtedy
jego syn, J a n Michał, którego pułk 29 stycznia stoczył
między Gniewem a Tczewem godzinną walkę z sil
nym oddziałem pruskiej kawalerii. Po przybyciu na
pomoc trzech pułków piechoty polskiej, dokonał
szarży, zmuszając Prusaków do odwrotu. W Gniewie
zorganizowano szpital dla 600 żołnierzy polskich
i francuskich. Generał Dąbrowski przygotowywał w
tym mieście swoje wojska do zdobycia Tczewa, ostat
niego ważnego punktu oporu Prusaków przed zaata
kowaniem gdańskiej twierdzy.
Należy także odnotować, iż później, po zdobyciu
Tczewa i odniesieniu przy tym ciężkiej rany, od 24
lutego do 6 czerwca 1807 roku, generał przebywał
w gniewskim szpitalu. Przez pewien czas był w nim
również jego syn, J a n Michał, który w Tczewie
także odniósł ciężkie rany. -Stąd wyjechał, na koszt
armii, na kurację do Włoch.
J. H. Dąbrowski, podczas pobytu w szpitalu, pro
wadził z Gniewa liczną korespondencję, w tym tak
że z Józefem Wybickim. Jeszcze przed dniem 16 lu
tego 1807 roku napisał do niego, że nie otrzymał
obiecanych pieniędzy na potrzeby wojska oraz poin
formował go, że objął komendę nad oblężeniem Gdań
ska. Wybicki wysłał 7 marca generałowi list do
Gniewa, z gratulacjami z okazji zdobycia Tczewa.
Dąbrowski listem z 19 marca powiadomił Wybickie
go, że za dziesięć dni będzie mógł już wstać z łóżka.
Niestety, ciężka rana biodra przykuła go na dłużej
do łóżka. Dlatego też, listem z 20 marca, prosił Wy
bickiego o podanie do gazet komunikatu następującej
treści: „J. Giełgud objął komendę nad dywizją Dą
browskiego, stojącą pod Gdańskiem, aż do zupełnego
wyzdrowienia dowódcy, Jan Dąbrowski (syn) otrzy
mał od cesarza Krzyż Legii
Honorowej,
kanonier

francuski
Ćhuchard dostał
zegarek, przesłany przez
anonimowego
obywatela
poznańskiego dla żołnierza,
który odznaczył się w bitwie pod Tczewem". Poza
tym 20 kwietnia, generał wysłał stąd list do Łuka
sza Wybickiego, syna Józefa, powiadamiając go o no
minacji na adjutanta gen. Aksamitowskiego w ran
dze kapitana.
W rok po opisanych wyżej wydarzeniach pod Gnie
wem założono obóz wojskowy, w którym przebywało
około 12 tysięcy Francuzów.
FELPLIŃSKIE ŚLADY
Pomorska kampania wojsk polskich, francuskich
i sprzymierzonych pozostawiła też trwałe ślady w
Pelplinie. Do tej dawnej osady przyklasztornej, 19 lu
tego 1807 roku, przybyło aż 16 tysięcy żołnierzy fran
cuskiej dywizji gen. Menarda. Przebywali tu cztery
dni, rekwirując bydło, zboże i opróżniając z wina
tutejsze piwnice. Natomiast później, podczas oblęże
nia Gdańska, umieszczono w klasztorze •— głównie
w letnim refektarzu — 800 rannych, których zakon
nicy zaopatrzyli w lekarstwa oraz częściowo w żyw
ność. W pobliżu wschodniego szczytu świątyni mia
no pochować 600 zmarłych Francuzów, Polaków i Badeńczyków. W wyniku pobytu tu tych wojsk nastą
piło poważne spustoszenie klasztoru i zadłużenie za
konu na sumę 17.249 talarów. Z powodu tego zadłu
żenia zamknięto dwóch zakonników w gdańskim
areszcie.
Mury pięknej i potężnej
katedry pelplińskiej z
XIV—XVI wieku posiadającej przebogate wyposaże
nie wnętrz, pamiętają potoyt żołnierzy francuskich
i polskich. J a k podaje legenda w karczmie, stojącej
dawniej na granicy wiosek Maciejewa i Pelplina,
miał zanocować Napoleon i generał J. H. Dąbrowski.
Inna legenda głosi, że w pobliżu wsi Borkowo, na
trasie Pelplin—Skórcz, pod potężnym dębem (Dąb
Napoleona, pomnik przyrody, ma około 300 lat) w
1807 roku nocował cesarz. Na Kociewiu i na całym
Pomorzu sporo jest legend także o innych „Dębach
Napoleona".
Wojska francuskie i sojusznicze stacjonowały rów
nież w innych miastach i wsiach Kociewia. W nie
których z tych miejscowości znajdowały się też szpi
tale i cmentarze wojskowe. Otóż po zajęciu, w poło
wie lutego 1807 roku, Starogardu przez wojska fran
cuskie gen. Menarda, w tutejszych koszarach urządzo
no duży szpital, a w pastorówce piekarnię wojskową.
W szpitalu leczono Francuzów, Rosjan i Prusaków,
a zmarłych grzebano za torem kolejowym koło
Strzelnicy przy drodze do Skórcza. Siady tej wojny
prowadzą też do pobliskich
Skarszew
nad rzeką
Wietcisą, gdzie założony został w 1807 roku cmentarz
Francuzów.
W MURACH TCZEWA
Miasto to ze względu na swoje obronne usytuo
wanie, na wysokim brzegu szerokiej doliny Wisły,
w otoczeniu rzeczek i bagien, w różnych kampaniach
wojennych odgrywało
dość ważną rolę. Stanowiło
ono najbardziej ku południowi
wysunięty
punkt
obrony Gdańska. Już wcześniej Tczew opanował od
dział Dziewanowskiego, ale odbili go Prusacy. Przed
rozpoczęciem nowego oblężenia mieli tu oni 620 żoł
nierzy i dwa działa oraz wspierani byli od północy,
z rejonu Miłobądza, przez dalszych 900 ludzi i dwa
działa. Natomiast dowodzący na tym odcinku mar
szałek Lefebvre przeznaczył do walk przeciw nim
dywizję gen. Dąbrowskiego (5700 ludzi i 6 dział),
polską Legię Północną (3000 żołnierzy) oraz dywizję
badeńską (3700 osób). Ta znaczna koncentracja po
dyktowana była bliskością ufortyfikowanego i silnie
obsadzonego Gdańska.
W dniu 22 lutego 1807 roku siły polskie skoncen
trowano w pobliżu folwarku Narkowy. Polacy wy
ruszyli stąd o świcie 23 lutego, a szturm rozpoczął
się o godzinie dziewiątej. Gen. Dąbrowski osobiście
odprawił ruszające do iboju kolumny. Główne zadanie
przypadło brygadzie gen. Józefa Niemojewskiego, któ
rej trzon stanowił pułk kawalerii J. M. Dąbrowskie
go oraz cztery kompanie strzeleckie i dwa działa.
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Pierwszy batalion 1 pułku piechoty nacierał na Bra
mę Wodną, broniącą dostępu do miasta od strony za
chodniej i północnej. Drugi batalion tego pułku za
atakował Bramę Gdańską znajdującą się od strony
traktu prowadzącego do Gdańska. Kawaleria, osła
niająca piechotę w pierwszej fazie natarcia, okalała
miasto od zachodu, by dotrzeć do północnego skraju
miasta oraz uniemożliwić opuszczenie go przez P r u 
saków Bramą Młyńską, usytuowaną w północnej czę
ści murów na tyłach fary. Natarcia na obie bramy
pod silnym ogniem Prusaków załamały się, ale do
godziny jedenastej oczyszczono przedpole miasta.
Wreszcie około godziny czternastej, po silnym ostrzale
armat, udało się zdobyć obie bramy. Niedobitki P r u 
saków skupiły się na cmentarzu i w kościele, a n a 
stąpię skapitulowały.
Ciekawy epizod tych walk dotyczy J. Michała Dą
browskiego. Otóż szwadrony jego jazdy dotarły do
Brarny Wiślanej, którą szturmowała piechota puł
kownika Fiszera. Gdy Prusacy nie odstępowali, Fran
cuzi ustawili działo na 50 kroków przed bramą i za
częli strzelać. Gdy następnie atakujący rzucili się do
jej otworu, powitani zostali gradem ognia. Powstało
wielkie zamieszanie, a Prusacy rozstąpili się i wy
stawili paszczę swych dział. Młody Dąbrowski podjął
wówczas brawurową decyzję. Jego szwadrony wpadły
w wąską uliczkę. Prusacy jednak zdołali wypalić
z dział. Płk. Dąbrowski został ciężko ranny, ale jego
żołnierze wdarli się do miasta. Już po ataku okazało
się, że pułkownikowi kartacz zgruchotał łokieć i mu
siano amputować mu całą rękę. Tak więc młody
i zdolny dowódca, którego edukacją osobiście zajmo
wali się J. Wybicki i T. Kościuszko, zakończył swoją
karierę wojskową jako inwalida.
Pech prześladował też generała Dąbrowskiego. Ubi
to tu pod nim trzy kolejne konie i został ciężko r a n 
ny blisko biodra. W walkach nie oszczędzał ani siebie
ani syna. Dlatego też „Gazeta Warszawska"z 7 m a r 
ca 1807 roku napisała: „...serce ojca ustąpić musiało
sercu generała".
Zdobycie Tczewa barwnie opisał Żeromski w „Po
piołach". A oto fragment tej książki: „W tym samym
czasie generał Dąbrowski, wziąwszy ze sobą batalion
majora
Sierawskiego i batalion pułkownika
Fiszera,
ruszył chyłkiem według
wskazań
Ćwiklińskiego.
Po
wertepach, dołach,
parowach,
przesadziwszy płoty
ogrodów, parkany i rowy, dotarł do Bramy Wodnej
czyli Wiślanej. Brama to istocie była na poły zepsuta
i bez obrony. Bataliony wyłamały ją, weszły do mia
sta, przebiegły tylne ulice i z nastawionym bagnetem
rzuciły się na osłupiałych
Niemców. W tej
samej
chwili
zdruzgotane
kulami
wierzeje
Bramy
Gdań
skiej runęły i wojsko z północy wdarło się do miasta,
Prusacy strzelali z okien i ze drzwi. Wreszcie kiedy
bramę Zachodnią rozwalono, załoga w sile pięciuset
ludzi poddała się. Zabrano działa. Kiedy po dokona
nej kapitulacji Dąbrowski wjeżdżał na główną, ulicę
miasta, w' pobliżu kościoła katolickiego św. Krzyża,
z okna kamienicy padło kilka strzałów. Jeden z tych
zdradzieckich pocisków ranił generała w nogę. Roz
jątrzone wojsko rzuciło się na ten dom i przetrzą
snęło jego wnętrze, nie szczędząc nikogo".
Zdobycie Tczewa przez dywizję Dąbrowskiego było
pierwszym większym, samodzielnie wykonanym za
daniem żołnierzy polskich na terenach zaboru pruskigo: Miało ono ogromne znaczenie moralne dla dal
szych działań i starań Polaków o odzyskanie przez
nasz naród niepodległości.

„Do Holendrów ł wszystkich rodu niemieckiego miesz
kańców na ziemi polskiej.
Holendrzy, Niemcy jakiejkolwiek religii i rodu lu
dzie, zamieszkali na ziemi polskiej, którzy się zachowują w
swoich domach spokojnie, żadnego z nieprzyjaciółmi kraju nie
będą mieć porozumienia, zachowają wierność dla rządu pol
skiego, wypłacać będą postanowione kontrybucje i podatki,
doświadczą wolności w wyznaniu swojej religii, obrony swo
ich osób, majątków, uważani będą jako bracia i ziomko
wie. Wy zaś Polacy, którzy wyznajecie religię katolicką,
pomnijcie, że przychodnie na waszej osiedli ziemi, przez
wspólne do kraju obowiązki stali się waszemi bracią, a pomniejcie, że Ewangelia każe żyć po bratersku, zostawcie
wolność kadżemu do Boga nadaną vrielbiąe go według wła
snego przekonania i, nie badając różnicy wiary, bądźcie
obywatelstwem połączeni z mieszkańcami, którzy przemy
słem i pracą kraj wasz wzbogacają...".
Gdy generał Dąbrowski został ranny, jego dywizją
dowodził krótko gen. A. Kosiński, a następnie pod
czas walk o Gdańsk — gen. I. Giełgud. Oblężenie
tego miasta trwało od 10 marca do 25 maja 1807 ro
ku. Dywizja polska, a była to 3 dywizja w ramach
X korpusu marszałka Lefebvre'a, stała naprzeciw Bi
skupiej Górki, która była jednym z ważnych ogniw
prusko-rosyjskiej obrony, obok Grodziska i Chełmu.
Kierowana przez gen. Giełguda dywizja Dąbrowskie
go, działając w rejonach Biskupiej Górki, Chełmu,
Siedlec i Łostowic, przyczyniła się walnie do wyzwo
lenia Gdańska.
Krew przelana przez żołnierza polskiego, w tym
przez obu Dąbrowskich, nie została należycie oce
niona przez Napoleona, który myślał tylko o wła
snych egoistycznych interesach, wykorzystując Pola
ków do ich realizacji. Mimo, że żołnierze polscy wy
zwolili Pomorze oraz brali udział w zdobywaniu
Gdańska, zapomniał o nich cesarz Francuzów podczas
zawierania pokoju w Tylży 7—9 lipca 1807 roku. W
wyniku podjętych tam decyzji utworzono nie nale
żące do Polski Wolne Miasto Gdańsk, a Prusakom
pozwolono zagarnąć pomorze. Natomiast do utworzo
nego miniaturowego państwa polskiego — Księstwa
Warszawskiego, weszły jedynie trzy powiaty pomor
skie: chełmiński, toruński i michałowski.
Mimo to kampania pomorska była bardzo waż
nym rozdziałem w historii walk naszego narodu o od
zyskanie niepodległości oraz dawała nadzieje, że w
wyniku kolejnych działań wojennych, Polska będzie
już całkowicie wolna. Radosny klimat, jaki towarzy
szył tej kampanii uwiecznił w „Wietrze od morza"
mistrz opisu scen batalistycznych — Stefan Żerom
ski. A oto słowa, jakie pisarz wypowiada na ten te
mat ustami generała Dąbrowskiego:
„Ludy obce — Franki, Bretony, Burgundy, Szwajcary, Belgowie, Hołend/rzy, Włochy, Badeńczycy, Sasy •— musiały przyjść tutaj, nad Wisłę, tylekroć od
wrogóio naszego plemienia
ujarzmioną.
Musiały w
bród ją przekroczyć
i
tam na ziemiach straszliwej
zbrodni
krzyżackiej
za
dzieło
sprawiedliwości
krew
loyłewać. A ja sam z ziemi włoskiej przyszedłem tu
taj i patrzę oczyma żywymi — w morze! Oglądam
dokonane dzieło, którem w duszy wiipiastował. O, Bo
że!"
Poza „Popiołami" i „Wiatrem od morza", Żerom
ski wspomina o generale Dąbrowskim i o Tczewie
w zbiorze swych opowiadań pt. „Inter arma", wyda
nym w 1920 roku. A oto jego słowa:
„Tczew! Już raz
przed laty
zdobywałem był to
miasto, ida.c w marzeniu •— „Na Gdańsk, ku mo
rzu!" — w ślad za orężnym czynem i wiekopomną
słaioą Jana Henryka Dąbrowskiego."
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LEKTURY
NASZYCH
PRZODKÓW

Zamieszczone w tej rubryce „lektury" należą już dzisiaj do tekstów unikal
nych, tym większa więc ich atrakcyjność. Stanowią cenne uzupełnienie wiadomości
o przebiegu walk wyzwoleńczych legionów gen. Henryka Dąbrowskiego w 1807
roku na Kociewiu, w ramach tzw. kampanii pomorskiej.
W przedrukach zastosowaliśmy obecnie obowiązujące zasady pisowni i współ
czesne nazewnictwo miejscowości, z zachowaniem oryginalnej składni i słownictwa
autorów.
Teksty ukazują mało znane szczegóły z kampanii Legionów Polskich. Szczegól
nie interesujące są fragmenty pamiętnika A. Białkowskiego. Wykorzystane przypisy
należą do Wacława Tokarza, który tekst opracował i przygotował do druku dla
firmy wydawniczej „Gebethner i Wolff".

JAN WEYSSENHOFF

PAMIĘTNIK GENERAŁA

Fragment tekstu na podstawie wydania Gebethnera i Wolfa z 1904
roku, strona 67—72
JAN WEYSSENHOFF urodził się w 1774 araku w Inflantach. Służbę woj
skową rozpoczął w stopniu podporu cznilka. Podczas powstania kośoiusz'kiowskiiego 1794 TOkw był adiutantem gen. Jakuba Jasińskiego, awansu
jąc do stopnia majora. W 1806 roku otrzymał nominację adiutanta gen.
Henryka Dąbrowskiego. W wałkach o Tczew był komiisarzein 4 pujku,
a po oblężeniu Gdańska, jego dowódcą. Potem otrzymuje awans na
Stopień pułkownika. W kampanii napoleońskiej, w wojnie z Bosją, peł
nił funkcję szefa sztabu gen. Zajączka. W 1813 roku zastał generałem
brygady. Po przejściu do jazdy obejmuje brygadę, a potem dywizję
ułanów. Mianowany w 1826 roku generałem dywizji, w cza.sle powstania
listopadowego odmówił przyjęcia godności naczelnego wodza po gen.
J. Cihłopiickim. Został jednak dowódcą jazdy polskiej powstania. Po
jego upadku dwa lata spędził na zesłaniu w Kostromej. Ułaskawiony,
wraca do kraju lecz odmówił wstąpienia do armii rosyjskiej i osiaidł
w swojej wsi Samoklęsiki w lubartowskim. Tam zmarł w 1848 roku.
Wspomnienia generała powstały w latach 1841—1843.
Za przybyciem generała do Byd
goszczy, pułkownik Dziewanowski
posunął się ze swoją jazdą i kom
panią piechoty ku Świeciu, formu
jąc tym sposobem przednią straż
wojska. Już tu zwiady, przechodzą
ce Czarną Wodę (Schwarzwasser),
rzekę, płynącą pod Świeciem, i pa
trolujące ku Grudziądzowi, zaczęły
spotykać patrole nieprzyjacielskie
i rozpoczęły się utarczki małych od
działów prawie zawsze z korzyścią
naszych. Generał Dąbrowski, daw
szy spocząć wojsku w Bydgoszczy
dni parę, wyruszył do Świecia roz
kazawszy przedniej straży posuwać
się do Nowego (Neuenburg), wysy
łając dla wiadomości i bezpieczeń
stwa małe oddziały w prawo, wzdłuż
Wisły, i w lewo, w głąb kraju.
. Tak postępując wśród częstych
mało znaczących utarczek patrolo
wych dywizja stanęła w końcu sty
cznia w Nowym, a przednia straż
posunęła się do Gniewu (Mewę), do
kąd rychło i dywizja pośpieszyła.
Od tego punktu postępowanie n a 
przód było wolniejsze. Zbliżano się
już do twierdzy Gdańska, której
dowódca, generał Kalkreuth, mając
17-000 załogi, wysyłał częste i mo
cne oddziały na wszystkie trakty.
W kierunku ku Gdańskowi o dwie
i pół mili od twierdzy, jest mia
steczko Tczew (Dirschau), położone
bardzo korzystnie i zdolne do upor
czywej obrony. Generał Dąbrowski
osądził ten punkt ważnym i wzię
cie onego niezbędnem dla zabezpie
czenia
postępu
ku
Gdańskowi.
Przednia straż otrzymała przeto roz
kaz zajęcia i uskuteczniła to bez
wielkiej trudności. Prusacy jeszcze

nie byli osadzili tego położenia do
stateczną załogą, co dopiero później
uczynili, jak następnie zobaczymy.
Część przedniej
straży, to jest
szwadron Umińskiego i kompania
Gołaszewskiego, zajęły Tczew, a w
tymże czasie kompania piechoty
Bystrama, zajęła miasteczko Staro
gard (Stargardt). Twierdza Gdańska
podwajała baczność, wysyłając zna
czne siły, które wstrzymywały po
stępowanie naszej przedniej straży;
walczono jednak vario Martę (z róż
nym powodzeniem — red.) mimo
szczupłości naszych.
W Tczewie szef szwadronu, Umiń
ski, uwiadomiony przez mieszkań
ców, że oddział nieprzyjacielski, zło
żony z różnej broni, znajduje się
w Swarożynie, o milę od Tczewa,
na pół drogi do Starogardu, wysłał
tam kapitana Suchorzewskiego z
kompanią swego szwadronu, i do
dał mu Gołaszewskiego ze strzel
cami pieszymi, których, dla pośpie
chu, wieziono na saniach. Kapitan
((później generał) Suchorzewski, słu
żąc kiedyś w legionach, mimo wiel
kiej młodości, nie był bez doświad
czenia: spokojne i rozważne dyspo
zycje, niezachwiane w żadnym ra
zie męstwo, zawsze go odznaczały.
Spełnił to poruczenie: wpadł do
Swarożyna, zabrał kilku jeźdźców
nieprzyjacielskich i odbił kilku na
szych jeńców, ale oddziału o któ
rym była mowa, już w Swarożynie
nie zastał, powziął tylko wiadomość,
że się udał nagle do Starogardu
dla napadnięcia tam kompanii By
strama. Wkrótce potem nadeszła
wiadomość, że nieprzyjaciel doko
nał swego zamiaru i że rozbrojoną

kompanię Bystrama uprowadził ku
Gdańskowi. Kiedy się to stało, przy
był do Starogardu pułkownik Dzie
wanowski ze swą jazdą. Gonić za
nieprzyjacielem było pierwszą my
ślą, lecz uwaga, że już za późno,
a twierdza blisko, skłoniła pułkow
nika do wrócenia z całym wojskiem
do Tczewa. Lecz w marszu, o pół
mili od tego miasta, postrzeżono ten
cały oddział nieprzyjacielski z za
braną naszą kompanią, ciągnący
przez pola ku wielkiemu traktowi
Gdańskiemu. Nie namyślając się,
porwał pułkownik swoją jazdę i ru
szył ku niemu. Nieprzyjaciel, zagro
żony tym gwałtownym ruchem, za
trzymał się i uszykował do boju,
a dla przedłużenia swojej linii, po
stawił w niej naszą zabraną kom
panię. Nie dać się rozpatrzeć nie
przyjacielowi, rzucić się zapamięta
le na niego, zmusić go do złożenia
broni, było czynem jednego mo
mentu dla Dziewanowskiego, który
namyślać się nie lubił. Dwie kom
panie piechoty, kilkadziesiąt jeź
dźców (gdyż reszta jazdy pierzchnęła) i dwa lekkie działa dostały się
w ręce zwycięzcy, — ale co jego
tryumf chlubniejszym i milszym
wojsku czyniło — to odbicie włas
nej utraconej kompanii w zupełnej
całości. Siła nasza, która tego doko
nała, nie dochodziła stu jeźdźców,
licząc w to i oficerów.
To pomyślne zdarzenie sprawiło
najpożądańszy skutek na moralność
naszego nowego żołnierza, ale obok
tego wznieciło w pułkowniku Dziewanowskim taką przesadną zarozu
miałość i taką pogardę nieprzyja
ciela, że wszelkich zaniechał ostroż
ności. I tak, zamiast odesłać spiesz
nie jeńców i zboczyć do głównej
kwatery do Gniewu, niepomny na
bliskość twierdzy, wrócił ze wszystkiem do Tczewa, a rozkazawszy
jeńcom broń złożyć i zostawić w
kozłach na rynku (przez niepojętą
ni ©baczność!) kazał wszystkich wraz
z własną odbitą kompanią umieś
cić w ratuszu, wojsku zaś swojemu
rozkwaterować się po mieście, jak
najwygodniej, bez wszelkiej ostroż
ności, prócz małej placówki, wy
stawionej tuż przy bramie na dro
dze ku twierdzy. Zarozumienie, ta
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I
najzgubniejsza bojowników przywa
ra, doszło w Dziewanowskim do te
go stopnia, ii gdy go, wśród tego
niepożądanego spoczynku, przychyl
ny nam wieśniak ostrzegł, że od
Gdańska idzie wielka siła, odpo
wiedział m u :
— Ja czekam tych... niech przyj
dą!
I żadnej nie przedsięwziął ostroż
ności. Jakoż w rzeczy samej mar
szałek Kalkreuth, uwiadomiony za
pewne przez szpiegów o naszym nie
ładzie, wysłał spiesznie parę bata
lionów piechoty z kilku szwadrona
mi jazdy, które, nie spotykając żad
nych zwiadów, cicho i nagle zbli
żyły się pod same miasto. I dopie
ro kiedy placówka zaczęła się ucie
rać z pruskimi ilakierami, zatrąbio
no na alarm, ale po czasie. Żadna
rozsądna dyspozycja miejsca już
mieć nie mogła. Konie rozsiodłane,
ludzie porozbierani zrywali się, jak
w gorączce. Ci, którym się udało
prędzej wyskoczyć, biegli pojedyn
czo ku nieprzyjacielowi. Kapitan
Gołaszewski stanął z cząstką strzel
ców przed bramą pod wiatrakiem,
kapitan
Suchorzewski,
zebrawszy
kilkunastu jeźdźców, ruszył także
naprzód; reszta w największym nie
ładzie uchodziła w tył za miasto
i formowała się, jak mogła. Tym
czasem zapomnieni jeńcy, postrzegłszy to zamieszanie, z otwartych
drzwi niestrzeżonych wybiegli na
rynek i znaleźli tam zostawioną
broń swoją i ledewerki. To zdarze
nie pozbawiło ostatki możności ze
brania rozproszonych po domach
żołnierzy. Nieprzyjaciel z przeważnemi siłami wszedł do miasta. Go
łaszewski, który z rozpaczą bronił
bramy, poległ bohaterską śmiercią
ze wszystkimi swoimi strzelcami na
swoim
stanowisku.
Suchorzewski,
który go wspierał, utracił połowę
swojego oddziałku, zmuszony był do
odwrotu, który poza miastem usku
tecznił i połączył się z resztą. Cofa
no się ku Gniewowi, już porządnie
i z należytemi ostrożnościami. Mię
dzy tymi, których Prusacy w kwa
terach ujęli, znajdował się szef
szwadronu, Umiński.
Tak
pomyślnie
zaczęty
dzień
skończył się smutnym wieczorem;
strata całej zdobyczy dzisiejszego
ranka i kompanii Bystrama na po
wrót — były skutkiem tej porażki.
Co do liczby utraciliśmy niewiele,
ale całe wojsko nie przestało żało
wać
Gołaszewskiego,
młodzieńca
największych nadziei, tak dalece, że
więcej opłakiwano stratę jego, jak
całej kompanii Bystrama.
Obecnem mi jest zmartwienie ge
nerała Dąbrowskiego z odebranej
wieczornej wiadomości; czuł on, że
to zdarzenie, mało działające na
umysły starego wojska, wielkie zro
bi wrażenie na naszym młodym i

niedoświadczonym żołnierzu. Chcąc
dać przeto czas do ochłonięcia z te
go pierwszego wrażenia, a razem
usunąć się z położenia, w którem
przez
ośmielonego
nieprzyjaciela
przeważnemi siłami mógł być na
padnięty, cofnął się z całym woj
skiem o mil kilka w tył, oddalając
się nieco od Wisły, — w leśne
i trudnego przystępu strony. W tem
stanowisku zatrzymał się generał
dni parę, oczekując wiadomości od
wojska, które pod dowództwem ge
nerała Menard'a ciągnęło z Niemiec
i przeznaczone było do działania pod
rozkazami Dąbrowskiego. Wojsko to
składało się z „legii północnej" (o
której wyżej była mowa), mocnej 3
do 4 tysięcy starych i wyćwiczo
nych żołnierzy, z samych Polaków
z pruskiej służby złożonej, i brygady
wojska Badeńskiego. Generał Dąb
rowski nadał temu wojsku kierunek
taki, aby zajęło stanowisko na dro
dze między Tczewem a Gdańskiem
i tym sposobem zabezpieczało od
strony twierdzy atak na Tczew, któ
ry został polecony gen. Dąbrow
skiemu rozkazem marszałka Lefetovre, dowódcy korpusu. Po tym urzą
dzeniu i porozumieniu się z gene
rałem Menard, ruszyliśmy naprzód
do Gniewu, a następnego dnia 22
lutego, stanęliśmy w Swarożynie o
milę od Tczewa. Chcąc utaić ten po
chód, przednie straże miały rozkaz
przecięcia komunikacji z tern mia
stem, nie puszczając nikogo ani tam,
ani na powrót. — Przypadek wszak
że wyjawił nasze zamiary zagro
żonemu miastu:
w
Swarożynie,
gdzieśmy się na noc zatrzymali, za
paliła się stodoła, w której ja właś
nie z całym sztabem generała no
cowałem. Zdaje się, że ten ogień
był podłożony przez dzierżawcę
Swarożyna, Francuza, najzawziętszego nieprzyjaciela Francuzów. Ca
łą noc pracowaliśmy około ugasze
nia pożaru, a bliskość Prusaków ka
zała nam być ostrożnymi. Niewy
spani zatem ruszyliśmy równo ze
dniem pod miasto.
Położenie Tczewa jest mocne: na
wysokim brzegu nad Wisłą, otoczo
ne szerokimi parowami, opasane
dokoła starym murem z basztami,
krzyżackim jeszcze podobno, przy
stępne tylko jedną drogą od lądu,
wzdłuż której ciągnie się przedmieś
cie. Spędziwszy zewsząd nieprzyja
ciela do murów miejskich, rozkazał
generał postępować ową ulicą ku
bramie, której broniła baszta osa
dzona strzelcami, oddział piechoty
na dole i dwie armaty. Ruszyło za
tem naprzód parę naszych armat
na tę ulicę i tak skutecznie podzia
łało, że brama została wybita, działa
przewrócone. Nie bardzo się chcia
ło naszym świeżym ludziom iść do
szturmu. Ks. Sułkowski z majorem
Moraczewskim stali na czele bata
lionu zwiniętego w kolumnę za do

mami i nie zdołali zmusić kolumny
do rzucenia się na bramę. Ja przy
biegłem i na próżno zachęcałem;
wtem postrzegłem; że batalion badeński zabierał się do ataku — za
wołałem więc do wahających się
żołnierzy:
— Cóż, dacie się uprzedzić tym
Niemcom?
Ta apostrofa taki wywarła skutek,
że cały batalion ruszył natychmiast
mimo gradu kul i wparł się do
bramy. Warta jej cofnęła się do
miasta. Zastaliśmy tylko jednego
oficera, który ze szpadą w ręku
czekał nieustraszony! Zawołałem,
aby mi oddał broń; odpowiedział z
pewną determinacją:
— Nie będeż krzywdzony?
Zapewniłem go, ą wtenczas oddał
mi szpadę i odesłałem go pod opie
ką podoficera do generała Dąborowskiego.
Kiedy czoło nąszej? kolumny już
weszło na rynek, znaleźliśmy tam
uszykowany garnizon, a szef ba
talionu, Hauke, przybyły z legionów
i pełniący służbę szefa sztabu przy
generale Dąbrowskim, zawołał na
dowodzącego, aby się poddał. Nie
robiono żadnej trudności: żołnierze
złożyli broń i oddali się w niewo
lę. Oficerom przydano eskortę i z
wielkimi względami odprowadzono
do gen. Dąbrowskiego. Ustanowiono
komendanta w mieście i załogę, re
szta wróciła do obozu. Tak się za
kończył ten dzień 23 lutego 1807.
Kilkaset jeńców, kilka sztuk dział
(nie licząc tego, co zabrała legia
północna pod Milb, odpierając od
dział jazdy, idący na pomoc Tcze
wowi) i mocne położenie — były ko
rzyścią onego.
Utraciliśmy w tej walce kilku ofi
cerów i kilkudziesięciu żołnierzy.
Między rannymi był sam dowódzca
gen. Dąbrowski, który odjechał za
raz do Gniewu, zostawiwszy do
wództwo generałowi Kosińskiemu.
Zabrał też ze sobą syna swojego,
któremu kula armatnia urwała ko
niec łokcia. Odjechał z nim razem
Hauke i Pakosz, a Hurting, kapitan
od artylerii, Szembek, kapitan ze
sztabu, i ja, wraz z kilku młodymi
ludźmi z dawnego sztabu, zostaliś
my przy nowym dowódzcy. Mnie
powierzono obowiązek szefa sztabu
w nieobecności Haukego. Po skoń
czonej pracy dnia tego, rzuciłem się
na słomę i zasnąłem. — Wtem
wszedł generał Kosiński, obudził
mnie i, oddając szpadę pruskiego
oficera, który mi ją wręczył w bra
mie, oświadczył imieniem generała
Dąbrowskiego, że ona do mnie na
leży, jako trofeum tej bitwy, któ
rej pomyślny skutek przypisywał
mojej gorliwej czynności.
Wypocząwszy dni parę, ruszyliś
my pod Gdańsk, który już zewsząd
był ściskany.

Odbicie Tczewa przez oddziały pruskie i zaatakowanie stacjonujących w nim
wojsk polskich, które wcześniej już miasto zajęły, o czym wspomina gen. J. Weys
senhoff, stało się za przyczyną szpiegów spośród niemieckich mieszczan. Obsadze
nie Tczewa przez pruski garnizon zmusiło gen. H. Dąbrowskiego do ponownego
jego zdobycia. Miasto, za zdradziecki ten czyn, zostało ukarane dwugodzinnym
rabunkiem, zarządzonym przez samego Napoleona. O tym właśnie wydarzeniu
pisze A. Białkowski.
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ANTONI BIAŁKOWSKI

PAMIĘTNIK STAREGO ŻOŁRIERZA

Fragment tekstu na podstawie wydania Gebethnera i Wolfa z 1903
roku, strona 23—32

ANTONI ^BIAŁKOWSKI, urodzony w 1788 roku w okolicach Poznania,
w wieku 18 lat ochotaiczo wstąpił do 4 pułku piechoty Legionów Pol
skich. Bo sześciu dniach został kapralem, a już w grudniu 1806 roku
mianowany na starszego sierżanta. W styczniu naistępnego roku zastał
podporucznikiem i w tym stopniu, dowodząc kompanią, zdobywał Tczew.
Wielokrotnie ranny, w 1814 raku po zakończeniu kampanii napoleońskiej
powrócił do kraju w stopniu kapitana. Służbę wojskową i zakończył po
powstaniu listopadowym w stopniu podpułkownika. Zmarł w Leśnej w
[1852 roku.
Pamiętniki swoje spisał w ostatnich trzech latach życia.

Gdyśmy zbliżyli się do miasta,
zastaliśmy już niektóre pułki blo
kujące toż miasto Tczew. Jest to
z dawnych czasów miasto obronne:
leży nad brzegiem Wisły, opasane
murem dość wysokim, w półkole
zbudowanym, którego końce doty
1
kają Wisły . Samo miasto bardzo
porządnie zbudowane. Po zabraniu
dwóch oddziałów wojska, spodzie
wając się zemsty albo kary, posłano
najśpieszniej po pomoc do Gdańska,
którą niezwłocznie otrzymali. Po
przybyciu naszem pod Tczew, zasta
liśmy w nim przeszło 3000 wojska
regularnego 2 , sześć sztuk armat i
wszystkich obywateli z bronią na
murach. Po opasaniu ze wszystkich
stron miasta i uderzeniu z dział,
tak, że w kilku miejscach zapalono,
tak przedmieścia, jako i samo mia
sto, generał Dąbrowski posłał do
miasta parlamentarza, podpułkow
nika Grotowskiego z pułku naszego,
proponując załodze, aby dla unik
nięcia rozlewu krwi broń złożyła.
Generał pruski 3 , dowodzący, zapy
tał się parlamentarza, jakie to woj
sko oblega. Na odpowiedź, że pol
skie odpowiedział z oburzeniem, że
tylko zna wojsko francuskie, z którem wojny toczy, ale z pastuchami
polskimi nie myśli umowy zawie
rać. Kiedy parlamentarz robił mu
uwagę, że niechaj spojrzy na oble
gające wojsko, a przekona się, że
to nie są pastuchy, tenże odpowie
dział, że ostrzega parlamentarza,
aby nie nadużywał jego cierpliwoś
ci, aby się na moment nie zapom
niał, bo może kazać go powiesić ja
ko buntownika 4 . Po takiej odpowie
dzi Grotowski powrócił do obozu.
Skoro generał Dąbrowski tak obu
rzającą odebrał odpowiedź, rozka
zał, aby na wszystkich punktach
rozpoczęto atak mówiąc, że trzeba,
żebyśmy im cMi się poznać, że nie
jesteśmy pastuui.?.mi. Sam zaś z
swoim synem, generałem brygady
Jasiem (takeśmy go nazwali), na
czele 12 sztuk dział i pierwszego
pułku piechoty uderzył od przed
mieścia i traktu prowadzącego do
Starogardu 5 . Zbliżywszy się do bra
my, która była zabarykadowana
drzewem, rozkazał jednej kolumnie,
mającej na czele oddział saperów
z całej dywizji zebranych, uzbrojo
nych toporami i siekierami dla wy
cięcia bramy — uderzyć na bramę.

Ale, skoro wspomniany oddział zbli
żył się do bramy i zaczął wycinać
barykady, obsypany został gradem
kul z murów przyległych bramie,
tak, że mało z tego oddziału przy
życiu zostało. Widząc generał bez
skuteczność swego zamiaru, rozka
zał się cofnąć saperom, a zatoczyw
szy 12 dział ciężkiego kalibru, roz
kazał powtórzyć kilka razy strzały,
co gdy wykonano, tak brama, jako
też barykady zniszczone i wybite
zostały 6 . Widząc załoga, że już bra
ma wybita, podprowadziła i osadzi
ła w bramie sześć armat kartaczami nabitych. Generał nie tracąc cza
su z synem na czele pułku pierw
sze go w bramę i zdobywa takową,
ra£.ony kartaczami i ręczną bronią
z muru. W tym momencie, skoro
zdobył takową, załoga broń rzuciła,
mieszkańcy zaś jeszcze ciągle się
bronili 7 . Nasz pułk stanowił prawe
skrzydło oblegających linii, od stro
ny naszej przystęp był trudny, więc
tylko saska artyleria, strzelająca po
murach, usiłowała wybić w nich wy
łom, a nasza piechota strzelała do
broniących muru, tak żołnierzy, ja
ko też mieszkańców 8 .
Batalion pruskich strzelców (Feldjegrów) chciał się ratować ucieczką
przez Wisłę po lodzie. Skoro się
na środek Wisły dostał, artyleria
saska skierowała działa 0 na lód, któ
ry się załamał i cały batalion
śmierć znalazł w Wiśle. Kilkunastu
strzelców, którzy później z miasta
wybiegli, widząc co się stało z ich
batalionem, rzucili broń i poddali
się nam dobrowolnie. Kiedy miasto
zdobyłem zostało, wypędzono z nie
go załogę, a generał rozkazał wszy
stkim naszym pułkom zbliżyć się
do bramy, którędy jeńcy byli pro
wadzeni, tak, aby generał pruski
wraz ze swoim oddziałem mógł pa
stuchów bliżej zobaczyć. Generał
Dąbrowski wskazując na nas zaoytał:
— Czyś Waćpan widział takich
pastuchów? A co, poznałeś ich waszmość?
Co usłyszawszy, żołnierze pruscy
zaczęli na swego generała i ofice
rów błotem i kamieniami rzucać,
tak, że generał pruski prosił o po
moc, której mu udzielono 1 0 . Oddział
jazdy otoczył jeńców, odłączając
oficerów od żołnierzy; tak rozdzie
lonych poprowadzono do Gniewa.

W tej bitwie, oprócz straty, jakąśmy ponieśli, generał Dąbrowski
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wraz z synem zostali ranieni . Po
tem ogłoszono wojsku polecenie ce
sarza: rabunek dwugodzinny jest
dozwolony, po upływie zaś tego cza
su, skoro będzie uderzony apel, kto
by nie stawił się do swego pułku,
karany będzie śmiercią. Za uderze
niem apelu rozsypały się pułki po
mieście. Ja, będąc pierwszy raz w
takim wypadku, ciekawy byłem z
bliska się przypatrzeć tej scenie.
Gdym
przyszedł
za
wojskiem
i wszedł przez bramę pomiędzy tru
pami, tak naszymi, jako też nie
przyjacielskimi, dreszcz mnie prze
szedł na widok ciał przeszytych, tak
kulami armatnimi, jako też karta
czami. Gdy wszedłem w ulicę, pro
wadzącą do rynku, wstąpiłem do
jednego domu, gdzie był handel ko
rzenny; zobaczyłem tam na stole
porozsypywane rodzenki, pieniądze,
w drugim miejscu — cukier, zmie
szany z pieprzem. Będąc wówczas
lubownikiem słodyczy, skoro te spo
strzegłem, nie oglądając się za żad
ną zdobyczą, wszedłem do sieni, a,
zbliżywszy się do słodyczy, zaczą
łem wybierać rodzenki, później farynę i sypałem w gębę. Wtem wcho
dzi we drzwi woltyżer naszego puł
ku i, opierając się na broni, mówi
do mnie:
— Aha! — i pan Antoni jest tu!
W tym momencie wystrzelił ktoś
z korytarza, prowadzącego z dzie
dzińca, a, ugodzony kulą w piersi,
woltyżer padł na wznak, tak, że aż
na ulicę się za drzwi przewrócił.
Przestraszony
podobnym
wypad
kiem, przeskoczywszy trupa, wybie
głem na ulicę. Przechodzący żoł
nierze z legii północnej, posłyszaw
szy strzał z tego domu i widząc
trupa, zapytują się mnie, kto tego
żołnierza zabił. Ja im w krótkości
odpowiadam, że w tym domu wy
strzelono i wskazałem korytarz, z
którego wystrzelono. Przebiegliśmy
takowy i spostrzegamy na dziedziń
cu za pompą — stojącego człowieka,
któremu tylko ręce było widać, w
których trzymał karabinek krótki
i przybijał ładunek. Na uczyniony
krzyk wychyla się on zza pompy
i strzela powtórnie do nas, nie tra
fił z nas żadnego, a wówczas żołnie
rze przyskoczyli do niego i zakłuli
go bagnetem; dobijając go kolbami
— z głowy czaszkę odbili, potem,
wziąwszy go,
z
drzwi odwlekli
i przerzucili przez sztachety. Żoł
nierze udali się na górę, poszedłem
i ja za nimi, weszliśmy do pokoju,
który był ślicznie umeblowanym.
Zaczęli szukać zdobyczy po różnych
miejscach. Ja, zobaczywszy siebie w
lustrze tak wielkiem, że całą fi
gurę widziałem, czego nie zdarzyło
mi się widzieć od czasu, jakem
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mundur oficerski wziął na siebie,
unosiłem się, że tak powiem, nad
swoją figurą, patrząc, jak mi było
dobrze w kapeluszu z piórem, szli
fach i przy płaszczu.
Kiedy tak się przed lustrem wy
kręcam, jeden z żołnierzy, przecho
dząc koło lustra, uderza w nie kol
bą i w kawałki tłucze; zepsuł mi
humor,
pozbawiając
przyjemnego
widoku. A cóż miałem robić, nie
śmiałem im nic mówić, raz, że pozwolony był rabunek, a po wtóre,
że to byli żołnierze starzy wąsacze,
a ja w porównaniu do nich — dzie
ciak. Po tłuczeniu lustra, chodząc
po pokoju, zobaczyłem w drugim
pokoju pantalon, a otworzywszy go,
zacząłem bębnić palcami „wlazł ko
tek na płotek". Zbliża się drugi wąsacz i, akompaniując mi kolbą, w
drzazgi porozbijał klawisze. Znowu
pozbawiony przyjemności patrzyłem,
jak wszystkie portrety ten sam los
.spotkał, co lustro i pantalon. Ucie
szywszy się do woli, żołnierze za
pragnęli wejść do trzeciego pokoju,
który był zamknięty. Jeden z żoł
nierzy, zbliżywszy się do drzwi, za
czął próbować bagnetem, czyliby
zamku nie otworzył, na co rzekł
drugi wiekiem najstarszy:
— Nie paskudź, jak nie umiesz!
I sam uderzył z wierzchu w za
mek kolbą, że takowy od razu od
leciał. Gdy drzwi się otwarły, spo
strzegam leżącą na łóżku kobietę w
wieku, przy której klęczy młoda
dziewczyna. Na widok takich wasaczy krzyk wydały. Żołnierze od
rywają dziewczynę od łóżka, a je
den z nich, odwiódłszy kurek u bro
ni, wymierza do kobiety, mówiąc
groźnym głosem:
— Geld!
Kobieta, przestraszona, odpowiada
z płaczem:
— Kein Geld mein Herr.
Żołnierz, ściągnąwszy broń, ob
rócił sie, chcąc gdzie indziej szu
kać zdobyczy. Drugi z nich mówi:
— Bracia! Tak się nie robi, oto
tak, — schwyciwszy za piernat le
żącej kobiety, zrzucił ją razem z
nościela na ziemię. Co za widok mi
ły dla naszych wasaczy! Dwa wory
talarów ukazały się pod pościelą.
Wszyscy,
chwytając
za
worki,
krzyknęli:
— Zabić babę!
Żal mi się zrobiło tej kobiety,
rzuconej na ziemie z pościelą, któ
ra widząc rozjuszonych wąsaczów,
prawie konwulsyjnie błagała o prze
baczenie. Z trudnością mi przyszło
odwieść ich od wywarcia zemsty.
Powiedziałem:
— Wszakże wszystko sobie wziąć
możecie, a nie odbierajcie lej ży
cia, bo ona i tak nie przeżyje tego
po tej stracie.
Na to jeden:
— Dobrze mówi porucznik, po
dzielmy Się pieniądzmi!
Wnet najstarszy z nich. rozwią
zawszy worki, zaczął dzielić talary
na 4 kupki, z którvch jedna dla
mnie przeznaczono. Kiedy każdy z
nich zabierał swój dział, ja odstą
piłem swego, mówiąc:
— Dziękuję wam, podzielcie się
sami,
na co ieden z nich odzywa się su
rowo:
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— Co to, porucznik tem gardzi?
— Nie — odpowiedziałem spokoj
nie, mam ja dosyć swoich pienię
dzy w domu. (co nie było w istocie,
ale aby się ich pozbyć); drugi od
rzekł, że niech tak będzie, a wziąw
szy pozostałą kupkę, podzielił się
z nimi. W końcu rzucili się do ko
mód, do których już też kobieta sa
ma klucze oddała. Ja korzystając z
ich nieuwagi, gdy zajęli się dobywa
niem bielizny, wyszedłem z pokoju.
Widząc to, młoda dziewczyna wy
biega za mną, prosząc, abym nie
odchodził. Kiedy tego uczynić nie
chciałem, uchwyciła mnie za mun
dur i tak za mną na ulicę wyszła.
Spotykamy na ulicy kilku naszych
żołnierzy z pułku drugiego, który
dopiero wszedł do miasta. Obstąpio
no^ nas zaraz, jedni się pytali o nie
które wiadomości, drudzy w mgnie
niu oka dziewczynę odarli tak, że
sukienkę, nie mogąc z niej zdjąć,
bo się mnie trzymała, na niej roz
darli i wzięli. Wtem jedzie ulicą
generał Kosiński, dowódzca naszej
brygady; ja w nowym ambarasie,
gdyż to był jeden z najsurowszych
dowódzców. Kiedy przyskoczy do
mnie na koniu i zawoła:
— Co Pan tej dziewczynie zro
bił, jak mogłeś ją tak odzierać?
Ja wyznałem prawdę, jak się dzia
ło, a gdy dziewczyna wszystko pot
wierdziła, generał rozkazał ją od
prowadzić na rynek do jednego do
mu i oddać ją pod dozór żandar
merii. Uwolniwszy się od tak przy
krych zdarzeń, powracam do bramy
i spotykam żołnierza ze swojej
kompanii, który widać wpadł do
magazynu strojów i zabrał różnego
rodzaju czapki i stroje damskie,
niósł je jak wiązkę siana za wstążki
w ręku. Zapytuję się:
— A ty na co to pobrałeś?
Odpowiada mi, że przyda się to
na onuczki. Innego znowu spotka
łem, który lepszy wybór zrobił, bo,
zamiast czepków ze wstążkami, ze
garków najmniej 50 za łańcuszki w
ręku trzymał. W końcu spotykam
podoficera ze swego pułku, który
mnie się zapytuje, czy bym się cze
go nie napił i wylicza mi z kolei
rozmaite trunki. Gdy wspomniał o
miodzie, jako słodyczy, które lu
biłem, namówił mnie, abym z nimi
poszedł do piwnicy, gdzie wszelkich
trunków, napić się można.' Udałem
się z nim, a przybywszy tam, za
stałem mnóstwo żołnierzy z naszych
pułków, jednych już pijanych leżą
cych, drugich pijących, a innych
otwierających czopy takim sposo
bem, że strzelali w dna, a przez
otwory lał się trunek. Tymczasem
inni kaszkiety (bowiem innych na
czyń nie było) podstawiali i z nich
pili, niektórzy zaś mieli satysfakcję
— strzelania tylko do beczek. Nie
którzy, będąc napici, chybiali dna
beczek i o mało — kogo nie zabili,
ja, widząc taki nieporządek, wy
rzekłem się i miodu. Trunki poroz
lewane były tak, że już stopy ludz
kie zanurzały się w nich, gdybym
wychodził z piwnicy. Usłyszawszy
bicie w bębny, apel, a nawet alarm,
wybiegłem z miasta, a, oddaliwszy
sie ze zgiełku, usłyszałem niezbyt
daleko ogień z ręcznej broni i z ar

mat. Dowódzcy nasi, biegając po
koniach, wołali:
— Do broni! Do broni!
Mnie zwrócili do miasta, abym
wypędzał żołnierzy, aby się najspieszniej do obozu udawali. Powo
dem tego było przybycie posiłków
ze Starogardu. Generał Dąbrowski,
spodziewając się tego, wysłał w
kierunku ku wspomnianemu miastu
znaczny oddział legii północnej,
która, spotkawszy się z dążącymi na
odsiecz Tczewa pułkami, takowe nie
tylko odparła, ale parę tysięcy do
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niewoli wzięła . W końcu zebrano
pułki w obozie, ale brakowało wie
lu żołnierzy, a to z powodu pijań
stwa. Skoro noc nastała, postawio
no warty przy bramach, aby niko
go do miasta nie wpuszczać, prze
ciwnie każdego z miasta wypusz
czać. Ale jakież było podziwienie,
kiedy za nadejściem dnia znalezio
no nowych trupów, znać tych, któ
rzy, będąc pijani, po mieście się
włóczyli. W tym celu rozpoczęto re
wizje najściślejsze, wskutek których
znaleziono w krypcie pod kościołem
60 żołnierzy pruskich, nie mniej
i mieszkańców ukrytych, a po ścis
łym badaniu wspomnianego oddzia
łu przekonano się, że ksiądz miej
scowy do tej zbrodni należał, ten,
dowiedziawszy się o wykryciu te
go, ucieczką się ratował.
Drugiego dnia rozkazano pocho
wać trupy. Żołnierze odkomendero
wani do tej czynności, między któ
rymi był podoficer z pułku naszego,
Głowacki (zbierający trupy mieli
rozkaz, aby osobno Prusaków, osob
no naszych pochować), znaleźli tru
pa z głową urwaną od kuli armat
niej tak, że tylko kawałek brody
został. Zaczęli się sprzeczać; jedni
mówili, że to foył Prusak, inni —
że Francuz. Na tę sprzeczkę nad
szedł żołnierz z legii północnej i po
wiada:
— Nie sprzeczajcie się, bo to jest
Polak dobrze mi znany, który obok
mnie był zaibity; jest to mieszcza
nek z Grodziska.
Usłyszawszy to Głowacki, zapy
tuje się, jak się nazywał, gdyż z
Grodziska wszystkich znał. Na to
mu żołnierz odpowiada, że Głowac
ki. Podoficer, rozpiąwszy trupa, roz
poznał na ciele wiadome sobie zna
ki, po których poznał rodzonego
brata. Zdarzenie to stało- się z n a j stępującego wypadku. Nieboszczyk
Głowacki, wzięty był jako kantonista do wojska pruskiego, w bitwie
pod Jena dostał się. nieboszczyk do
niewoli, a że wszystkich Polaków
z jeńców pruskich wybierano do
wojska polskiego na nowo organi
zowanego, dostał się przeto nie
boszczyk do legii północnej, której
było1 14 batalionów, dowodzonych
przez oficerów Polaków z legionów
przybyłych albo francuskich 1 8 .
Dnia trzeciego po wzięciu Tczewa
sprzylbył do nas marszałek Le£e'bvre,
który objął dowództwo korpusu ma
jącego oblegać Gdańsk, a więc i dy
wizji generała Dąbrowskiego, zro
bił przegląd dywizji i kazał zro
bić mały manewr, który wykonano
z niespodziewaną dokładnością.
• Po większych manewrach dziwił
się marszałek niezmiernie, że w tak
krótkim czasie wojsko- to jest w

stanie walczyć obok wojsk francu
skich. Z drugiej strony nie mógł
sobie wystawić, jak to wojsko mło
de tak skłonne było* do zniszczenia.
Gdy stanął marszałek na jedną noc
w Tczewie, nie mógł w calem mie
ście znaleźć jednego pokoju, w któ
rym by znaleźć można, choć jedną
całą szybę w oknie, piec, albo ja
kikolwiek sprzęt nienaruszony.
Po 8 dniach pobytu pod Tczewem,
przeprawiwszy się przez Wisłę, uda
liśmy się ku Gdańskowi.
WYJAŚNIENIA
1. Oipasame murem, ale nie obronne.
2. Hopfner, pruski historyk itej wojny,
oblicza garnizon Tczewa ma 621 lu
dni". Dąbrowski w swej odezwie do
. . obywateli Wielkopolskich na 900 lu
dzi. Bo pomoc mieszkańcy Tczewa
(piosłali, ale mialsto zoistało otoczone
iprzed je] nadejściem.
3. Dowodził w Tczwłe mai jar Rath.
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4. Jest to, zdaje się, wiadomość cał
kiem oryginalna naszego pamiętnikarza.
5. Brama do Starogardu nazywa się
Muhlenithioir. Pułkownik J. . Dąbrow
ski i 1-szy pułk piechoty bili się
przy bramie Wiślanej, jak stwierdza
raport gen. Dąbrowskiego', autor nasz
myli się więc widocznie.
6. Dokonał tego oddział artylerii fran
cuskiej, przydzielony przez Napoleo
na do dywizji Dąbrowskiego pod do
wództwem kap. CharaLot, wyróżnio
nego za bitwę krzyżem legii.
7. W tym momencie bitwy, wyróżnił
się młody naówczas podporucznik
i-ego pułku piechoty — Dezydery
Chłapowski,
który zasłużył sobie
również na legię. Pamiętnik gen.
Weyasenihoffa wspomina o fakcie, że
Inszy pułk polski — żadną miarą
nie chciał ruszyć na szturm bramy,
dopiero, gdy ujrzano batalion Badeńczyków, szykujący się do sztur
mu i Weyssenhoff zawołał do żołmierzy: „Cóż — dacie się uprzedzić
itym Niemcom?" — pułk „Tuszył na
tychmiast mimo gradu kul".

8. 4 pułk według raportu Dątorowjskiiego, nie był w ogniu piold Tczewem,
\sitał w rezerwie przez cały czas.
9. Wspomina o tym fakcie raport Dąb
rowskiego.
Artylerii
isaskiej . pad
Tczewem nie było, tylto> badeńska.
10. Jeist to wiadomość, za korą odpo
wiedzialność bierze nasz pamiętnikairz.
11. Za bitwę pod Tczewem otrzymała
dywizja Dąbrowskiego 14 krzyżów
legii honorowej, z których. 5 dla
podoficerów 1 żołnierzy.
12. Kolumny nle:przyjaoiellskie pokazały
się na trakcie gdańskimi od Saijgenau — i na drodze idącej przez
Żuławy. Pierwszą z oich rozbił i za
brał jej 200 niewolnika gem Puthod
!z legią północną. Przeciw drugiej,
kjtóra się wprędee cofnęła^ był wy
prawianym pułk. Dziewanowski z ja
zdą i Baideńczykamii.
13. Legii północnej było 5 batalionów,
po 1000 ludzi w każdym. Dowodził
nią najisamprzód gen. Zajączek, po
tom M.
Radziwiłł; oficerami byli
przeważnie Polacy.
.. -

W ZADUMIE NAD TYMI
CO ODESZLI

W świetle reflektorów widać fragment
budynku
z czerwonej cegły, potem następnego. Tuż za nimi
czarne kontury kościoła, który przysiadł tuż obok
zakrętu drogi wiodącej w kierunku Gdańska. Koń
czy się niewielka wieś, ongiś na pograniczu Polski
i Wolnego Miasta Gdańska. Jest wczesny wieczór.
Ludzie zdążyli wrócić z pracy do domu, w wielu
oknach ciepłe światło żarówki miesza się z zimnym
blaskiem telewizora.
— Niech pan jeszcze nie włącza magnetofonu —
powiada, zgarniając luźne kartki zeszytu. —• Niech
pan poczeka — mówi drżącym głosem. Wygląda tak,
jakby miał się spóźnić do mającego ruszyć pociągu
wspomnień. Patrzę na prawą dłoń, z rozdygotanych
palców wypadają kartki.
— Gdyby nie ta ręka, zapisałbym wszystkie wspo
mnienia, ot, chociażby dla dzieci.
Paweł Różanowski po maturze zgłosił się do Wyż
szej, Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
na Wydział Leśny, jednak nie został przyjęty. Nie
dla chłopaka z prowincji była przedwojenna szkoła
wyższa. Zgłosił się przeto do pracy w kontroli dewizowo-monopolowej na granicy polsko-gdańskiej w
Tczewie. Wtedy mieściła się ona na starym dworcu
przy obecnej ulicy 1 Maja.
.— Polska i Gdańsk, to był jeden obszar celny,
czyli celnicy pracowali na granicy państwowej, a my
jakby na wewnętrznej. Niemieccy celnicy mieli swo
ją siedzibę w Malborku i Lisewie.
— Spotykał pan przemytników?
— Niewielu, głównie dewizowych. Przemycali do
lary, tfunty angielskie, podobnie jak i dzisiaj. Na
teren Wolnego Miasta miesięcznie można było prze
wieźć aż 500 złotych polskich, oczywiście, wpisanych
do karty ewidencyjnej. Granicę, na której pracowa
łem wolno było przekraczać dowolną ilość razy. Naj
więcej było jednak spraw politycznych. Niektórzy
Niemcy, polscy obywatele
mniejszości
narodowej
uciekali np. z Torunia, Grudziądza na teren Wolne
go Miasta. Nie była to dosłowna ucieczka, bo granicę
przekraczało się na podstawie
dowodu osobistego.
Jednak potem, w Gdańsku załatwiali sobie doku
menty i ruszali do Niemiec. Przez most w Lisewie
szedł tranzyt, tam zasadniczo nie wtykaliśmy nosów.
Takie przynamniej były polecenia naszych władz.
Wystawialiśmy certyfikat, że obywatel przewozi tyle

to a tyle marek, dolarów, które następnie na granicy,
pomiędzy Polską a Niemcami w Chojnicach, mógł
przewozić dalej. Polskie decyzje o nie drażnieniu
Niemców denerwowały nas, ale cóż mogliśmy zrobić.
Wiedzieliśmy też, że przez
granicę wędruje broń,
ulotki...
— Po czterech latach pracy, wiosną 1939 roku —
mówi dalej Paweł Różanowski
—
oddelegowano
mnie na placówkę celną do Miłobądza. Ci, którzy
pracowali tam dotychczas musieli ją opuścić, podob
nie jak i swoje mieszkania. Powoli zaczynało się
„gotować". Mniej więcej w tym miejscu, gdzie stoi
dzisiaj pomnik poświęcony zamordowanemu Micha
łowi Różanowskiemu, był ów punkt celny. Właści
wie placówka celna mieściła się około 300 metrów
od pomnika, w stronę Miłobądza. Nie, Michał:, nie
należał do mojej rodziny. No cóż, były to trudne
dni, gdy trafiłem do Miłobądza 2 Batalion Strzelców
w Tczewie wysyłał w noc, w rejon granicy, jedną
drużynę, składającą się z 18 żołnierzy i dowódcy.
Pewnej nocy dostrzegliśmy migocące światełka wzdłuż
granicy. Gdy wysłaliśmy patrol złożony z dwóch żonierzy próbowano ich wciągnąć na drugą' stronę gra
nicy. Jednak chłopacy byli rośli i nie tak łatwo można
było ich przekonać. Wrócili mocno poszarpani. Nad r a 
nem stacje radiowe w Berlinie i Gdańsku nadały
wieść o napadzie Polaków na granicę. Głoszono też,
że Polacy spalili majątki niemieckie w Dąbrówce,
Malinowie i innych wioskach. Była to zwykła pro
wokacja... — mój rozmówca zamyślił się.
29 czerwca 1939 roku Paweł Różanowski pożegnał
się z matką i powózką
odjechał z Miłobądza do
Tczewa, a stamtąd na ćwiczenia wojskowe. Trafił
do 27 Pułku Piechoty w Rzeszowie, a ściślej — dó
kompanii szkolnej strzelców z cenzusem. Wprawiać
się w wojskowym rzemiośle miał do 10 września
1939 roku. Okazało się, że „ćwiczenia" trwały jednak
dłużej... 1 września zmobilizowano P. Różanowskiego i przydzielono do zapasowego batalionu przy rze
szowskim pułku. Początkowo pomagali przy mobili
zacji. Potem ewakuowali się i konwojowali zmobi
lizowanych. Sami w mundurach wojskowych pro
wadzili tych, którzy nie mieli mundurów ani broni,
tylko nadzieję, na to, że będą żołnierzami. W dro
dze bywało różnie. Gdy nadlatywały samoloty roz
pierzchali się, potem wracali na trakt, ciągle idąc
w stronę Lwowa. To był pierwszy cel wędrówki;
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.potem miała być Rumunia. Nie doszli jednak do
Lwowa, zostali rozbici. W dziewięciu przeleżeli kilka
dni w stogu siana. Wygłodzeni podeszli do najbliż
szej wsi, by dowiedzieć się, że są już w niej Niem
cy. P a n Paweł pamięta, że była rzeka i że miał ka
wałek chleba, którym obdzielił przyjaciół. Siedmiu
trafiło do niewoli, on z kolegą na drugą stronę rze
ki, niby goniąc szansę, z której niewiele zostało.
— Gdy wyszliśmy na łąkę — pan Paweł uśmiech
nął się nieznacznie — ruszyli ku n a m Ukraińcy.
Krzyczeli coś, że będą z nas skórę zdzierać, tak jak
ponoć myśmy z nich darli. Nie bardzo wiedzieliśmy,
my Pomorzacy, o co im chodziło. Mieli chyba do
nas żal o jakieś stare porachunki, z czasów Piłsud
skiego. Zrobiło się niewesoło, ruszyliśmy więc w
stronę pobliskiego lasu.
W czasie wędrówki Różanowski, i jego kolega,
zatrzymywani byli przez niemieckie, patrole. P a n
Paweł powiada, że język wrogów znał doskonale,
dlatego też uchodził z życiem. Zaczepiany rozmawiał
z nimi płynnie po niemiecku, nawet żartował. Nato
miast znajomość tego języka w styczności z Ukraiń
cami wprowadziła ich w zakłopotanie, nawet para
liżowała. Nie bez przygód dotarli w końcu do Rze
szowa, gdzie u organisty kościoła garnizonowego ode
brali zdeponowane przed ewakuacją walizki z oso
bistymi rzeczami.
1
— Dziwiłem się Niemcom, którzy w drodze nas
kontrolowali — mówi, szukając czegoś w swoich za
piskach. — Wydaje mi się, że nasz wywiad szybko by
rozpracował takich, jak my, wędrowców. Nawet gdy
byśmy twierdzili, że należymy do wysiedleńców. Mie
liśmy przecież na nogach wojskowe buty, na grzbie
tach wojskowe koszule z pieczątkami.
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Legitymacja Pawła Różanowskiego

Fot. J. Ziółkowski

W ubraniu Pawła Różanowskiego znajdowała się
przecież legitymacja urzędnicza, wydana przez Izbę
Skarbową w Grudziądzu. Patrzę na ten stary doku
ment, bardzo skąpy w informacje o jego właścicielu.
Owszem, jest imię i nazwisko, data urodzenia, pie
częć i stwierdzenie, że wymieniony jest rewidentem
skarbowym. I dobrze, i źle...
— Gdyby było w niej zapisane, że pracowałem na
granicy poisko-gdańskiej jako celnik, przy pierwszej
kontroli by mnie aresztowano. A tak mogłem prze
cież pracować jako urzędnik w gorzelni, czy cu
krowni...
P a n Różanowski ma jeszcze kilka innych legity
macji, zaświadczeń, oczywiście „lipnych", jak powia
da. Konspiracyjne dokumenty. Z nimi wiążą się od
rębne wspomnienia. Te z pierwszych dni wojny. Bo
lesne i tragiczne, te rozpamiętywane przez innych,
bo Paweł Różanowski nie wiedział, co się działo w
jego rodzinnych stronach.
Przeglądając materiały i zeznania świadków spi
sane przez członków komisji historycznych miejskie
go koła ZBOWiD w Tczewie, wypełnia się obraz okru
chu narodowej tragedii.
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W Tczewie jedno z podręcznych więzień śledczych
mieściło się na terenie gazowni miejskiej przy ul.
Kołłątaja. Ów areszt pozbawiony był jakichkolwiek
urządzeń sanitarnych. Brak powietrza, wyziewy z ga
zowni i oczekiwanie na wyrok. Drugi areszt mieścił
się w centrum starego miasta przy rynku, gdzie w
budynku nr 18 urzędowało gestapo. W pierwszych
dniach wojny, stojąca po dziś dzień, szkoła przy ul.
Czyżykowskiej także została zamieniona na areszt.
Najeźdźcy nie cofnęli się przed żadną świętością.
Aresztowanych
Polaków
uśmiercili w pelplińskim
Seminarium Duchownym, zamienionym na więzienie.
Stamtąd, znajdujących się na „czarnej liście" trans
portowano do etapowego obozu jenieckiego na tere
nie koszar wojskowych w Tczewie,
komendantem
którego był SS-man Walter Martens,
chadzający
zwykle w wypolerowanych butach i dokładnie skro
jonym mundurze. Zazwyczaj osobiście „witał" are
sztowanych. Krwawe powitania, w języku obozo
wym nazywane „wpisaniem się do obozu", przecho
dzili wszyscy trafiający za bramę.
Więźniów wykorzystywano do wszelkich prac. Ko
biety, młode dziewczęta kierowano do prac porządko
wych, oczyszczania koszar, sprzątania niemieckich
mieszkań. Niektóre kobiety nie wiadomo dlaczego,
poddawano badaniom ginekologicznym. Mężczyźni
pracowali na placu „Arkony" (obecnie mieści się tu
Muzeum Wisły), przy kopaniu
rowów. Oczyszczali
także przyczółek mostowy na Wiśle, transportowali
meble.
W czasie prac Niemcy szczególnie znęcali się nad
księdzem Jerzym Chudzińskim, redaktorem „Piel
grzyma" wydawanego w Pelplinie. Kazano mu czy
ścić latryny i ładować fekalia do beczek. Zmuszano
go, by poganiał Żydów. Niemcy traktowali to jak
pikantną rozrywkę. Nocą zaś urządzano alarmy. Wte
dy to część pijanych SS-manów wpadała do izb i
pałkami budziła śpiących aresztantów. A na kory
tarzach czekały rozdrażnione psy.
Czytam jedną z relacji: „W piątki następowały
masowe egzekucje, pojedyncze przypadki zabijania
następowały zaraz po sprowadzeniu, w nocy. Obok
mnie leżał kolejarz, zawołano go o 22.00 i na podwó
rzu zastrzelono go. Zasadniczo soboty, niedziele i po
niedziałki zostawiali sobie dla własnych uciech. Zbli
żał się mój pierwszy piątek pobytu w koszarach. O
godz 13.30 z ustawionych w trzy szeregi, komendant
Martens wywoływał nas dwudziestu, ustawił na le
wym skrzydle i kazał przeprowadzić do osobnej izby,
której wejścia strzegł SA-man. Było to 27.10.1939
roku. Zdawaliśmy
sobie
sprawę z dalszej
akcji,
O godz. 15.30 pojawił się komendant i rozkazał, aby
Ledochowski i Kleina wrócili do swoich izb, reszta
—i osiemnastu pod eskortą SA, prowadzona była na
stracenie do byłej prochowni przy autostradzie."
Z relacji świadków wynika, że w tym dniu zgi
nęli: Bronisław Wróblewski — z zawodu fryzjer,
Maksymilian Kuffel — rzeźnik, Leon Ruos — nau
czyciel, Stanisława Wiktorczykówna — nauczycielka,
Maksymilian Bosiacki — kapitan Wojska Polskiego,
Stanisław Fijałkowski •— policjant. Nie jest to pełna
lista straconych tego dnia, ludzka pamięć jest bo
wiem ulotna.
W dwa dni później zginęła w piwnicy Leokadia
Różanowska — akuszerka z Miłobądza. Aresztowano
ją wraz z księżmi: prałatem Pawłem Czaplewskim
i wikarym Franciszkiem Chylińskim. Jesienią 1939
roku aresztowano księży z Tczewa, Jana Szwantyza,
wikarego parafii św. Krzyża i Bolesława Prabuckie
go. Według zeznań świadków, duchownych z Kurii
Pilplińskiej, aresztowanych i zamordowanych 20 paź
dziernika zostało szesnastu.
Na moment powróćmy do przytoczonej już relacji
Piotra Kleiny, który przed wojną był kierownikiem
szkoły w Międzyłężu. Wynika z niej, że Niemcy wy
cofali jego i Ledochowskiego z egzekucji. Obaj jed
nak nadal zdawali sobie sprawę, że czeka ich nie
uchronna śmierć. Czekali zatem do następnego piąt
ku. W niedzielę, 29 października 1939 roku, czterna
stu aresztowanych przeprowadzono do budynku mie
szkalnego, tuż obok szkoły zawodowej przy ul. So
bieskiego 11. 2 listopada Kleina otrzymał informację,
że grupa nauczycieli ma zostać rozstrzela. Natomiast
Niemcy, podczas pracy aresztowanych w Hali Miej-

sklej oświadczyli, że nauczyciele mają zostać zwol
nieni Stąd wniosek, że
sprzeczne
informacje ńie
oznaczały nic dobrego. Dlatego też Kleina oznajmił
Ledochowskiemu, że trzeba uciekać. Kleinie ucieczka
się udała. Przez całą okupację ukrywał się. Jego
koledzy, Stanisław Ledochowski, Edmund Szupryt
i kilku innych zostało zamordowanych.
Także w koszarach został zamordowany autor mo
nografii pt. „Zarys dziejów miasta Tczewa", Edmund
Raduński. Fakt ten upamiętnia marmurowa tablica,
umieszczona na domu przy ul. Kościuszki, ufundo
wana staraniem Towarzystwa Miłośników Ziemi
Tczewskiej.
— Moja matka była wdową po poległym w I woj
nie światowej we Francji. Na co dzień pomagała
ludziom z Miłobądza, Mieścina, Dąbrówki, Świetliko
wa, Dalwina, Mieścina <— podkreśla pan Paweł —
Te wszystkie miejscowości były jakoby jedną para
fią — dodaje. — Zasadniczo polityką się nie zajmowała,
po prostu pomagała innym. Zaś mnie podejrzewano,
zdając
sobie chyba
sprawę, że wiedziałem wiele
o Niemcach. W 1938 roku, gdy wracałem ze służby,
zatrzymał mnie Izydor Górski i przekazał informa
cję, że na terenie Miłobądza i okolicy Niemcy zwer
bowali sporo ludzi do V kolumny, On, Górski czuł
się Polakiem, nie mógł się z tym pogodzić. Pytał
też, co robić w takiej sytuacji. Otrzyma! więc infor
mację od naszego wywiadu, aby notował wszystkie
spostrzeżenia. Przed domem, w ogródku zakopał sta
ry but, do którego wędrowały meldunki, pochodzące
ze Starogardu, Gniewa. Z tego robiono kopie, wycią
gano wnioski. Tuż przed wojną kilku Niemców are
sztowano w restauracji Pawła Soleckiego w Miłobądzu. Następnie wieziono ich do Berezy Kartuskiej.
Jednocześnie wybuchła wojna i Niemcy ich odbili,
i sanitarkami przywieźli z powrotem do Miłobądza.
Górski był pomiędzy nimi. Kilku uczestników V ko
lumny zbiegio i z miejsca dostali pracę w Stoczni
Gdańskiej. Nie chcę -obrażać ludzi tam pracujących,
ale wtedy, przed wojną zakład ten był siedliskiem
dywersji niemieckiej... Izydora Górskiego Niemcy
rozpracowali i wywieźli do Szpęgawska. Jego nazwi
sko widnieje na tablicy pamiątkowej tuż przy ko
ściele w Miłobądzu.
Ten smutny zapis nazwisk, których tysiące wyryto
na pomorskiej ziemi na kamiennych płytach tu, w
Miłobądzu otwiera Leokadia Różanowska. To nie tyl
ko długie listy ze znanych miejsc zagłady, to także
kilkunasto- lub kilkudziesięcio
osobowe
spisy po
mordowanych, uwiecznione na skromnych pomni
kach, tablicach wiejskich cmentarzy. Cóż wiemy o
tych ludziach?' Niewiele, ot nazwiska. Jeszcze tro
chę, a odejdą ci, którzy je znali, ci pamiętający
prawdę, i legendę o ludziach, milczących Pomorzakach.
Tak, na takim pograniczu, jakim był Milobądz,
musiał wykształcić się Polak, twardy — potrafiący
oddzielić dobro od zła. Zanim świat się dowiedział,

że to już wojna „na dobre" i zagrożona jest War
szawa, bomby zdołały spaść na Bydgoszcz, Chojnice,
Tczew, Puck i inne miasta z pogranicza. W wojen
nym pyle nurzały się pierwsze ofiary: Mieczysław
Ciesielski, Leon Ryta, J a n Klein, Józef Grochocki,
Poweł Solecki, J a n Weisner, Brunon Dering, Jan
Siemiona, J a n Wodzikowski, Izydor Górski, August
Wołoszyk, Konrad Bobek — wszyscy z Miłobądza.
Na pomniku są jeszcze dwa nazwiska: Leon Rogalski
z Malenina i Franciszek Piechowski z nieznanej miej
scowości.
—• W 1935 roku Niemcy rozpoczęli sporządzanie
„czarnych list" — słyszę pana Pawła. — Na
jednej z nich figurowałem i ja. Ostrzegano mnie,
abym się nie udawał
na teren Wolnego Miasta.
Ostrzeżenie to dotyczyło i mojej matki, powiem pa
nu, że były to spisy nazwisk robione nie gdzieś, w
Berlinie, ale tu, w Miłobądzu.
— Matka pana jednak zginęła?
Potwierdził ruchem głowy i potem wyjaśnił:
— Wspomnienia członków rodzin, towarzyszących
kopaczom nie należą do przyjemnych. O miejscu spo
czynku mojej matki dowiedziałam się od pana Ga
jewskiego, kalejarza z Tczewa, który siedział wów
czas w koszarach i obserwował gdzie zostanie za
kopana matka. Potem wskazał to miejsce. Przy ko
szarach była wierzba, pod nią właśnie odkopaliśmy
szczątki mojej matki. Lekarz Proniewski stwierdził,
że są to szczątki kobiety.
Rozpoznałem sukienkę
i ocieplane buty. Moja żona pracowała u doktora
Probego, jako asystentka dentysty i ona też rozpo
znała uzębienie. Była bowiem przy tym, gdy matce
plombowano jedyny ząb. Człowiek brzydzi się tru
pów, ale ja wziąłem do ręki czaszkę mojej matki
i pocałowałem, potem wraz z kośćmi włożyłem do
podstawionej trumny.
Paweł zamilkł na chwilę. Obserwowałem
ręce i zastanawiałem się, o czym myślał.

drżące

Ekshumacja to dowód wdzięczności, jakby spóź
nione oddanie ostatniej posługi tym, którzy nie do
czekali wyzwolenia, tym którzy oddali wszystko za
ojczyznę. Odkopano siedem pojedynczych grobów na
terenie koszar i dwa zbiorowe przy strzelnicy. Ogó
łem ekshumanowarao pięćdziesiąt sześć zwłok, z któ
rych czterdzieści pochowano na tczewskim cmenta
rzu, pod pomnikiem ufundowanym przez społeczeń
stwo miasta. Wśród pomordowanych było szesnastu
księży. Na niepełnej liście zamordowanych widnie
ją siedemdziesiąt
cztery nazwiska.
Przez obóz w
tczewskich koszarach przeszło tysiąc pięćset Pola
ków.
Już czterdzieści lat, rok rocznie, w pierwszym dniu
listopada, między innymi i na tym cmentarzu, żyją
cych prześladuje uporczywa myśl o tym, że „ludzie
ludziom". Wspomnienia są coraz mniej bolesne, roz
cieńczone przez lata, wkalkulowane w dzieje.
Kopcący znicz dogasa, swąd stearyny unosi się w
drgającej chmurze. Dopala się jeden płomyk, drugi,
następny..., ale łuna nad cmentarzem jeszcze płonie
w koronach drzew. W tym czuwaniu nad światełka
mi jest coś z codzienności. Mówią, że nie należy
trwać nad mogiłą zbyt długo, nie czekać aż dopalą
się znicze. Należy odejść w trakcie palenia, by za
brać płomień ze sobą, najlepiej ten z pełnego znicza
z jeszcze dużej świecy... Każdemu się kiedyś dopali,
spokojnie, do końca. Jak z życiem. Nie pozwolić
zdmuchnąć obcemu, z ukrycia. I strzec przed wia
trem.
Do krzyża, którego ramiona ocierają się o gałęzie
starych drzew, podchodzi kobieta podpierając się la
ską. Wyjmuje z siatki niewielki szklany znicz. W
drżącej dłoni tuli płomyk zapałki, przypala. Potem,
pochyla się. W świetle widać siwe kosmyki włosów,
pooraną przez lata twarz. Na jej bladych ustach sło
wa modlitwy, bezgłośne, powolne..

Pomnik ku czci p o m o r d o w a n y c h m i e s z k a ń c ó w M i ł o b ą d z a w
latach 1939—1945.

Fot. J. Ziółkowski

Obok grupa
pomnika.

dzieci

odczytuje

nazwiska

z

tablicy

Józef M. Ziółkowski
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Dnia 12 stycznia 1945 roku rozpoczęła się wielka, zimowa ofensywa
wojsk radzieckich na froncie wschodnim, dla znacznej części naszego
kraju wyzwoleńcza, w wyniku której nastąpiło przełamanie obrony nie
mieckiej, odwrót wojsk wroga i pościg za nimi. Dnia 23 stycznia czołgi
radzieckie przeszły przez Elbląg, dotarły do Malborka, a w dniach na
stępnych do innych prawobrzeżnych miast nad dolną Wisłą. Ofensywa
ta przyniosła wolność ziemi kociewskiej. Region nasz wyzwoliły jedno
stki II Frontu Białoruskiego pod dowództwem marsz. Rokossowskiego,
a w szczególności 70 armia (częściowo), 65 gwardyjska Armia Ogólnowojskowa gen. Pawła Batowa oraz 2 Armia Uderzeniowa gen. Iwana
Fiediunińskiego, najsilniejsza w składzie tego Frontu. Poważny udział
mieli także lotnicy 4 Armii Lotniczej gen. Konstantina Wierszinina, 8
gwardyjski samodzielny Korpus Pancerny gen. Aleksieja Popowa oraz
nieliczni żołnierze LWP i partyzanci kociewscy.
Wyzwolenie nastąpiło od pobidnia, z kierunku Świecia. Natarcie
wojsk radzieckich parło na Gdańsk, zażarcie utrudniane przez wojska
niemieckie, które stale wzmacniane były oddziałami uchodzącymi z Prus
Wschodnich. Hitlerowcy korzystali z dogodnych do obrony przeszkód
wodnych Wdy i Wierzycy, a także z dużych kompleksów leśnych Bo
rów Tucholskich, które znacznie przeszkadzały wojskom radzieckim w
użyciu lotnictwa i broni pancernej. Do obrony przygotowano także licz
ne miasta nadwiślańskie, kiedyś twierdze krzyżackie, położone na wy
sokich skarpach Wisły i jej lewobrzeżnych dopływów.
PIERWSZE PRZYCZÓŁKI
WOKÓŁ ŚWIECIA
Dnia 27 stycznia 1945 roku woj
ska II Frontu Białoruskiego przy
stąpiły od wschodu do forsowania
około 60-cio kilometrowego odcinka
Wisły między wsią Bratwin a For
donem, jeszcze tego dnia zdobywa
jąc Sartowice Dolne. W walkach o
tę miejscowość, jako pierwszą wy
zwoloną na Kociewiu, poległo dwu
dziestu żołnierzy 65 armii. W wy
niku dalszych cięższych walk o
przeprawy przez rzekę, zaczęły się
kształtować po obu stronach miasta
Świecia dwa ważne dla przyszłych
działań przyczółki. Przyczółek połu
dniowy stanowiły wyzwolone przez
70 armię miejscowości Gruczno (28
stycznia) i Dworzysko (29 stycznia).
Dnia 30 stycznia lewobrzeżny przy
czółek, zajmował
już obszar około
300 km 8 powierzchni, tj. długość
około 20 km i szerokość około 15
km.
Północny przyczółek powiększył
się o wsie Sartowice Górne, Wielkie
Stwolno, Bratwin i Biała, wyzwolo
ne 2 lutego przez oddziały 65 ar
mii, oraz Święte i Wiąg, oswobodzo
ne przez te same jednostki naza
jutrz.
Znacznie większe sukcesy zanoto
wali żołnierze 70 armii na południe
od Świecia, wyzwalając 3 lutego
m.in. Terespol, Gródek i Drzycim i
podchodząc do rzeki Wdy.
Wróg, widząc możliwości okręże-

24

nia miasta Świecia, nasilił obronę w
wyniku czego zahamował natarcie
wojsk radzieckich na
obydwóch
przyczółkach. Dnia 7 lutego dwie
dywizje niemieckie —• 73 i 542 —
ruszyły do kontrataku na oddziały
radzieckie 65 i 70 armii, lecz działa
nie to nie przyniosło spodziewanych
efektów.
LOTNICY RADZIECCY W AKCJI
Ważną rolę w rozpoznaniu stano
wisk wroga, w przygotowaniu, za
bezpieczeniu, osłonie, a także wspie
raniu własnych działań naziemnych
odegrało
lotnictwo
radzieckie.
Pierwszy nalot dziewięciu samolo
tów na obiekty niemieckie w Skór
czu, Wolentalu i Pączewie nastąpił
w dniach 20—22 stycznia. W końcu
miesiąca miał miejsce pierwszy na
lot na Starogard. Celem nalotu kil
ku bombowców, 5 lutego we wsi
Barłożno, były czołgi i samochody
pancernej jednostki niemieckiej. W
tym samym dniu Rosjanie bombar
dowali również Skórcz, który pono
wnie był przedmiotem nalotu 16 lu
tego o godzinie 9,45. W dniu 20 lu
tego nasiliły się naloty radzieckie
na cele wojskowe, powodując naj
dotkliwsze, jak dotąd, straty dla
okupanta. W tym dniu około godzi
ny 9 został zbombardowany Staro
gard — siedziba gestapo, komenda
obrony miasta, fabryki. Straż po
żarna nie była w stanie w krótkim
czasie uporać się z pożarami, wy

wołanymi nalotem. Zidentyfikowa
no nazwiska trzydziestu siedmiu za
bitych cywilów, którym okupant nie
miał możliwości zapewnienia wa
runków bezpieczeństwa. W tym sa
mym dniu bomby lotnicze spadły
na Kocborowo.
Bombardowany był również re
jon cukrowni i dworca kolejowego
w Pelplinie, gdzie śmierć poniosło
trzydziestu czterech Ukraińców i
Polaków, zatrudnionych przy budo
wie okopów. Między godziną 14 a
15 w dniu 20 lutego zbombardowa
ne zostały w Tczewie urządzenia
stacyjne kolei, co spowodowało
śmierć dwudziestu trzech podróż
nych. Nalot na Tczew został powtó
rzony nazajutrz około godziny 8
(także 23 zabitych), w tym samym
dniu bombardowany był Starogard
(5 zabitych). Bomby spadły też w re
jonie Wielkiego Garca.
Jeszcze pod koniec lutego lotni
ctwo radzieckie wykonało naloty na
obsadzone przez wroga obiekty w
Kocborowie, na cele wojskowe we
wsi Zblewo i przeprowadzono ko
lejne bombardowanie Starogardu.
Z walk lotniczych, jakie rozegra
ły się nad Kociewiem, należy wy
mienić potyczkę powietrzną w dniu
19 lutego eskadry kpt.-lotnika Ale
ksandra
Michajłowicza
Osipowa
w rejonie Grabowa z grupą osiem
nastu samolotów niemieckich. Ugo
dzony w walce samolot Osipowa
staranował potem w Zatoce Gdań
skiej okręt wroga.
WĘDRÓWKA NA ZACHÓD
Tempo styczniowej ofensywy ra
dzieckiej było tak szybkie, a ude
rzenie tak silne, że uprzednio opra
cowane plany ewakuacyjne wroga
okazały się nieprzydatne, W tej sy
tuacji najpierw ludność niemiecka
Prus Wschodnich, z obawy przed
nadciągającym frontem, a głównie
wskutek
przymusu
stosowanego
przez władze hitlerowskie, przystą
piła do ucieczki. Pierwsze kolumny
uciekinierów przybyły na teren. Kociewia już 16 stycznia. Tłoczno sta
ło się przede wszystkim na głów
nym
ciągu
komunikacyjnym
—
Tczew — Starogard — Chojnice —
Berlin, zwłaszcza kiedy od 22 stycz
nia pociągi przestały przewozić tu
pasażerów cywilnych. Kolumny sa
mochodowe, konne oraz piesze, wol
no przesuwające się dniem i nocą

ze wschodu na zachód, wnet zaję
ły wszystkie drogi.
Ucieczka ludności z Prus Wscho
dnich odbywała się w warunkach
ciężkiej i ostrej zimy. Dla wielu za
kończyła się ona śmiercią, o czym
świadczy m.in. grób masowy w Pel
plinie, do którego złożono ciała
czternastu uciekinierów zza Wisły,
w tym troje dzieci. Do najbardziej
tragicznych epizodów wojny tego
okresu należał „stutthowski marsz
śmierci", zapoczątkowany 25 stycz
nia. Niektórych więźniów filii obozu
koncentracyjnego w Stutthofie ewa
kuowano
przez teren Kociewia.
„Czarnym" dnie dla kobiet żydow
skich pędzonych przez Skórcz, za
pewne z jednej z filii, był 28 sty
czeń, w którym w okolicach tego
miasta, wśród zamieci śnieżnej i po
nad 20 stopniowego mrozu wskutek
wycieńczenia, złej odzieży, głodu,
braku opieki lekarskiej oraz od kul
konwojentów zginęło około sto pięć
dziesiąt więźniarek. Oblicza się, że
pod koniec stycznia i w lutym z
Prus Wschodnich z około 2,3 min
mieszkańców ewakuowało się lub
uciekło drogą morską przez Pomo
rze Gdańskie prawie 1,5 min ludzi.
Przez zamarzniętą Wisłę koło Świe
cia przeszło 250 tysięcy uciekinie
rów, 40 tysięcy żołnierzy, 30 tysięcy
członków Organizacji Todt oraz oko
ło S0 tysięcy wozów, pojazdów me
chanicznych, a także około 180 ty
sięcy koni.
Luty był również okresem n a j 
większego na Kociewiu nasilenia się
ucieczek miejscowych Niemców. Z
powiatu tczewskiego i starogardz
kiego wyjechało wtedy około 12 ty
sięcy Niemców. Ludzie ci, realizując
rozkaz Hitlera o „spalonej ziemi",
wywozili ze sobą surowce, materia
ły, maszyny i urządzenia fabryczne.
Wiadomo, że z zakładów Kurta Boskampa w Starogardzie wywieziono
około 70 procent majątku.
Schwytanych dezerterów z Wehr
machtu wieszano, wystawiając ich
zwłoki na widok publiczny, by były
postrachem dla innych. Tak było np.
w Rynkówce, Smętowie, Skórczu,
Pączewie, Lubichowie i Starogar
dzie. Dnia 3 marca 1945 roku ofi
cer oddziału SS-Waffen zastrzelił w
Bietowie Polaka Szopińskiego, gdy
ten mimo nakazu — jak zresztą
prawie wszyscy inni Polacy '— nie
opuszczał swego domu. Dwa dni
później w Zblewie dwaj żandarmi
zamordowali Niemca Gustawa Guhra, który również nie chciał się pod
porządkować rozkazom o ewakuacji.
I ETAP OPERACJI POMORSKIEJ
Dnia 10 lutego wojska II Frontu
Białoruskiego przeszły do ofensywy,
rozpoczynając na Kociewiu I etap
operacji pomorskiej. Napotkały one
jednak wszędzie na silny opór wro
ga. 65 armia tego Frontu z wielkim
trudem opanowała w dniach 10—12
lutego miasto Świecie, gdzie poległo
249 żołnierzy. W tym okresie wy
zwolono wsie Przechowo, Sulnowo i
Mniszek, a w dniu 13 lutego miej
scowość Czaple. Oddziały 65 armii
uwikłały się w ciężkie, krwawe,

1.
2.
3.
4.
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6.

Kierunek działań wojsk radzieckich w dniach 12—28 stycznia 1945 r.
Działania ofensywne w okresie 12.02.—13.03.1945 r.
Miaata-twierdze.
Rejon zaplanowanego rozmieszczenia odwodów niemieckich.
Działania ugrupowań partyzanckich.
Desant LWP.

trwające kilka dni walki o ważny
węzeł kolejowy Laskowice, w któ
rych poległo około 200 żołnierzy r a 
dzieckich. Skończyły się one 16 lu
tego wyzwoleniem Laskowic oraz
pobliskich miejscowości.
W tym dniu, tj. 13 lutego, 65 ar
mia ostatecznie stworzyła warunki
dla 2 Armii Uderzeniowej do rozwi
nięcia natarcia wzdłuż lewobrzeżnej
dolnej
Wisły
w
kierunku
na
Gdańsk. Jeszcze tego samego dnia
oddziały tej armii wyzwoliły Mechale, a 18 lutego — Dragacz i War
lubie — Krzewiny. W tym samym
dniu sąsiednia 65 armia wyzwoliła
pierwszą wieś powiatu starogardz
kiego, Jeżownicę, a nazajutrz Nowe
n. Wisłą gdzie poległo około 500 Ro
sjan. W walkach o miasto wzięła
udział 60 brygada 8 gwardyjskiego
Korpusu Pancernego, od 16 lutego
podporządkowanego 2 Armii Ude
rzeniowej, który w rejonie Chełmna
w następnych dwóch dniach prze
prawił się przez Wisłę.
W tym samym czasie wojska gen.
por. B. Błagosławowa przystąpiły na
odcinku Grudziądz—Nowe do budo
wy nowej przeprawy przez Wisłę.
W rejon ten skierowano 4 brygadę
inżynieryjną (pontonowo-mostową),
dwa pułki i sześć samodzielnych ba
talionów inżynieryjnych. One to
zbudowały tu most o nośności 60
ton. Jednostkom tym powierzono
również zadanie budowy w rejonie
Grudziądza rurociągu przez Wisłę,
którym przepompowywano paliwo z
cystern kolejowych na lewy brzeg
rzeki, skąd cysterny samochodowe
rozwoziły je na linię frontu.

Dnia 20 lutego oddziały 2 armii
wyzwoliły pierwsze wsie sołeckie
powiatu tczewskiego: Widlice, Opa
lenie i Rakowiec, podchodząc na
przedpole Gniewa. Nazajutrz wy
zwolona została Radogoszcz nad je
ziorem Kałębie, skąd Rosjanie za
mierzali zmasowanym ogniem arty
lerii zniszczyć silnie broniony przez
Niemców Osiek. Wykonanie tego
planu równoło się zagładzie polskiej
ludności Osieka. Toteż na prośbę
Aleksandra Goncarza
dowództwo
radzieckie odstąpiło od tego zamia
ru, rozwiązując sytuację przy pomo
cy ściągniętej ze Świecia jednostki
trzydziestu czołgów.
DZIAŁANIA W PRZERWIE
OPERACYJNEJ
24 lutego nastąpiła, ponad tydzień
trwająca, przerwa w działaniach bo
jowych obydwu armii radzieckich na
Kociewiu, które wyczerpały swoją
zdolność ofensywną. Oddziały 2 ar
mii zatrzymały się na linii Jaźwiska — Piaseczno — Królówlas —
Gąsiorki — Wielbrandowo — Skórcz,
podczas gdy związki taktyczne 65
armii podeszły do środkowego od
cinka rzeki Wdy, utrzymując linię
Skórcz (południe) —i Smolniki —
Wda — Krampka — Klaniny —
Zimne Zdroje — Czarna Woda. W
przerwie aktywność zachowały nie
które oddziały 2 armii zdobywając
wsie Gogolewo, Tymawę i rejon
Dworu Nicponia. W nocy z 23 na
24 lutego 7-osobowa grupa rozpo
znawcza mł. ljtn. Mikołaja Fiodorowicza Popowa z 1097 p.p., uzbrojo-
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na w lekką broń automatyczną i
granaty, przeszła przez skutą lodem
Wisłę i nie zauważona przez obroń
ców Gniewa dotarła do centrum
miasta, lokując się w jednym z opu
szczonych domów. Ale już we wcze
snych godzinach rannych zwiadow
ców zauważył patrol niemiecki. Wy
wiązała się nierówna walka, która
trwała do popołudnia. W końcu
Niemcy
użyli
miotacza
ognia.
Oprócz Popowa, pośmiertnie odzna
czonego Orderem Bohatera Związku
Radzieckiego, wśród spalonych byli
sierż. Gieorgij Gawriłow oraz sze
regowcy Wasyl Kazak i Fiodor Kur
tek.
Natomiast oddziały 65 armii po
kilkudniowych,
ciężkich
walkach
zlikwidowały ©statnie na południo
wej stronie Wdy punkty oporu nie
mieckiego — Klaniny i Zimne Zdro
je. Poza tym grupy szturmowe,
utworzone z artylerzystów, nocą 1
marca sforsowały rzekę i utworzy
ły przyczółek na północnym brze
gu. W tej akcji wyróżnił się kanonier Wsiewołod Bluchner, o czym
wspomina gen. Batów w swej książ
ce pt. ,,W marszu i boju" (Warsza
wa 1968, s. 650—651). Pierwszy etap
operacji pomorskiej, w czasie któ
rej wolność odzyskała południowa
część ziemi kociewskicj, trwał do 24
lutego 1945 roku.
TRAGEDIA GRABOWA
Drugi etap operacji pomorskiej na
Kńclewiu rozpoczął się 4 marca, w
którym 65 i 2 armia wyzwoliły
miasto Skórcz i dziewiętnaście wsi
sołeckich powiatów starogardzkiego
i tczewskiego. W dniach 4—6 tego
miesiąca jednostki 65 armii ostate
cznie opanowały północne brzegi
środkowego odcinka Wdy. Łącznie
w walkach o tę rzekę, które trwały
od połowy lutego, poległo około 900
żołnierzy radzieckich i dwa razy ty
le zostało rannych.
Dnia 4 marca, około godziny 13
wyzwolona została wieś Grabowo,
która ze względu na swe dominu
jące położenie geograficzne spełnia
ła rolę kluczową ryglując dwie szo
sy z południa prowadzące do Staro
gardu. Szczególną walecznością wy
różnili się przede wszystkim czoł
giści
8
Gwardyjskiego
Korpusu
Pancernego, nacierający spod No
wego nad Wisłą przez Smętowo i
Osiek w kierunku Starogardu. Po
drodze — jak wynika ze sprawo
zdania zastępcy dowódcy Korpusu
d/s polityczno - wychowawczych,
przesłanego w odpisie z początkiem
1980 roku do ZW TPPR w Gdańsku,
czołgiści musieli stoczyć krwawe
walki o Warlubie i wspomniane
Smętowo. Walki o Grabowo trwały
od 23 lutego do 4 marca. Do obro
ny tej wsi Niemcy użyli swoje wy
borowe związki taktyczne, w tym
pododdziały z jednostki pancernej
im. Hermana GSringa, trzy ciężkie
czołgi typu „Tygrys", dywizjon rusz
nic przeciwpancernych, ubezpieczo
ny polami minowymi. Dnia 28 lu
tego Niemcy miotaczami płomieni
podpalili wieś, w tym schron beto
nowy na przedpolu, w którym ukry
wali się mieszkańcy Grabowa.
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Szczegóły tragedii mieszkańców
Grabowa w opracowaniach o II
wojnie światowej nie zostały do
tychczas odnotowane. Dlatego warto
tym wydarzeniom poświęcić więcej
miejsca w niniejszym szkicu.
Wieś Grabowo w 1945 roku liczy
ła około 600 mieszkańców narodo
wości polskiej. Usytuowana wokół
szosy ze Skórcza do Starogardu na
wyniosłości prawie 100 m n.p.m.,
stanowiła doskonałe miejsce obser
wacyjne, a także narażona była na
otwarty ostrzał. Hitlerowcy zdając
sobie sprawę z kluczowego położe
nia tej miejscowości, postanowili jej
bronić możliwie najdłużej.
Przed walką władze niemieckie
wydały rozkaz ewakuacji ludności
cywilnej, do którego zastosowali się
głównie Niemcy. Rodziny polskie
postanowiły pozostać na miejscu.
Część z nich zebrała się w zabudo
waniu Franciszka Tredera, oddalo
nym 700 metrów od wsi. Obok za
budowań gospodarczych był tam
wolno stojący kopiec na ziemniaki,
solidnie wykonany — murowany o
żelbetonowym stropie. Kopiec miał
dwa boczne otwory i jedne drew
niane drzwi, był okryty słomianym
okapem. Ten kopiec, zwany przez
miejscowych
bunkrem,
na
czas
trwania walk frontowych, stał się
wspólnym domem dla około trzy
dziestu Polaków z siedmiu okolicz
nych rodzin. Przed rozpoczęciem
walk wielu żołnierzy niemieckich,
także ci z obsługi działa artyleryj
skiego, które stało na podwórzu
Tredera,
utrzymywało
poprawne
stosunki z mieszkańcami bunkra.
Dnia 28 lutego, w którym nasilił
się ostrzał wojsk radzieckich, Niem
cy nie mając możliwości obrony
przedpola Grabowa, zaczęli się wy
cofywać stosując taktykę „spalonej
ziemi". Podpalili stodołę, od której
zajęły się pozostałe budynki i opo
dal stojący bunkier. Żołnierze nie
mieccy nie ostrzegli znajdujących
się tam Polaków przed niebezpie
czeństwem.
W bunkrze znajdowało się dwa
dzieścia dziewięć osób. Mimo rozpa
czliwych prób gaszenia ognia i ucie
czki — dwadzieścia cztery osoby
zginęły, w tym w płomieniach bunkru śmierć poniosło siedemnaście
kobiet i dzieci.
Walki w tym rejonie były wyjąt
kowo ciężkie. Zabitych zostało pra
wie stu żołnierzy radzieckich i oko
ło dwustu Niemców. Dotąd zidenty
fikowano nazwiska trzydziestu oś
miu cywilów, ofiar walk. Straty w
inwentarzu żywym i martwym się
gały 90 procent, spalono piętnaście
domów. Na pobojowisku pozostało
niemal dwadzieścia zniszczonych ra
dzieckich wozów pancernych, pięć
niemieckich i trzy „Tygrysy". O bo
ju pod Grabowem mówi się jako o
największej walce pancernej na Kociewiu w 1945 roku.
OSTATNI ETAP
Jeszcze 4 marca po południu woj
ska radzieckie musiały staczać cięż
kie boje o Bobowo, zagradzające
szosę do Starogardu. Wiele domów
legło w gruzach, było wielu zabi
tych. W nocy z 5 na 6 marca 53

Brygada Pancerna i 28 Zmotoryzo
wana Brygada Piechoty opanowały
wieś Dąbrówkę. Nad ranem znala
zły się one na południowych pery
feriach Starogardu. Miasto atako
wało również około
dwadzieścia
czołgów z 59 Brygady Pancernej.
Od południa, jako pierwszy wtarg
nął do miasta batalion mjr gwardii
Wołujskiego, na czołgach którego
znajdował
się
desant
fizylierów
zmotoryzowanego batalionu kpt. gw.
Miedkowicza. Prawie równocześnie
od strony południowo-wschodniej do
miasta wkroczył batalion czołgów
kpt. gw. Bałaszowa. We wtorek, 6
marca, o godzinie 15, ostatnie ulice
Starogardu zostały zdobyte. Ziden
tyfikowano
nazwiska
dwudziestu
dziewięciu żołnierzy radzieckich, po
ległych w walkach o to miasto.
Dwadzieścia lat później starszyna
Lubin Kulikow, który na czele
zwiadu czołgów jako jeden z pierw
szych wkroczył do Starogardu, tak
m.in. napisał do autora tego szkicu:
„Szczególnie pamiętne było to, jak
dobrze nas, żołnierzy radzieckich,
witała polska ludność".
Gniew został wyzwolony 7 marca,
a w likwidacji silnych punktów
oporu na jego przedpolu wyróżnił
się mł. ljtn. Sawin. W walkach o to
miasto oddało życie 138 żołnierzy
radzieckich. Tegoż dnia oswobodzo
ny został również Pelplin, a naza
jutrz Skarszewy.
Dnia 8 marca, po południu, woj
ska wyzwoleńcze przystąpiły do sil
nego ostrzału artyleryjskiego Tcze
wa, najlepiej na Kociewiu przygoto
wanego do obrony miasta, które we
dług słów niemieckiego gen. Weissa
miało być nie do zdobycia. W
dniach 9 i 10 marca od południa
pod miasto podeszła 372 dywizja 2
armii. Nazajutrz dywizja ta, jak i
sąsiednia 242 dywizja, rozpoczęły
walki o Tczew. Nocą 12 marca na
stąpił śmiały wypad na tyły wroga
przez wydzielony oddział piechoty
pod dowództwem mjr A. Sergiejewa,
inicjatora tej akcji. Wypad został
uwieńczony sukcesem i zsynchroni
zowany z natarciem wojsk radziec
kich od południa w kierunku cen
trum miasta. Wśród zaskoczonych
Niemców powstała panika. Nie po
mogły dwa bataliony, pośpiesznie
rzucone na pomoc z rejonu Prusz
cza. Wieczorem 12 marca Tczew
ostatecznie został wyzwolony.
— Ludność nawiązywała — napi
sał po latach Władysław Wawrzy
niak, świadek tych wydarzeń —
pierwsze kontakty z żołnierzami ra
dzieckimi. Na schodach przy koście
le, na Nowym Mieście, pomogliśmy
opatrzyć rany żołnierzowi radziec
kiemu, dziewczęta przyniosły kawę i
herbatę. Ludzie wychodzili z piw
nic, radowali się, płakali, całowali,
dziękując wyzwolicielom za wszyst
kie ich trudy...'
Sdergiejew wziął do niewoli oko
ło trzystu żołnierzy niemieckich,
zdobył kilka armat i inny sprzęt bo
jowy. Uczestnikiem walk o to mia
sto, był m.in. wybitny dowódca puł
ku czołgów, Anatol Rożków. W wal
kach o Tczew poległo ponad stu
żołnierzy radzieckich. Moskwa uczciła zdobycie tego miasta li Wej
herowa — podobnie jak uprzednio

Spadochroniarze LWP grupy „Wołga" w rejonie Czarnej
Wody. Od lewej: Paweł Segał, radiotelegrafista Jurko, z-ca
dowódcy grupy Wiktor.
Ze zbiorów autora

Starogardu i Gniewa — dwudziesto
ma salwami artyleryjskimi z 24 ar
mat. Niemiecki komendant obrony
miasta zapłacił głową za Tczew,
gdyż na rozkaz namiestnika Rzeszy
na okręg Gdańsk — Prusy Zachod
nie, gauleitera Alberta Forstera, zo
stał w Gdańsku rozstrzelany.
Dnia 16 marca zostały wyzwolone
Czatkowy, ostania miejscowość Ke~
ciewia. Tego dnia zakończył się dru
gi etap operacji pomorskiej.
UDZIAŁ POLAKÓW
W DZIAŁANIACH
WYZWOLEŃCZYCH
Zbliżający się front aktywizował
działające na Kociewiu grupy par
tyzanckie. Oddziały podejmowały
współpracę z jednostkami radziecki
mi, szczególnie w zakresie działań
wywiadowczych.
Do 22 lutego 1945 roku 38-osobowa grupa spadochroniarzy LWP
„Wołga" i partyzantów kociewskich,
pod dowództwem ppor. Jana Miętkiego przy pomocy dwóch radiosta
cji nadawała za front wiadomości o
charakterze wojskowym. Jedna ra
diostacja pracowała w głównej ba
zie w Smolniku koło Czarnej Wody,
a drug?. w Szlachcie. Wiadomości
głównie dotyczyły ruchu wojsko
wych transportów kolejowych oraz
zgrupowania czołgów niemieckich
koło Czerska i Czarnej Wody, które
potem zostały zbombardowane przez
lotników radzieckich. Wiadomości
radiostacjom dostarczali Józef Jaż
dżewski ze Smolnika, dróżnik kole
jowy Izydor Kamiński spod Czar
nej Wody, a także Maria Czyżew
ska ze Szlachty.
Innym przykładem współpracy na
wyzwoleńczym szlaku było ochotni
cze wstępowanie w szeregi Armii
Czerwonej kociewskich partyzantów,
co najczęściej następowało tuż po
wyzwoleniu miejscowości, z których
pochodzili. Spośród wielu takich
przypadków wymienić warto, że np.
po dniu 20 lutego ujawnili się i
zgłosili do dyspozycji wojsk radziec
kich byli partyzanci kociewscy —
Feliks Warczak z Brzeźna, Wilhelm
Redzimski ze Zdrójna, Władysław
Pelpliński, Bronisław Szczygielski,

Żołnierze radzieccy na ulicach Starogardu

Adolf Borth — wszyscy z Długiego
— i Franciszek Kłos z Tczewa
(pseud.
„Gruby").
Zdobyli
oni
Gdańsk jako żołnierze jednostki ra
dzieckiej nr 14 642, a Szczygielski
doszedł z nią aż do Berlina. W
Tczewie 11 i 12 marca Władysław
Wawrzyniak i inni wskazywali „Ru
skom" umocnione punkty oporu
wroga.
Nie zawsze był to udział z bro
nią w ręku. Cenna była każda po
moc, nawet ta najbardziej osobista,
która w efekcie przyspieszała wy
konanie wojskowych zadań. Oto kil
ka przykładów. W--czasie alarmu lo
tniczego, 20 lutego, w Starogardzie
Jan Chyła wygasił ogień pod kotłem
zakładów farmaceutycznych i wy
puścił z niego wodę, eliminując sku
tki ewentualnego uderzenia bomby.
Listonosz Krzemiński uniemożliwił
Niemcom wysadzenie w powietrze
podminowanych młynów i śluz W
Starogardzie. W dniu wyzwolenia te
go miasta, 6 marca o świcie, w
gmachu poczty zjawił się listonosz
Aleksander Plewiński, by pomóc w
uruchomieniu automatycznej stacji
telefonicznej. W tym samym dniu
Elżbieta Więckiewiczowa oddała w
Starogardzie do dyspozycji wojsk

Ze zbiorów autora

radzieckich cały zapas materiałów
opatrunkowych i lekarstw, zgroma
dzony potajemnie w mieszkaniu He
leny Lange, a pierwotnie przezna
czony dla partyzantów w Borach
Tucholskich.
Wojska radzieckie odwzajemniły
tą pomoc Polakom, pozbawionym
żywności czy dachu nad głową.
Szczególnie cenna i widoczna była
opieka nad chorymi i rannymi
mieszkańcami wyzwolonych miej
scowości.
BILANS STRAT LUDZKICH
I MATERIALNYCH
W walkach wyzwoleńczych na
Kociewiu poległo lub zmarło w wy
niku poniesionych ran około 4600
żołnierzy radzieckich, w tym po po
nad 1800 w powiatach świeckim i
starogardzkim, prawie 600 w powie
cie tczewskim i 233 w kociewskiej
części powiatu kościerskiego. Poza
tym w szpitalu w Kocborowie od
marca do maja 1945 roku zmarło
około 900 żołnierzy Armii Czerwo
nej, którzy zostali ranni w walkach
o Gdańsk. Groby, kwatery i cmen
tarze, na których pochowano żoł
nierzy radzieckich, poległych
w

Budynki fabryki obuwia tuż po wyzwoleniu Starogardu, zniszczone w czasie
działań wojennych.
Ze zbiorów autora

27

walkach wyzwoleńczych o ziemię
kociewską, znajdują się w Kocborowie, Kościerzynie, Laskowicach,
Lnianie, Lubichowie, Nowem n. Wi
słą, Nowych Marżach, Piecach (gróo
samotny), Skórczu, Starogardzie, Sucuminie (grób samotny), Świeciu i
Tczewie.
Poza tym w wyniku działań fron
towych 1945 roku zabitych zostało
około 1200 osób, w tym wielu więź
niów
obozów
koncentracyjnych,
ewakuowanych
przez
Kociewie,
przedstawicieli miejscowej ludności,
spośród których zidentyfikowano 519
nazwisk.

Trudno określić wielkość strat
żołnierzy niemieckich. Zastępca do
wódcy 8 Korpusu Pancernego d/s
polityczno-wychowawczych informo
wał o 23 zniszczonych czołgach nie
mieckich, 160 różnych działach, oko
ło 200 karabinach maszynowych i
ponad 4200 zabitych żołnierzach
wroga. Sporządzona tuż po wojnie
ewidencja ZO PCK w Tczewie wy
mienia 393 poległych żołnierzy nie
mieckich i 296 cywilów — ofiar
wojny w tym mieście i powiecie.
Zapewne nie są to dane kompletne.
Ze strat materialnych największe
poniósł Tczew, w którym zniszczo

no węzeł kolejowy — wysadzono
wszystkie mosty, budynek stacji
kolejowej i przyległe linie torowe.
Miasto straciło 35 budynków, a dal
sze 453 obiekty w poważnym stop
niu zostały zniszczone, co łącznie
stanowiło ubytek około 3500 izb
mieszkalnych, tj. około 35 procent
stanu. W podobnym procencie zni
szczono też obiekty użytku publicz
nego, łącznie o wartości ponad 83
min złotych przedwojennych. Stra
ty Tczewa wyniosły 12,5 procent ca
łego byłego województwa pomor
skiego.
Józef Milewski

STEFAN A. FLEMING

Nazywa się Wdę „królową" rzek kociewskich. Na
pisałem Wda, a powinienem napisać Czarna Woda.
Nazw tych używa się wymiennie, a ostatnio wydaje
się, że częściej stosuje się drugą — Czarna Woda.
Bywa, że na mapach obok jednej w nawiasie poda
je się również drugą. Nazwa Wda wydaje się starsza,
pierwotna, dawniej częściej w kartografii stosowana,
nazwa Czarna Woda funkcjonuje szczególnie wśród
mieszkańców nadrzecznych wsi. Nad brzegiem Wdy
leży Czarna Woda, a nad Czarną Wodą — Wda, żar
tują Kociewiacy, mówiąc o swojej rzece i dwóch
wsiach leżących nad jej brzegami.
Szeroko znane są walory turystyczne Czarnej Wo
dy. Płynąca wśród lasów rzeka, miejscami w górnym
biegu o cechach rzeki górskiej, przyciąga wielu ama
torów spływów kajakowych. Doceniają ją też węd
karze, uparcie poszukując w- „górskich" bystrzynach
„takiego" pstrąga. Mniej jakby pamięta się o walo
rach gospodarczych Czarnej Wody. Choćby o tym, że
jest źródłem wody dla całego systemu sztucznych łąk,
o tym, że porusza turbiny elektrowni wodnej w
Gródku, że lokowano nad jej brzegami wsie, młyny,
tartaki.
Według ustaleń Ludomira Czupkiewicza, w arty
kule „Obraz ziem polskich i ościennych na mapie
Ptolemeusza" („Problemy", nr 7/1986 r.), miejscowość
Askaukalis można zlokalzować nad środkową Wdą,
w odległości 20 km od miejscowości Kaliska. Ozna
cza to, że już w II wieku naszej ery istniało tu ja
kieś osiedle, może nawet gród. Oczywiście znane
są o wiele starsze ślady osadnictwa na Kociewiu,
choćby z okresu halsztackiego stanowiska kultury
wschodnio-pomorskiej.

WIECK
Zaczynam wędrówkę wzdłuż rzeki, na 62 kilome
trze jej biegu, ,tam, gdzie z jeziora Wieck wypływa
krótka struga łącząca się z Czarną Wodą kilkaset
metrów za wsią Wieck. Na mapkach, zamieszczonych
w książce Stefana Gołąbka „Kociewie, przewodnik po
trasach turystycznych", Wieck nosi nazwę Owieck.
Pamiętając o tym, że dokładnej granicy Kociewia,
tak jak i innych regionów, nie można wskazać w te
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renie ani na mapie, zaczynam moje „Wzdłuż Czar
nej Wody" właśnie w Więcku, który z całą pewno
ścią, głównie ze względu na język, nie jest już ka
szubski. Na czterokilometrowym odcinku rzeki od
Więcka do Czarnej Wody stykają się trzy gwary:
kaszubska, kociewską i borowiacka.
Z Czarnej Wody do Więcka można dotrzeć żużlo
wą, leśną drogą zaledwie w kilka minut. Mieszkańcy
tej małej wsi znają tę drogę dobrze. Tędy idą do
pracy, po zakupy, na dworzec kolejowy. Bywa, że
niekiedy idą piaszczystą drogą do Wojtala, szczególnie
wtedy, gdy jako cel • podróży koleją wybrali sobie
Kościerzynę czy Bydgoszcz. Częściej jednak idą w
świat czarnowodzką drogą. Muszą iść. Trzech tylko
mieszkańców Więcka to rolnicy, pracujących \we wła
snych gospodarstwach. Pozostali są pracownikami Za
kładów Płyt Pilśniowych w Czarnej Wodzie, koleja
rzami, bądź pracownikami leśnymi. Zawsze tak tu
było. Niewielkie, piaszczyste poletka nie mogły utrzy
mać swych właścicieli. Przed wojną tutejsi ludzie
szukali sezonowej roboty na Żuławach.
Wieś położona jest nad malowniczym, czterdziestojednohektarowym jeziorem Wieck. Kilka domów
wzdłuż drogi przycupnęło na wysokim południowo-wschodnim brzegu jeziora tuż u wypływu strugi,
która biorąc początek z jeziora Smolnik, po kilku
nastometrowym biegu przez las, przepływa Wieck.
Płytkie jezioro, z maleńką wyspą, jest siedliskiem wo
dnego ptactwa. Niedawno sołtys Augustyn Stanka,
który jest zapalonym myśliwym, trafł na ślady bo
brów. Może zadomowią vsię tutaj. W jeziorze Wieck
żyją nieliczne trocie jeziorowe, tzw. wdzydzkie. Nie
stety, zdarza się, że strugą czasem płynie woda bar
dzo zabrudzona, biała jak maślanka. Są to ścieki fa
bryczne, które w jakiś sposób przedostają się z oczy
szczalni Zakładów Płyt Pilśniowych w Czarnej Wo
dzie.
Wieck to stara ulicówka, która była kiedyś folwar
kiem, częścią dóbr rycerskich grafa Kwiliki z sie
dzibą w Leśnej Hucie. Podobno już wtedy był tu
młyn, napędzany kołem wodnym. W każdym razie w
połowie XVIII wieku młyn istniał już na pewno. Kie
dy w 1927 roku budowano śluzy żelazno-betonowe,
a i później, można było oglądać ślady jej starej, dre
wnianej poprzedniczki.

Na przełomie X I X i XX wieku ziemie wokół wsi
i wzdłuż rzeki należały do Licy i Lubatza. Oni właś
nie lwią część swoich majątków rozparcelowali mię
dzy miejscową ludność.
W roku 1930 Wieck był majątkiem ziemskim o
powierzchni 114 ha wraz z jeziorem. Właścicielką t e 
go majątku była Zofia z Anczakowskich Typrowiczowa, żona -znanego notariusza z Bydgoszczy, który wy
kupił ziemię, budynki i urządzenia z rąk niemiec
kich od Feliksa Cuno i Juliusza Kocha. W obszar
majątku weszły także ziemie wykupione od Juliusza
i Marianny Klamanów. W tymże roku uruchomiono
zmodernizowany młyn wodny. W młynie pracowały
dwie turbiny pionowe, każda o mocy 10 kM, co umo
żliwiało w ciągu doby przemielenie 50 kwintali ziar
na. Przy turbinach umieszczono „dynamo", które za
opatrywało całe gospodarstwo w energię elektryczną.
Turbiny poruszały także młockarnię. Za strugą, po
prawej stronie, w polu funkcjonował tartak.
Tuż obok młyna, w obrębie folwarcznych zabudo
wań, były trzy naturalne stawy do hodowli pstrą
gów, a przy sadzie staw na karpie.
Pan Augustyn Stanka był młynarzem. „To lichy
młynarz musi być, co o wędrówce nie chce śnić."
Trzeba było wędrować po świecie od młyna do mły
na — opowiada pan Augustyn. U każdego młynarza
nauczył się człowiek czegoś nowego, poznał nowe
urządzenia, nowych ludzi. P a n Augustyn rozpoczął
swoją wędrówkę w 1925 roku, by w 1931 osiąść
w młynie w Więcku. Pracował też w tym młynie
przez całą okupację. U Niemca. Jeszcze w roku 1937
Zofia Typrowiczowa przejęła, w wyniku zmiany, ma
jątek ziemski Zamczysko pod Bydgoszczą, a Niemiec,
Zygmunt Side, sprowadził się do Więcka. Gospoda
rzył tu do początków 1945 roku, kiedy to uciekł tuż
przed wyzwoleniem, porzucając ziemię i młyn. Po
wojnie pan Stanka prowadził młyn do roku 1950,
dzierżawiąc go od „Samopomocy Chłopskiej". Tak się
złożyło, że w roku 1950 młyn przeszedł pod zarząd
Rejonu Młynów Gospodarczych, dzierżawę unieważ
niono, a pan Augustyn, trochę ze względu na stan
zdrowia, przeszedł do pracy w Okręgu Lasów P a ń 
stwowych. Od 1978 roku jest na emeryturze. A młyn?
Już w roku 1952, czyli po dwuletnim gospodarzeniu
przez „nowych młynarzy", zbankrutował. Zwrócono

Tyle pozostało z młyna w Więcku. Fot. autora

się wtedy z prośbą do pana Stańki, żeby wziął ten
młyn i poprowadził go jak dawniej, ale urządzenia
były t a k zdewastowane, że odmówił. Młyn poszedł
na rozbiórkę.
Rozmawiamy tuż po żniwach. Teraz właśnie, gdy
by młyn istniał, zwożonoby pierwsze ziarno z tego
rocznych zbiorów. W okolicy dzałają. jeszcze trzy
młyny: w Wojtalu, w Zawadzie i w Czarnej Wodzie.
Tam też, pod młyńskie rampy podjeżdżają wozy wy
ładowane pękatymi worami.
We wsi domów nie przybyło. Jest ich tyle, co
przed wojną, z tym że dziś prawie wszystkie są mu
rowane.
— Tuż po lewej jest jedno wyraźnie zaniedbane
gospodarstwo, po młynie już tylko ślady, najgorzej
wygląda chyba ta droga, brukowana, ale tak pogarbiona, że strach po niej jeździć. Szesnaście zabudo
wań, choć właściwie gospodarzy jest dwu, trzech. Tu
przed wojną wszyscy byli chłoporobotnikami i choć
po wojnie, w wyniku reformy rolnej, z parcelacji
majątku dostali wszyscy po dwa hektary, to niczego
to nie zmieniło. Dalej muszą szukać pracy. Ziemia
szóstej klasy niewiele jest warta. Pracują więc w
Czarnej Wodzie, a po pracy orzą i sieją.
Syn sołtysa, Zbigniew Stanka, jest gospodarzem
z prawdziwego zdarzenia. Właściwie to ma zawód,
też pracował w Czarnej Wodzie jako elektryk, ale
teraz jest rolnikiem. Zdecydował się, do części ziemi
po Orlikowskim i części z Państwowego Funduszu
Ziemi, tej która dawniej należała do młyna, dodał to,
co dostał od ojca i ma razem szesnaście hektarów.
Całość zmodernizował, ma ciągnik i deszczownię. Na
tych piaskach bez deszczowni niewiele mógłby zro
bić. Wystarczy kilka słonecznych dni i wszystko na
łące i na polu wypalone. Drugim gospodarzem,
utrzymującym się tylko z pracy na roli, jest Klaman.
Do Więcka rzadko zaglądają turyści. Nawet licznie
płynące Wdą spływy kajakowe nie zatrzymują się
tutaj. Latem i jesienią po lasach wokół wsi kręcą się
grzybiarze. Czasem, idąc w dół rzeki lub w górę, po
jawi się tu któryś z pstrągowych wędkarzy.
Wieck odkryli niedawno harcerze. Przez całe lato
obozują w lesie nad jeziorem. Przyjeżdżają z Gdań
ska lub z Łodzi.
Po drugiej stronie rzeki, kilkaset metrów poniżej
Więcka, leży maleńka> wieś Klonowice, przez miejsco
wych często zwana Klonówką. Domów tu mniej niż
w Więcku. Niewielką szkołę, która funkcjonowała do
niedawna, zlikwidowano. W jej budynku obecnie mie
ści się Stacja Archeologiczna Uniwersytetu Łódzkie
go. Jest to baza archeologów badających kamienne
kręgi w Odrach, wyjątkowo duże stanowisko z okre
su wędrówek Gotów i Gepidów. Tuż za Klonowicami,
w śródleśnej kotlinie, leży jezioro Skrzynki Małe. Nie
wielkie pole nad tym jeziorem miejscowi nazywają
„bojownicą". Tu właśnie podczas kampanii napoleoń
skiej stoczono krwawą bitwę. W tej okolicy miały
działać pruskie oddziały partyzanckie.
Wróćmy do rzeki, która od mostu kolejowego w
Wojtalu aż po zabudowania Czarnej Wody ma ce
chy rzeki górskiej. Miejscami, wrzynając się głębo
kim parowem w las, przyśpieszając na licznych by
strzynach, opływając głazy i wysepki pod cienistym,
olszowym baldachimem, jest tu Czarna Woda do
prawdy kociewskch rzek „królową".
Stefan A. Fleming
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— Panie prezydencie, jak się żyje mieszkańcom
Tczewa pod koniec 1986 roku?
— Jeśli mamy mówić o życiu mieszkańców tego
miasta w mijającym roku, trzeba by się skupić na
wielu problemach, pytaniach...
— Może więc ograniczymy się do tych najistotniej
szych.
— Dobrze. Najważniejsze są warunki zamieszkania
i zatrudnienia, a także to, gdzie można kształcić i wy
chowywać młodzież. W jakich warunkach się to od
bywa. Poza tym istotne są sprawy ochrony zdrowia.
— A zatem dokonajmy
rozliczenia poszczególnych
punktów.
— Zacznijmy od tego, że wygląd miasta, szczegól
nie ten od wjazdu ze strony Gdańska, nieco wprowa
dza w błąd. Tczew ma niebrzydką wizytówką, lecz za
progiem jego uroda blednie. Wydawać by się mogło,
że Tczew jest miastem prawie nowym, ale okazuje
się, że tylko w 30 procentach. Pozostała część (70%)
to stara zabudowa, która mocno rzutuje na warunki
życia mieszkańców.
— Rozumiem, że w starych budynkach zamiesz
kuje największa część tczewian, stąd nadmierne przegęszczenie
mieszkań.
Natomiast
jakby
„rozprzestrze
nienie" nastąpiło w nowych osiedlach, gdzie mieszka
nia są większe, bardziej przestronne.
— Muszę dodać, że problemy życia w równej mie
rze dotyczą starych osiedli jak. i nowych. Istnieje w
Tczewie problem remontu starych domów. Po prostu
brak jest środków, dobrych wykonawców realizują
cych zadania na wysokim poziomie jakościowym. W
starych domach usytuowana jest też znaczna część
sklepów. Jak się kupuje i sprzedaje towary w cia
snych i niefunkcjonalnych placówkach handlowych,
sam chyba pan wie. W nowej zabudowie, na razie, nie
ma kłopotów z remontami, ale w tych nowych osie
dlach, szczególnie mam tu na myśli Suchostrzygi, bra
kuje przedszkoli, szkół, sklepów, zakładów usługo
wych. Wiemy przecież, że od lat tworzeniu nowej za
budowy nie towarzyszy rozwój koniecznego do życia
mieszkańców zaplecza.
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— Ale i z tym nowym budownictwem mieszkanio
wym nie jest najlepiej. Prawie dwieście mieszkań, od
danych w tym roku przez Spółdzielnię Mieszkaniową,
nie cieszy zapewne tych stojących na końcu kilkuty
sięcznej kolejki oczekujących na własne mieszkanie.
Jak więc pan widzi rozwój budownictwa mieszkanio
wego w latach następnych?
—. Jako administracja miasta — w stosunku do
tych, którzy będą chcieli inwestować w budowę mie
szkań — wywiążemy się. Udostępnimy dla nich taką
ilość terenów, aby po 1990 roku można było wybu
dować pięć tysięcy mieszkań. Na potrzeby tych mie
szkań zapewniamy ciepło, odprowadzenie ścieków.
Gorsza sprawa będzie z wodą, której zasoby w Tcze
wie zdecydowanie maleją. Mam pewne obawy co do
prac związanych z budową kolektora sanitarnego, tego
budowanego wzdłuż Wisły. Chodzi oczywiście o środki
finansowe. Gorzej jest z wykonawstwem w budowni
ctwie. Zainteresowane przedsiębiorstwa, żyjące prze
cież w reformie gospodarczej, ich załogi, samorządy
muszą same zawierać umowy z firmami budowlany
mi. Właściwym przykładem są tu zakładowe spół
dzielnie mieszkaniowe m.in. w Fabryce Przekładni Sa
mochodowych „Polmo" czy Przedsiębiorstwie Budo
wnictwa Rolniczego.
— No właśnie, jak pan prezydent ocenia współ
pracę pomiędzy zakładami pracy, a urzędem miasta.
Wydaje się, iż mimo reformy organizm miejski wy
maga pewnych powiązań w tym zakresie. Mieszkańcy
na różnych spotkaniach często wytykają brak spójno
ści potrzeb z możliwościami realizacyjnymi. Nie kto
inny, ale właśnie pracownicy zakładów pracy kierują
pod adresem pana i Miejskiej Rady Narodowej okre
ślone wnioski. Na ile jest pan zdolny, jako ten, który
odpowiada przed wspomnianą radą narodową, spełnii
je.
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: — Pozbądźmy się złudzeń. Przecież po wprowadze
niu reformy gospodarczej nikt nie jest tak hojnym,
aby miastu dać coś za darmo. To co przedsiębiorstwa
robią na rzecz miasta bywa niejako wymuszane przez
urząd, Inaczej jest, gdy dany zakład coś inwestuje

wtedy siłą rzeczy musi partycypować w budową
„wspólnego dobra", np. drogi. Obecnie największym na
terenie miasta inwestorem są Gdańskie Zakłady Elek
troniczne „Unimor", które modernizują dla swoich po
trzeb obiekty po niedoszłej fabryce domów. Mówiąc
o tej pomocy, nie mogę mieć pretensji do zakładów
pracy, bowiem żyją one w określonych warunkach
prawnych i finansowych.
— Czyli stosowany obecnie mechanizm ekonomicz
ny nie pozwala im za bardzo na tę pomoc.
— Chyba tak, aczkolwiek mamy dopiero początek
działania reformy. Pan mówi o tej szerokiej pomocy,
zależnościach prawnych i dalszych. Ja natomiast my
ślę o drobnych sprawach, do których należy m.in. bu
dowa przez zakłady pracy placów zabaw dla dzieci
swoich pracowników. Uważam, że w tych kwestiach
winny spotkać się samorządy załóg, mieszkańców i za
wrzeć męskie umowy. Upadła bowiem dotychczas pra
ktykowana w Tczewie rada dyrektorów.
— Może parę słów na temat warunków pracy tczewian.
— Myślę, że obywatele naszego miasta pracują w
niezłych warunkach. Szczególnie w wybudowanych po
wojnie Zakładach Zmechanizowanego Sprzętu Domo
wego „Predom Metrix", w Fabryce Przekładni Samo
chodowych „Polmo", Tczewskiej Stoczni Rzecznej,
chociaż wszystkie one były kiedyś małymi warszta
tami. W trudnych natomiast warunkach pracują lu
dzie w Spółdzielni Inwalidów „Wisła". Jest to przy
kład przykrego paradoksu — ci którzy powinni mieć
najlepsze warunki do pracy, mają najgorsze. Kiepskie
zaplecze ma też komunikacja miejska. Jest jednak na
dzieja, że w najbliższym czasie oba wspomniane za
kłady rozpoczną budowę nowych siedzib.
— Jakie inwestycje będą w mieście realizowane?'
— Kończy się budowę nowej ciepłowni w rejonie
Rokitek, która zabezpieczy ciepło, konieczne do ogrza
nia mieszkań, zakładów pracy. Konstrukcja tej „ f a 
bryki ciepła" jest tak pomyślana, że można ją ' w
miarę potrzeb, rozbudowywać. O ile nie będzie-po
ważniejszych przeszkód w 1987 roku, rozpocznie się
budowa oczyszczalni ścieków. Z innych przedsięwzięć
to: przedszkole, szkoła, przychodnia lekarska w osie
dlu Suchostrzygi. Muszę pana i czytelników zmar
twić: najbliższa pięciolatka nie będzie bogata.
— Swego czasu prezentował pan pogląd, że Tczew
będzie się rozwijał dynamicznie, natomiast z materia
łów przedstawionych na jednej z ostatnich sesji Miej
skiej Rady Narodowej, na której oceniano warunki
życia mieszkańców i określano perspektywy rozwoju
miasta, można zorientować się, że miasto ma tenden
cje do „zamykania się", do „kurczenia" rozwoju. Co
znaczy ta minimalizacja?
— Obligują nas w tym przypadku plany prze
strzennego zagospodarowania mówiące, że Tczew |W
2000 roku ma liczyć od 73 do 75 tysięcy mieszkańców.
Oznacza to obniżenie dynamiki rozwoju miasta. Dla
czego tak się stało? Po prostu kraj jest w trudnej
sytuacji ekonomicznej, a tym samym i inwestycyjnej.
Stąd zakłady pracy nie dysponują tyloma, jak byśmy
sobie życzyli, środkami na rozbudowę, a tym samym
i na tworzenie nowych stanowisk pracy. W mieście
nie będzie następował tak znaczny, jak dotąd, rozwój
przemysłu. Natomiast wysokie koszty dojazdu ludno
ści do pracy w Trójmieście nie sprzyjają zamiarowi
uczynienia z Tczewa „trójmiejskiej sypialni", a tym
samym tworzenia w tym mieście, z tego powodu wa
runków do dynamicznego rozwoju. Trzeba też wresz
cie pamiętać, że Tczew okalają grunty wysokiej kla
sy, które poważnie ograniczają rozrost przestrzenny.
Rozwój tego miasta wynika więc z konkretnych zna
nych nam obecnie realiów gospodarczych i tendencji
rozwoju województwa gdańskiego.
— Czy pana zdaniem w podobnej sytuacji — myślę
o rozwoju — znalazły się inne miasta województwa
gdańskiego?
— Osobiście uważam, że największe szanse rozwo
ju ma Wejherowo, ze względu na budowaną tam ele
ktrownię w Żarnowcu.
— Pomówmy jeszcze na temat szkół i przedszkoli.
•— W bieżącym roku w przedszkolach wystąpiła
największa różnica pomiędzy ilością miejsc, a ilością
Zgłoszeń. Mimo pięciuset podań załatwionych odmow

nie" nie zanotowaliśmy skarg. Każde najbardziej po
trzebujące opieki dziecko zostało przyjęte do przed
szkola. Wiem, że nie jest to powód do zachwytu. Czy
mamy szansę poprawienia sytuacji? Wiadomo prze
cież, że jedno przedszkole, to przy ul. Bałdowskiej,
przestanie funkcjonować. Dostrzegam możliwość roz
wiązania tej skomplikowanej sytuacji np. poprzez
przejęcie budynku administracyjnego po Zakładzie
Produkcyjno-Naprawczym
Mechanizacji
Rolnictwa,
przenoszącym się do adoptowanych pomieszczeń nie
doszłej fabryki domów. Jest też możliwość przejęcia
na ul. Jedności Narodu parteru budynku po, mają
cym otrzymać nowe pomieszczenia, internacie Zespo
łu Szkół Budowlanych. W tej pięciolatce winna zo
stać zrealizowana budowa nowego przedszkola na Suchostrzygach o 180 miejscach. Nie liczę jednak na to,
że zakłady zadbają o utworzenie własnych przedszkoli,
będą zapewne nadal partycypować w rozbudowie już
istniejących, jak czyniły to dotąd P K P i „Polmo".
Jeśli mówimy o szkolnictwie podstawowym i śred
nim, to pierwsze jest w najgorszej sytuacji, niestety
wszystkie szkoły podstawowe zbliżają się do dwuzrnianowej nauki. Tylko sygnalizowany niż demogra
ficzny może sytuację poprawić. Pewne odciążenie od
zmianowosci spowodować powinna nowa szkoła w
osiedlu Suchostrzygi, której budowa ma się rozpocząć.
W najbliższych latach winniśmy też uzyskać budy
nek po Zespole Szkół Budowlanych, który ma się
przenieść do nowych obiektów.
Szkoły średnie pracują w dobrych warunkach. Nie
ma też chyba problemu, by dziecko, które chce się
uczyć w wybranej szkole, nie zostało przyjęte. Oczy
wiście są pewne specjalności, np. elektronika, których
nie oferuje żadna z tczewskich szkół średnich. Dla
tego część młodzieży będzie musiała nadal dojeżdżać
do szkół trójmiejskich.
— Mieszkańcy oceniają służbę zdrowia przez pryz
mat własnych kłopotów. Mówi się, że trzeba być bar
dzo zdrowym, by... chorować.
— Nie zamierzam ukrywać, że w zamkniętej służ
bie zdrowia warunki pracy lekarzy i przebywania tam
pacjentów są złe. Tak to należy ocenić. W najbliż
szych latach pomimo remontów prowadzonych w szpi
talach przy ul. Waryńskiego i ul. Dzierżyńskiego, wa
runki zdecydowanie nie ulegają poprawie. Na nowy
szpital miejski trzeba będzie jeszcze długo czekać, mi
mo, że Miejska Rada Narodowa utworzyła fundusz
społeczny, z którego rnają być finansowane prace
przygotowawcze tej inwestycji. Ten fundusz to spo
sób na zbiorową moblizację wysiłków i przyspiesze
nie decyzji. Sama zaś budowa musi być zasilona, i to
poważnie, ze środków centralnych.
Zamknięta służba zdrowia pracuje na rzecz rejo
nu, w którym zamieszkuje ponad 100 tysięcy ludzi,
a sięgającego od Pruszcza Gdańskiego aż po Opalenie.
Nie chcę tego komentować, bowiem chorymi spoza
Tczewa też należy się zaopiekować.
Dostrzegamy brak specjalistów w otwartej służbie
zdrowia, czyli w przychodniach lekarskich. Zespół
Opieki Zdrowotnej ma kłopoty z zatrudnieniem oku
listów i lekarzy innych specjalizacji. Służba zdrowia
jest poza gestią administracji terenowej, podlega bez
pośrednio Wydziałowi Zdrowia Urzędu Wojewódzkie
go. Stamtąd też jest finansowana, a jak pan wie, kto
płaci, ten i kieruje. Nie mniej staramy się oddziały
wać na wszystkie uchybienia w Zespole Opieki Zdro
wotnej, staramy się pomagać jego dyrekcji.
— Panie prezydencie, skąd się wzięła opinia, że
Tczew jest miastem straconych szans? Czy wynika to
z niedowładu władzy
administracyjnej,
braku zapo
biegliwości, czy położenia miasta. A może są inne
przyczyny?
— Nie pan odkrył to stwierdzenie. Jest ono w tym
mieście znane od lat dwudziestych naszego wieku. Mo
że pojawiło się gdy przepadła szansa lokalizacji w
Tczewie portu morskiego? Ale nie zupełnie zgadzam
się z tą opinią. Przecież nadal Tczew jest miastem
nie straconych szans. Rozwija się ciągle.
— Dziękuję za rozmowę, życzę panu i mieszkańcom,
urzeczywistnienia tych szans.
Rozmawiał: JÓZEF M. ZIÓŁKOWSKI
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Zwyczajny dzień września. Ciepłe, leniwe, słonecz
ne przedpołudnie. Przed gotyckim kościołem czerstwy
staruszek z uwagą wysłuchuje opowiadania żywo ge
stykulującej dziewczyny. Co jakiś czas człowiek w
berecie, w ręku trzymający wiadro pełne piasku,
ukazuje się i znika we wrotach świątyni. Gdzieś da
leko pracuje piła tarczowa.
Snuję się po okolicy. Zaglądam to tu, to tam. Wieś
i jej otoczenie zawiera całe piękno przyrody: niziny,
pagórki, wąwozy, rozłożyste drzewa, jezioro. Malow
niczy zakątek. Nagle zabłyszczała w słońcu sadzaw
ka, a w niej stado gęsi. Chce się przystanąć na zie
lonej murawie, zapomnieć o współczesności. Ale czy
przyjechałem do Lubiszewa, by doznawać takich sta
nów?
Odwiedzam sołtysa, dyrektora szkoły, emerytowa
nego nauczyciela i kierowniczkę klubu, aby porozma
wiać o życiu mieszkańców wsi. Posłuchać, co w t r a 
wie piszczy.
Na początek trochę historii. Było Lubiszewo wsią
owalnicową, grodem warownym książąt pomorskich,
stolicą księstwa lubiszewskiego (utworzonego w 1220'
roku), siedzibą kasztelana, parafii, później księcia lubiszewsko-tczewskiego Sambora II oraz komturią za
konu joanitów (przeniesionych ze Starogardu). Tu
także znajdowała się stacja celna, karczma, a wresz
cie targ z dwoma jarmarkami. Osadą, przez którą
przebiegał we wczesnym średniowieczu najważniej
szy szlak handlowy Pomorza Gdańskiego z południo
wej Polski do Gdańska — tzw. „via mercatorum",
a oprócz tego kilka innych połączeń komunikacyj
nych, np. z Tczewa do Starogardu. Tak dogodne,
węzłowe położenie jak również dobre zaplecze gospo
darcze sprzyjało
szybkiemu
rozwojowi Lubiszewa,.
które joannici zamierzali nawet przekształcić w m i a 
sto. Jednakże od momentu najazdu oddziałów bran
denburskich w 1308 roku, a następnie z chwilą ode
brania przywileju targowego przez krzyżaków i w y 
kupienia przez nich dóbr lubiszewskich, zaznacza się
stopniowy upadek tej bogatej ongiś osady targowej.
Tu, w Lubiszewie ponieśli gdańszczanie dotkliwą
klęskę w 1577 roku, a w roku 1627 toczono tu zażarte
boje ze Szwedami, w których rannym został król
Gustaw Adolf. W Lubiszewie gościł w roku 1735 król
Stanisław Leszczyński, bawiąc tu przejazdem z War
szawy do Gdańska.
Jakież ślady przeszłości chowa Lubiszewo? Z daw
nych zabytków architektonicznych pozostał ceglany,
jednonawowy ze sklepieniem prezbiterium,
gotycki
kościół parafialny z roku 1348, rozbudowany w 1826
roku (przedłużono nawę) a przebudowany w począt
kach XX wieku (wieża). Z cennych reliktów wystro
ju świątyni ostały się trzy ołtarze — główny z grupą
gotyckich rzeźb z początku XV wieku (Trójca Św.,
Madonna szafkowa) i dwa boczne z XVIII wieku,
chrzcielnica, ambona w kształcie łodzi, konfesjonał
i feretron w stylu rococo, a także średniowieczna kropielnica granitowa i dwa portrety Kickich z XVIII
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"Wieża kościoła w Lubiszewie. Rys. autora

wieku. Wiemy również o istnieniu dwóch grodzisk,
zabezpieczających kompleks osadniczy: nizinnego, tzw,
„dolnego zamku", zwanego „dyplem" z VII—IX wie
ku, oraz wyżynnego, tzw. „górnego Zamku", usytuo
wanego przy centrum osady (w miejscu, gdzie stoi
kościół). Dalsze ślady przeszłości tkwią jeszcze w zie.mi, co pewien czas stanowiąc pokusę archeologów.
W Lubiszewie natrafiano na warstwę kulturową
i jamy osadnicze, zawierające ceramikę oraz przed:mioty codziennego użytku z okresu IX—X wieku.
Najciekawszym odkryciem jest fragment konstruk
cji drewnianej, odsłoniętej w torfie u stóp wzgórza
w miejscu ewentualnej przeprawy przez bagna. Sta
n o w i ona prawdopodobnie pozostałość pomostu lub
umocnień brzegowych.
Następny okres, w jakim wzniesienie było zamie
szkiwane, to przypuszczalnie XIII wiek. Z tego czasu
pochodzi gruz ceglany,
znajdywany w najmłodszej
-warstwie osadniczej. Nie natrafiono jednak na mury
budowli, z którą można by wiązać ów gruz.

Nie wszystkie tajemnice Lubiszewa zostały więc
tlica i biblioteka. Chwalono się szczególnie tym, że
całkowicie wyjaśnione.
potrafili przekonać pewnego rencistę, aby zrezygno
Myśl wciąż biegnie w historię, a tu nagli teraź
wał z osobistych uprawnień na rzecz wiejskiej spo
niejszość. Jak i czym żyje ta urokliwa miejscowość?
łeczności i pozwolił zbudować na swej ziemi ową
Lubiszewo liczy obecnie 369 mieszkańców. We wsi
placówkę. Ale to było dawno. To już retro.
funkcjonuje szkoła, przedszkole, kościół, remiza stra
Potem był już Klub „Rolnika". Powstał — po
żacka, klub „Rolnika" i sklepik. Brak zakładów pro
dobnie jak inne na terenie całego kraju — na prze
dukcyjnych czy usługowych zmusza mieszkańców wsi
kór niedomaganiom i pesymistom bez wyobraźni. I
do szukania miejsc pracy w położonym o miedzę
jak wszędzie — bez entuzjazmu. Oczywiście była to
dalej Stanisławiu — wsi z tuczarnią, Spółdzielnią
jedyna koncepcja, zgodna ze zdrowym rozsądkiem,
Kółek Rolniczych, Okręgową Spółdzielnią Mleczarską,
przeciwko pustej, opuszczonej świetlicy. Czy spełniła
Zakładem Pomocy Społecznej (dla kobiet specjalnej
swoje zadanie? Wybrałem dwóch mieszkańców Lu
troski) oraz pocztą. I tak lubiszewiacy znajdują w
biszewa. Oto oni: J a n B., uczeń szkoły zawodowej w
Stanisławiu zatrudnienie, a mieszkańcy Stanisławia
Tczewie i Barbara L., pracownica handlu detaliczne
co dzień posyłają dzieci do szkoły i przedszkola w Lugo, również w Tczewie.
biszewie, w niedzielę odwiedzają kościół i od czasu
J a n B. w dzień powszedni jest zmęczony. Na oddo czasu tamtejszy klub. I tak już jest, innego wyj
poczynek ma święta i wolne soboty. W niedzielę
ścia nie ma. Dla Lubiszewa i Stanisławia.
chętnie by się rozerwał, byle na miejscu, w Lubisze¬
Pracują też mieszkańcy Lubiszewa w oddalonym
wie. Poszedłby na dobry film, gdyby działało kino
o 6 kilometrów Tczewie, głównie na kolei, zajmując
objazdowe (pamięta takie czasy, kiedy wychodził po
się równocześnie uprawą ubożuchnej ziemi. Ci chłoprojekcji zadowolony, ale to było dawno). Raz był
pi-robotnicy, oblatani po dalekich nieraz szlakach,
na dyskotece w klubie. Długo nie wytrzymał, gdyż
dają sobie radę — trzeba przyznać — zupełnie nie
było za głośno i za dużo dymu tytoniowego. Kulturę
źle. Oczywiście nie omijają ich liczne mniejsze i więk
w Lubiszewie wyobrażałby sobie tak: jakieś ładnie
sze wzloty i rozczarowania.
urządzone pomieszczenie z salą widowiskową, gdzie
Wzloty, gdy udało się rozwiązać jakieś kolejne
można by oglądać dobre recitale estradowe, gdzie
problemy. Cieszą się, bo właśnie oddano nowy sklep
można wybrać się z rodziną.
spożywczy. Udało się też wymalować w czynie spo
łecznym okna w szkole i sprzątnąć jej obejścia.
Barbara L., jedno dziecko, mąż — ślusarz w Tu
A roczarowania? Rozczarowań było i jest tym
rzu. Bywa często w Tczewie i w Gdańsku. Uważa,
więcej, im bardziej perspektywiczne staje się myśle
że owa nieaktywność lubiszewskiego klubu, wynikać
nie o prawidłowym i nowoczesnym funkcjonowaniu
może z niewłaściwego doboru ludzi na kierowników
organizmu wiejskiego.
podobnych placówek. Potrzebna jest też życzliwość
Trudno się pogodzić, że nie ma nadal możliwości
i to nie tylko naczelnika gminy Tczew, a wszystkich
realizacji uchwały Gminnej Rady Narodowej z roku
pracowników urzędu gminy, instytucji wiejskich, kie
1865 o podniesieniu w sześcioklasowej szkole pod
rowników organizacji społecznych i politycznych. Po
stawowej stopnia organizacyjnego do klasy VIII (de
trzebna jest pomoc od bywalców klubu. Kierownik
nerwują mieszkańców Lubiszewa uciążliwe dojazdy
klubu na wsi stoi dziś przed bardziej złożonymi pro
dzieci z klas VII i VIII do Dąbrówki). Nie daje spo
blemami, niż parę lat temu. Chętnie włączyłby się
koju kwestia, w jaki sposób zdobyć fundusze na re
w lokalne życie wsi, gdyby istniały zespoły zainte
mont szkoły, aby przebudować piwnicę szkolną, roz
resowań. Dyskoteka w moim wieku?
dzielając magazyn żywnościowy przedszkola od ma
1
Temat jest więc stary jak świat, jak lubiszewski
gazynu węglowego szkoły.
światek, w którym wszyscy dobrze się znają i na
Łamią sobie głowy mieszkańcy Lubiszewa nad
ogół lubią, stąd rzadko cokolwiek sobie wytykają.
możliwością wybudowania nowego przedszkola (wspól
Może dlatego w lubiszewskiej kulturze jest tyle
ny budynek to bardzo kłopotliwa sprawa dla oby
niedomagań i dziwów. Dziwem jest fakt, że główną
dwu dyrekcji szkoły i przedszkola). A ileż pisemek
rozrywką w klubie jest dyskoteka. Nadal nie zjawia
wysłano, aby rozwiązać problem gazociągu czy punk
się pracownik kina „Wisła" w Tczewie i nie ma pro
tu lekarskiego, na które czekają mieszkańcy jak na
jekcji filmowych. Taki stan rzeczy może co najwy
przysłowiową „mannę z nieba".
żej odstraszyć, a nie przyciągnąć.
Nabrzmiałym problemem jest również komunika
Kierownik klubu, Danuta Dyner protestuje prze
cja do Tczewa i z Tczewa. Za mało autobusów PKS,
ciwko
zarzutom,
że więc
w klubie
nic się nie dzieje. Po
a i autobusy MPK mogłyby znowu kursować do Lubiszewa. Nikt jeszcze
nie dał
na to zgody,
sta
kazuje kronikę, w której czytam o dyskotekach,
nowi to dla mieszkańców wsi utopię.
wystawach książek, turniejach tenisa stołowego i bilarda oraz słuchaniu nagrań magnetofonowych i na
I tak dzień w dzień, na każdym niemal kroku.
grywaniu.
Stale się coś zmienia, decyzja znosi decyzję, zamiast
— Czy mamy trudności? — zastanawia się. —
planu perspektywicznego — doraźne sztukowania. To
Owszem, trudności ze sprzętem. Marzy nam się kolo
potęguje zdenerwowanie, tworzy znieczulicę na wszel
rowy telewizor...
kie miejscowe akcje.
A przecież telewizor, adapter to już retro, jak
Czyi z tym im dobrze? Jest po prostu niewygodnie.
nasz znajomy nauczyciel J a n Życki. Stare formy,
Praca, związane z nią ambicje i stresy, nauka, wy
które się przeżyły. A nowe? Trzeba wypracować.
chowanie dzieci, kłopoty, zła pogoda... Więc kiedy
O tym musi pamiętać kierowniczka D. Dyner. Także
człowiek dobije do domu, nie ma już ochoty go opu
o
tym, że program, czy plan zamierzeń kulturalnych
szczać. Pozostaje więc telewizor. Przyzwyczaili się
wsi nie może ograniczać potrzeb towarzyskich. Musi
do pewnych rzeczy. Dobrze jest jak jest, po co się
ona zaoferować kontakty z dobrym filmem, teatrem,
denerwować, świata się nie zmieni i oni prochu nie
literaturą, muzyką, wiedzą, polityką. Można zrobić
wymyślą.
bardzo wiele, ale potrzeba większej wiedzy i wyo
— A kiedyś, proszę pana, było inaczej — mówi
braźni.
dyrektor miejscowej szkoły, J a n Mik — Kiedy w
Tak więc Lubiszewo istnieje z całym bagażem nie
sierpniu 1959 roku przekazano do użytku nową szko
doskonałości — niedostatkiem sieci zakładów pracv
łę siedmioklasową, to cała wieś się cieszyła (o takiej
Handlowo-Usługowej, komunikacyjnej
i
niewłaści
placówce nie mogła nawet marzyć przed wojną), że
wym upowszechnianiem kultury.
budynek spełniać będzie rolę centrum życia kultu
Lubiszewo samo sobie nie poradzi. Sama aktyw
ralnego i oświatowego całej wsi, że dzieci z Rokitek,
ność mieszkańców nie na wiele się zda. Mogą oni
ze Szpęgawy, ze Stanisławia i naszego Lubiszewa
najwyżej pomóc w założeniu zieleńców, n a p r a w ' "
zdobywać będą mogły wiedzę w jasnych i przestron
chodników i dróg, w remoncie szkoły i klubu, ale
nych klasach, a dorośli dokształcać się.
nie zbudują nowego przedszkola i nie rozwiążą pro
— A ileż było uciechy, zadowolenia — dodaje
blemów komunikacyjnych.
emerytowany nauczyciel, były kierownik szkoły, J a n
Życki — kiedy uroczyście otwierano remizę strażac
ką, w której znalazły pomieszczenia gromadzka świe

Olgierd Kostrowicki
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Nasze promocje
'

•

•

Krzysztof Madaliński

ZADEDYKOWANE KATECZCE

Chciałbym jeszcze zobaczyć Jezioro Rokickie
Trafiliśmy t a m kiedyś szukając Lubiszewa
Był to nasz pierwszy wspólny wypad, jesień
Nazywałaś to później wycieczką do nieba
D y m ogniska co wieczór tańczył w twoich włosach
P o t e m namiot nas deszczem zapraszał w swe progi
Tak bliskich sobie w t y m płaczącym pięknie
Dąb k r y ł nas przed płomieniem wieczornej pożogi
P ł y n i e m y wśród mgieł, ty — to złoty listek
Ja — kropla srebrna na brzeżku jesieni
Słońce chwieje się w zmierzchu k o n a r a c h
Śnię ,że błądzimy w kolorach września zgubieni
•

WIECZORNA REFLEKSJA

Za oknem wirują śnieżynek miraże
Być może drwią z mojej do ciebie tęsknoty
A mróz — ot dla żartu lub na pocieszenie
Rzeźbi na m e j szybie srebrne żywopłoty
•

Do klepsydry zdarzeń jeszcze jeden wieczór
Spędzony samotnie — bez ciebie, się stoczył
S m u t n o — piękny k a m y k w monolicie wspomnień
Piękny, bo ma dla m n i e kolor twoich oczu

KRZYSZTOF MADALIŃSKI urodził się w roku 1960 w Sopocie. Pra
cując i mieszkając w Sopocie dzięki swym turystycznym i literackim
pasjom poznał i pokochał Kociewie. Jest członkiem Gdańskiego Robot
niczego Stowarzyszenia Twórców Kultury „Ster". W swoim krótkim li
terackim życiorysie zanotował już kilka wyróżnień na turniejach jedne
go wiersza. Drukowane w tej kolumnie wiersze są jego debiutem.
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Andrzej Grzyb
Z BRULIONU

II
Obrazy nakładają się. Drżą. Rosną. Mrugają
tęczowymi oczkami. I pękają. Matka pochyla
się. Mówi. Ty wciąż jeszcze krzyczysz. Roz
szarpujesz rękoma powietrzną zasłonę. Sinogrzywe potwory otchłani miotają się w tobie.
Rzucając ciało rozpaczliwie na boki, na oślep
płyniesz przez morze strachu. Matka mówi. Wi
dzisz jej oczy, lewe ucho ze złotą iskierką klip
sa i warkocz spleciony mocno, niby cumowni
cza lina. To już port szczęście. Trzymasz się
mocno tej miękkiej liny. Cichniesz. W jej
oczach rozpalają się światła domu.

III
Matka w tej białej sukience w zielone grochy.
Dwudziestoczteroletnia kobieta uśmiecha się.
Słońce iskrzy w jej włosach, kiedy poprawia
jasną falę, opadającą na czoło. Za szeroko ot
wartym oknem delikatnie balansuje kiść bzu.
To niemożliwe. Twoja matka ma dwadzieścia
pięć lat. Jest młodsza o dziesięć lat od ciebie.

IV

(część

druga)

Próg był wysoki. Podłoga w sieni nieco niżej
niż ganek. Wchodziło się i... „A bodaj...". Już
w kuchni przykładałeś do czoła nóż.
Matka mówi — „Nasz dom". Mimo, że nie
ma już tego domu, to wciąż trzeba pochylać
głowę, żeby nie uderzyć w deszczółkę, na któ
rej kredą wypisano K+M-f-B.

I
Szło się i szło, oglądając się tylko na to „Tyl
ko pamiętaj, żeby nie...". Las, przestępując z
pnia na pień, próbował ruszyć za tobą. Za każ
dym jałowcem czyhał zbój, ale nie zbójował,
bo i po co. Dziesięć jajek i pół funta masła.
Psi! Też łup. Pohukiwał tylko zbój, jak pusz
czyk. Złym okiem świecił. Czasem szyszkę rzu
cił na ścieżkę. Pokazywałeś mu język, kiedy
widać już.było dom.

V
Matka mówi — „Nasz dom..." i otwierają się
drzwi pamięci. Zegar, na dwa tempa, nie spie
sząc się bije południe. Drogą za oknem ludzie
wspinają się na górkę. To chyba wiosna, bo
w kącie podwórza, przy drewutni, jak zawsze
niepohamowanie kwitnie dawno ścięty kasz
tan.
•'* "• ':.'"
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Starogard lat międzywojennych

Baszta Gdańska przy wjeździe do miasta, stan z koń
ca XIX wieku
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W historię tego miasta wplotły się
dzieje szczytne i chmurne. Było ono
świadkiem zdarzeń wzniosłych i nie
szczędziły go najpospolitsze kataklizmy.
Płonęło w pożarach i dźwigało się z po
żogi wojen. W jego ulicach pobrzmiewa
ło przez wieki polskie słowo i dudnił
krok wroga. Tu rozlegał się śpiew kociewskich frantówek i świst kul okupan
ta. W jego bruk zapadł robotniczy pot
i krew przelana za Polskę.
Przez wieki to miasto nad Wierzycą
dawało schronienie Kociewiakom i przy
tulało bezdomnych przybyszów. Dla wie
lu stanęło otworem, a iluż przygarnęło
na zawsze?! W jego mury przez stulecia
całe wjeżdżali przez północną Bramę
Gdańską, po której ostała się tylko ma
sywna baszta. Zadziwia swoją potęgą do
dziś, chociaż dawno przebrzmiało już
echo jęków więzionych w niej od niepa
miętnych czasów kociewskich chłopów,
lewicowych działaczy, patriotycznej mło
dzieży... i najpospolitszych przestępców.
Przypomina, niczym wieczny pomnik,
krzyżacką niewolę, zaborczą przeszłość,
hitlerowskie zbrodnie. Kamienny świa
dek dziejów.
Niczym do serca miasta prowadziły ku
rynkowi główne jego ulice. W jego na
rożu wystrzelił czerwono ku chmurom
ewangelicki kościół z Thorvaldsenowskim Chrystusem na smukłej wieży
Z niej to cztery zegary odmierzały mia
stu nieubłagany czas przemian.
W starym albumie zaś jakby cofnięto
film. Tu zastygł czas, utrwalił obrazy za-

Reprodukcja
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Widok na wschodnią część rynku

mierzchłe i dawno przepadłe w biegu
pędzących lat. Dziwne to dzieje przypad
nie czytać z poblakłych fotografii. Oto
rynek, który był miejscem powitań pol
skich królów i obwieszczenia aktu kon
federacji pomorskiej, gdzie fetowano wi
zyty prezydentów Rzeczypospolitej i wi
tano wyzwoleńczą armię gen. Hallera —
a tu przerodził się w jarmarczny plac
pełen gwaru, rozgardiaszu i pospolitości.
Niczym teatralne cacko wrósł w pers
pektywę miasta pałac rodziny Wiechertów. Obco i sztucznie rysuje się jego
potężna sylweta w niedalekim sąsiedz
twie gotyckich murów, tak jak obcy byli
jego właściciele wśród polskiej społecz
ności miasta. Dumnie rozparł się nad
kanałem i zdawał się kusić przepychem
dekoracji, bogactwem detali architekto
nicznych, które miały ukryć prawdę, że
blask jego świetności jest tylko pozorem,
a gipsowe stiuki, złocenia i malowidła,
sprowadzonego z Berlina malarza Sieyerta są wsparciem dla durny fabrykanckiej rodziny.
Ileż ciekawych historii kryją śród
miejskie zaułki... Któż je dziś zliczy?
Czy trafiały one na karty albumu, czy na
popiół je starł umykający czas?
A może warto więc zajrzeć w zapom
niany kąt babcinej szuflady i wydobyć
zeń przyblakłe obrazy wczorajszych dni,
by — jak w tych kilku starych fotogra
fiach — ożywić choćby tylko na chwilę
opowieść o przeszłości miasta i ludzi.
To wszystko jakby wczoraj, a prze
cież minął już wiek.

mi

Jarmark na placu przed ratuszem w końcu ubiegłego
wieku

Okazały pałac Wiechertów na przełomie XIX i XX
wieku
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ANDRZEJ PAWLINA

Skąd idą

po gwizdówce
Chodzenie „po gwizdówce" to dawny kociewski
obrzęd, 'Obchodzony w okresie „godów", trwających
od Bożego Narodzenia do Trzech. Króli. „Gwizdówk ę " niekiedy zaczynano już od czwartej niedzieli Ad
wentu lub na tydzień przed świętami. Obrzęd ten
w różnych częściach Kociewia nazywano inaczej —
gwiazdki, gwiazdory, gwizdory, gwizdy, gwizduchy.
Na sąsiednich Kaszubach zwą go „gwiozdkami",
„gwiżdżami" lufo „gwiszczami". Płynność granicy et
nicznej powodowała przenikanie nazw do obu regio
nów, często występowały równolegle zwłaszcza na
terenach przygranicznych. Kociewskie chodzenie „po
gwizdówce" zwano również chodzeniem po szczodrakach lub po rogalach, na Kociewiu jednak najczęś
ciej obrzęd ten występuje pod powszechną nazwą
gwiazdka. Znany jest w tożsamej lufo niewiele zmie
nionej postaci, bardziej lufo mniej rozbudowanej, nie
kiedy tylko fragmentarycznej, na terenie całego kra
ju. Można go też wiązać z pokrewnym, ale nie no
towanym na obszarze Kociewia i Kaszub, obyczajem
chodzenia z turoniem.
GENEZA I SYMBOLIKA
godowego zwyczaju jest na tyle złożona, bogata
i archaiczna, że może być on traktowany jako repre
zentatywny dla widowisk kolędniczych pochodzenia
przedchrześcijańskiego. Od jasełek, herodów, Trzech
Króli i 'szopki różni się on niemal wszystkim poza
faktem, że występuje w tym samym okresie kalen
darzowym, tzn. w okresie wspomnianych godów, co
oczywiście wpływa na zacieranie raczej, niż uwidacz
nianie się różnic. Związany z tym okresem zwyczaj
ludowego kolędowania, polegający na wykonywaniu
charakterystycznych widowisk przez grupy kolędni
ków, bardzo niegdyś rozpowszechniony, występował
w wielu rejonach deszcze do czasu drugiej wojny
światowej. Dziś powszechnie wygasa i nawet tam,
gdzie się dotąd względnie dobrze zachował również
zatraca własne siły życiowe i nie istnieje już wyłącz
nie na mocy tradycji, lecz jako świadomie organizo
wany, animowany, podtrzymywany przez różne in
stytucje i działaczy społecznych. Przygotowywane
obecnie przez zespoły amatorskie inscenizacje są już
tylko teatralną rekonstrukcją tych widowisk, prezen
towane często podczas przeglądów, przeradzających
się niekiedy w wielodniowe manifestacje folkloru.
Przedsięwzięcia te oznaczają zapewne zainteresowanie
starym obyczajem, czynią go jednak jeszcze bardziej
odległym. Impreza folklorystyczna staje się wszak
kontynuacją obrzędu, ale w sumie owe rekonstrukcje
— niestety — ujawniają namiastkowość niektórych
przejawów naszej kultury.
Można by rzec, iż współczesna rzeczywistość nie
stanowi już naturalnego środowiska dla omawianych
zjawisk, one zaś — z jej punktu widzenia —• stają
się nieuchronnie anachronizmem. Zdumiewa wszakże
fakt, iż przez wieki obrzęd ten zachował aktualność,
by ją stracić... na -oczach niemal jednego pokolenia.
Czy utracił już wszelkie istotne wartości — jeżeli je
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miał — czy też niesione przez nie wartości utraciły
dziś swoich wyznawców i same tym sposobem uległy
dewaluacji?
Rzetelną odpowiedź na to pytanie powinna poprze
dzić możliwie wielostronna analiza widowiska. Do
tej pory brak niemal zupełnie jakichkolwiek prób w
tym zakresie.
Bernard Sychta 1 w swoim cennym słowniku ko
ciewskim pod hasłem „gwiazdka" wyjaśnia, iż jest
to kolędnik w postaci starej kobiety z dużym koszem
na ręku. Ta na biało ubrana postać o zmroku w dzień
wigilii Bożego Narodzenia odwiedzała domy, by egza
minować dzieci z pacierza. Dzieci grzeczne chwaliła
i częstowała słodyczami w myśl przysłowia:
Gwiazdka z miastka
przynosi ciastka.
Jednocześnie zbierała życzenia, ponieważ o pół
nocy, gdy dzieci już spały, zamierzała przyjść ponow
nie, by złożyć zamówione prezenty na talerzach. Na
tomiast dzieciom niegrzecznym, nieposłusznym i le
niwym przynosiła kawałek (brukwi (buraka) lufo mar
chwi.
Gwiazdka chodziła sama lufo w towarzystwie dwóch
gwiazdorów. Gwiazdor lufo gwizdor, zwany także gwi
zdem lufo gwizduchem, oznaczał również przewodni
ka zespołu kolędników. Zjawiał się najczęściej przy
brany w słomiany chochoł lufo okręcony suchymi gro
chowinami. B. Sychta podaje przypadek, jak to w
Sierosławiu na południu Kociewia 'podpalono kie
dyś takiego gwizdora, którego ludzie jednak odrato
wali.
Pełniejsze informacje o zespole kociewskich
ko
2
lędników podaje Bożena Stelmachowska . W staro
gardzkim razem z gwiazdorami chodziły też gwiazdki,
utożsamiane tutaj jako „piękne, złociste panie". W Koteżu zaś korowód kolędniczy 'uzupełniał król i bo
cian. Gwizdy, przebrane za dziadów, chłostą wzywały
dzieci do pacierza. W chodzeniu po gwizdówce uczest
niczyła również koza lub kozioł, niedźwiedź prowa
dzony przez (kominiarza, diabeł, dziad zbierający datki
pieniężne oraz baba zbierająca drobne dary w natu
rze, najczęściej żywność, 'do koszyka.
Natomiast Władysław Łęga 3 wspomina, że na Ko
ciewiu w okolicach Świecia (Gruczno, Przysiersk)
niedźwiedź był przybrany suchymi grochowinami lub
słomą. Wymienione już inne postacie — maszkary
rozdawały dzieciom zamiast pierników plasterki bruk
wi, co wywoływało powszechną wesołość. Maszkary
występowały razem ze swymi rekwizytami: bocian
prezentował drewniany dziób, kominiarz miał nie
odłączną miotłę i drabinę, diabeł — widły, a baba —
kosz. Gwiazdor, będący najczęściej przewodnikiem
gwiazdki oznajmiał jej przybycie dzwonkiem Mb
drewnianą koładką albo przeciągłym gwizdem. Bo
cian klekotał dziobem, a kominiarz wymiatał sadze
z komina, którymi wśród ogólnej wesołości czernił
twarze dziewcząt.
W pochodzie brały udział niekiedy inne postacie,
najczęściej wzorowane na tradycji kaszubskiej, co mia
ło miejsce głównie na zachodnich krańcach Kociewia.

POSTACIE
tego przeważnie mimiczno-tanecznego widowiska
można podzielić na kilka grup: maszkary zwierzęce —
z częścią z nich wiąże się pierwotne znaczenie wi
dowiska (niedźwiedź, koza, bocian); istoty nadprzy
rodzone chrześcijańskiego pochodzenia (anioł, diabeł,
.. śmierć) — występowały one również w herodach pod
czas obchodów we Trzy Króle; typy charakterystycz
ne z otoczenia społecznego (dziad, baba, kominiarz)
oraz typy historyczne (żandarm czy milicjant, rycerz
bądź ułan czy żołnierz), które na Kociewiu raczej
nie występowały, reprezentowane tutaj przez samot
nego króla. Większość z nich — poza pojawiającym
się rzadziej aniołem i bardziej neutralnym muzykan
tem — miały cechy groteskowe, postawą, wyglądem,
zachowaniem wzbudzały grozę (odczuwaną przez
dzieci, wszakże pewne momenty mogły wywołać do
znania, jeśli nie niepokoju, to przynajmniej zakłopo
tania czy złego samopoczucia również u dorosłych)
ale i śmiech. Nieco inny charakter, rodem z fanta
styki dziecięcej, posiada postać gwiazdki, która kon
taktowała się głównie z dziećmi. Postacie zaś anioła,
czasem rycerza czy ułana, także pewne partie mu
zyki, śpiewu kolędowego, życzeń, czy nawet niekiedy
podarki wprowadzały element powagi, zadumy, liry
zmu, wzruszenia. Postacie typu historycznego były
symbolem znaczeń nawiązujących do społecznego czy
politycznego kontekstu.
Podobne obrzędy z udziałem tych wszystkich po
staci dostrzegł na Pomorzu Oskar Kolberg4, j a k wie
my, skąpy w informacje dotyczące samegeo Kociewia, a o kaszubskich kolędnikach również niewiele
mówiący.
Jasełka, szopka ludowa, herody, Trzej Królowie
to tradycyjne widowiska nawiązujące do biblijnej
wersji narodzin Chrystusa. Najpopularniejsze z nich
— herody — oparte są na przekazywanym pamię
ciowo mikrodramacie, złożonym z kilku prostych
scen. Występują w nich: król Herod, dwaj jego dwo
rzanie — adiutanci czy hetmani, Żyd — człowiek z
ludu oraz znane już z opisu gwizdów anioł, diabeł
i śmierć.
Na Kociewiu niewiele wiadomo o herodach, można
mniemać, iż obrzęd ten prawie w ogóle nie był prak
tykowany. B. Stelmachowska podaje kilka zaledwie
przykładów chodzenia z Trzema Królami razem z He
rodem i udziałem poznanej już wcześniej grupy m a szkarowej gwizdów. W starogardzkim mówiono, że
rogale chodzą. Z przekazu takiego pochodu w Lubi
chowie wiadomo, że najważniejszą rolę w herodach
odgrywała tam śmierć, która kopyścią groziła kucha
rzowi, śpiewając:
...bywaj zdrów parzygnocie,
bom już przyszła po cię.
Natomiast W. Łęga, za relacjami z Gruczna i Ko
morska, przekazuje zwyczaj chodzenia na Trzech
Króli kolędników przebranych za mędrców ze wscho
du z poczernionymi sadzą twarzami. Ubrani w białe
szaty głowy mieli ozdobione papierowymi koronami.
Jeden z nich niósł oświetloną, żółtą gwiazdę. Przy
kłady te nie mogą jednak — wszak sporadyczne —
dowodzić o popularności obrzędu herodów na Ko
ciewiu.
Herody nie powstały w sposób samorzutny, nie
zależny od świadomego aktu woli. Wywodzą się od
średniowiecznego cyklu misteryjnego, związanego ze
świętami Bożego Narodzenia i Trzech Króli, które
powstały dopiero w IV wieku. Misteria o Narodze
niu Pana zostały wprowadzone przez Kościół w XIV—•
—XV wieku. Herody zgromadziły do swego obrzędu
różnorodne pierwiastki i motywy, przeważa jednak
w nich duch chrześcijański, uzewnętrzniony chociaż
by treścią przyśpiewek. W starogardzkim, w okoli
cach Lubichowa z udziałem ludowego instrumentu,
zwanym brumtopem lub brumbasem, śpiewano:
Trzej Królowie przyjechali wędrować,
Chcieli Panu Jezusowi złoto, srebro dać.
Sam Pan Jezus złota, srebra nie chciał brać,
Tylko wszystkich niebem udarować.
W opisach etnografów napotykamy na uwagi o
„starożytnym", „magicznym", „kultowym" rodowodzie
kolędowym widowisk. Najczęściej wskazuje się na
ich związek z pogańskimi świętami o znaczeniu ag

rarnym i zaduszkowym: miały one na celu utrzyma
nie wegetacji rolnej przez okres zimowy oraz prze
jednanie duchów przodków, zawsze stanowiących za
grożenie dla człowieka pierwotnego, i tym sposobem
5
zabezpieczenia się przed ich zgubnym wpływem .
6
W. Klinger widzi w widowiskach przejaw tra
dycji grecko-rzymskiej — głównie w rozbudowaniu
elementów seksualnych oraz w zasadzie pojednania
i obdarowywania prezentami. Szczególnie wyrazisty
jest związek z największym rzymskim świętem —
Saturnalitów, obchodzonym zresztą w porze zimowego
przesilenia (17—23X11), kiedy to „wzajemne zapro
szenia, zabawy i uczty dawały sposobność nie tylko
do wesołości, pijatyki i orgii, lecz także do okazy
7
wania ludziom braterstwa i życzliwości" .
Z. Kossak napomyka o „starożytnych obrzędach"
nie rozwijając jednak sugestii o ich totemicznych
8
źródłach . Ciekawa, acz dyskusyjna jest uwaga
B. Gierlacha dotycząca obyczajów słowiańskich, ja
kie były praktykowane w obrzędowości ludowej
związanej z cyklem rocznym:
„Należy tu wziąć pod uwagę, że wpływ chrześci
jaństwa musiał
tu zakłócić
szereg tych
obrzędów,
wprowadzając
nowe, zupełnie
obce
dawnym czasom.
Z drugiej strony pewne obchody związane z Nowym
Rokiem, a ściślej zapewne z zimowym przesileniem
dnia i nocy, później pod tym wpływem niejako roz
rzedziły się w czasie i częściowo są obchodzone w
Boże Narodzenie, częściowo zaś związane z Nowym
Rokiem i sięgają aż po zapusty. Ciekawym zjawiskiem
obchodzonym w omawianym okresie jest przebiera
nie się, szczególnie młodzieży, za rozmaite zwierzęta,
przy czym są to zwierzęta dzikie a nie hodowane.
Spotykamy
więc
tutaj
niedźwiedzia,
turonia
(tura)
i
szereg
innych.
Z
takim
przebranym
zwierzęciem
chodziła młodzież od domu do domu strasząc małe
dzieci, a od dorosłych uzyskując określone dary. We
wspomnianych
wyżej
obyczajach
dominuje
element
płodności,
zapowiedź nadchodzącej z
wiosną
wzmo
żonej rozrodczości tak w przyrodzie jak i u ludzi...
Przebieranie się za dzikie zwierzęta szczególnie silne
i groźne, może być pradawnym zwyczajem myśliwego,
który w nowym okresie nadchodzącego roku i chyba
sezonu łowieckiego chciał sobie zapewnić ich przy
chylność i życzliwość.
Może dominowała tu wręcz
obawa
i chęć ich
przejednania,
co uzasadniałoby
składane ofiary.
W tym przypadku człowiek prze
brany za zwierzę odbierałby swe dary zastępczo"9.
W omawianych obyczajach widzi Gierlach przede
wszystkim ślady magii łowieckiej i wpływy chrześci
jańskie. A przecież wydaje się, że stwierdzone przez
niego znaczenie pierwiastków płodności, rozrodczości
w obrzędach wiąże się również z produkcją rolną
i zwierzęcą, i odpowiadającymi im kultami paster
skimi i rolnymi. Te zaś włączają do rytuałów nie
które zwierzęta hodowlane, że przypomnimy choćby
ofiary rytualne z kozy, barana czy byka — zwierząt,
których maski w widowisku występują.
Analizując główne maszkary zwierzęce: niedźwie
dzia, kozę, barana, byka czy bociana, możemy stwier
dzić, że stanowią one w widowisku ślady różnych kul
tów:
•— myśliwskich (niedźwiedź, w innych widowiskach
również tur),
— pasterskich (koza, baran, byk),
— rolnych (bocian, również koza).
Uzasadnienia tej tezy dostarczają studia religioznaw
cze i badania archeologiczne. Te ostatnie wykazują,
że już w górnym paleolicie (od ok. 40 tys. do 14 tys.
lat p.n.e.), w tzw. kulturze oryniackiej rozpowszech
niony był na całej półkuli północnej jeden z n a j 
starszych kultów — kult niedźwiedzia, któremu to
warzyszyło święto niedźwiedzia, urządzane z okazji
udanego polowania. Świadczą o tym liczne pochówki
kości niedźwiedzi jaskiniowych, na wzór pochówków
ludzkich, znalezione także w grocie w Radochowie
na Śląsku 1 0 .
Według W. Szafrańskiego człowiek paleolitu wie
rzy, że „przyczynia się w ten sposób do ponownego
odrodzenia tego cenionego zwierzęcia łownego, sto
sując zabieg animistycznej magii reinkarnacji i do
konując ekspiacji za ubicie i zjedzenie zwierzęcia"11.
Zachowały się także legendy skandynawskie o mał
żeństwach pomiędzy niedźwiedziem i kobietą, a mię-
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nie władzy negatywnych uczuć jest często niebezpiecz
ne, traktowana bywa poza szczególnymi wypadkami
z rezerwą i drugoplanowo.
Dużo barwniej przedstawiają się natomiast typy
charakterystyczne. Ich obcość i dziwność w stroju,
zachowaniu i postawie jest uderzająca. Nienaturalność,
czasem niesamowitość wyglądu sugeruje powiązania
z siłami nieczystymi. W istocie do niedawna na wsi
posądzano o czary Cyganów i Żydów, jak również
osoby samotne, mieszkające na odludziu, stare czy
ułomne. Czarownicą była najczęściej nędzarka, dziad
wędrowny mógł rzucić zły urok; należało dać im jał
mużnę dla uniknięcia nieszczęścia. Jedyną „oswojoną"
postacią w tym gronie, do dziś przynoszącą szczęście,
jest kominiarz, ale to wpływ późniejszy, -a zresztą
zachowanie jego w widowisku jest nieustannym
świadczeniem afrontu gospodarzom.
Typy charakterystyczne w widowisku to niepoko
jące intruzy, ożywiane treścią starych wierzeń, wy
wołane projekcją treści zepchniętych do podświado
mości grupowej — na świat zewnętrzny. Cudaczność
ich wyglądu, satyryczne ujęcie to pewnie sposób na
zniszczenie ich egzotycznej mocy i rozładowanie lęku,
jaki wzbudzały. Czyżby więc można było mówić o
funkcjach katartycznych widowiska? Na plan pierw
szy wysuwa się naturalnie funkcja integracji środo
wiska w zwartą grupę, odporną na wpływy świata
zewnętrznego, zagrażającego jej poczuciu tożsamości
kulturowej.
Formowanie się warstwy archaicznej przebiegało
w drodze długotrwałego procesu, poczynając od gór
nego paleolitu, aż do ukształtowania się rolnictwa
i związanych z nim kultów agrarnych. W tej pier
wotnej postaci widowisko składało się z różnych ob
rzędów dotyczących różnych świąt, które zrazu nie
występowały w tym samym czasie kalendarzowym
(np. Święto Niedźwiedzia było ruchome i niezależne
od cyklu rocznego). Dopiero później zaczęły się one
zbiegać w okresie zimowego przesilenia, tworząc w
końcu złożoną całość na podobieństwo nakładających
się na siebie klisz filmowych. Zapewne powstała w
ten sposób swoista synteza form i znaczeń, rytów
i wierzeń, działań i przeżyć, pełniej mogła wyrazić
człowieka w jego całości, niż każde z tych świąt bra
ne z osobna, służące różnym celom i zaspakajające
inne potrzeby ludzkie.
Na tę pierwszą warstwę nakłada się kolejna, obej
mująca wpływy chrześcijańskie. Dzieje się to w toku
przemian zachodzących w procesie kulturowym: wy
pierania starych wierzeń przez nowy system religijny.
Jednak stare treści, wyparte ze sfery świadomości,
utrzymują swą dynamikę na poziomie głębszych
warstw psychiki: podświadomości i nieświadomości

zbiorowej. To zjawisko podwójnej religijności, w wi
dowisku wyraża się zacieraniem znaczeń warstwy ar
chaicznej, .przy jednoczesnym nadaniu magicznej in
terpretacji trzeciej z wyróżnionych warstw — tj. war
stwie obyczajowo-historycznej. Składające się na nią
typy charakterystyczne okazują się bez mała pogrobowcami duchów zmarłych przodków. Obroną przed
nimi jest już nie ofiara, lecz zbiorowe potępienie,
drwina, szyderstwo, przejawiające się w ich saty
rycznym ujęciu i powszechnym śmiechu, jaki wzbu
dzają wśród widzów. Analiza typów historycznych
tej warstwy wykazuje, że one wyrastają z postawy
obronnej, skierowanej ku zachowaniu własnej tra
dycji, a przeciwko wszelkiej zmianie historycznej, trak
towanej jako zagrożenie dla tożsamości grupy.
Ujęcie struktury obrzędu, jako układu otwartego
i narastającego, pozwala włączyć go w o t r ę b szer
szych procesów zachodzących u podstaw kultury lu
dowej, śledzić jego rozwój na ich tle, a także wy
jaśnić niektóre cechy tej kultury, jak tradycjonalizm
i mechanizmy psychologiczne nim rządzące.
Warto zaznaczyć, że według świadectwa Alojzego
Stawowego z Bietowa, znanego kociewskiego rzeźbia
rza ludowego, ostatnie gwiazdy chodziły na Kociewiu
w początku lat pięćdziesiątych.
Natomiast kaszubskie gwiżd-że, głównie według re
konstrukcji Pawła Szefki (Gwiżdże, Gdańsk 1957) wy
konywane są na Kaszubach do dziś, np. w Strzelnie
i Żelistrzewie i cieszą się .znacznym powodzeniem
u publiczności Przeglądu Widowisk Kolędniczych or
ganizowanego w tych miejscowościach od czterech
lat. Rzadziej zdarzają się kolędnicze obchody wiej
skich domów, jak miało to miejsce w Luzinie koło
Wejherowa, gdzie również oparto się na rekonstruk
cji Pawła Szefki.
Andrzej Pawlina
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Przeciwko „epoce jąkania"
Franciszek Kamecki debiutował w 1973 roku
tomem wierszy „Parabole Syzyfa", wydanym
przez Państwowy Instytut Wydawniczy. Trud
no z perspektywy czasu stwierdzić czy „Para
bole Syzyfa" były wydarzeniem czytelniczym,
natomiast na pewno dostrzeżono dojrzałość in
telektualną i formalną tych liryków. Tom
F. Kameckiego uznano na IX Ogólnopolskim
Festiwalu Poezji (1974) za najciekawszy debiut
roku. Moglibyśmy powiedzieć, podejmując
próbę usytuowania tego debiutu w ciągu ge
neracyjnym, że były to lata rozkwitu poezji
nowofalowej. Przypomnijmy, że w pierwszych
latach siódmej dekady ukazują się najciekaw
sze tomiki twórców pokolenia 68, a w roku
1974 Julian Kornhauser i Adam Zagajewski
publikują biblię tego ruchu światopoglądowo-artystycznego,
zatytułowaną
„Świat
nie
przedstawiony". Ale początek lat siedemdzie
siątych to nie tylko Nowa Fala. Są to przecież
lata dalszej aktywności krytycznej, poetyckiej,
animatorskiej i, w,reszcie, mitotwórczej twór
ców i działaczy z kręgu Orientacji. W pierw
szej połowie lat siedemdziesiątych debiutują
na łamach prasy ci, którzy około 1976 roku
zostaną obwołani nowym pokoleniem literac
kim, „Pokoleniem Na Wysoki Połysk". Są to
więc lata ścierania się poglądów literackich
i racji pozaliterackich, w efekcie czego powsta
ją lepsze lub gorsze zbiorki wierszy •— jak
zawsze. Dzieje się dużo, tyle że cały ten po
bieżnie nakreślony kontekst sytuacyjny zdaje
się nie mieć większego wpływu na kształtowa
nie się osobowości poetyckiej F. Kameckiego.
W czasie kiedy „młodzi" czytają „Kapitał"
i wiersze Benna, a jeszcze młodsi eseje Bachelarda i poezje Kawafisa, F. Kamecki studiu
je klasyków myśli chrześcijańskiej, wertuje
Biblię, czyta utwory Rilkego, Kamieńskiej,
Ostromęckiego, Jastruna.
Na IX Ogólnopolskim Festiwalu Poezji na
grodzono tom w pełni dojrzały, będący summa
literackich i egzystencjalnych doświadczeń
poety rocznik 40. Na książkę złożyły się wier
sze powstające w ciągu kilkunastu lat (najstar
szy z datowanych tekstów „Logiczny kwadrat
czyli nasz świat" napisany został w 1958 ro
ku). Trzeci, najnowszy zbiorek wierszy F. Ka
meckiego, „Epilogi Jakuba" (1986) zawiera
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oce jąkania"

wiersze z lat 1960—1981. A wi,ęc, zauważmy,
blisko 25-letni dorobek poetycki mieści się w
trzech jednorodnych treściowo i stylistycznie
tomach. „Parabolom Syzyfa" i zbiorkowi ,hań
czo i ocean" (1981) patronuje nawet to samo
motto zaczerpnięte z utworu Cypriana Norwi
da:
„Z rzeczy świata tego ostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic..."
Wraz z upływem lat nie zmienia się zasadniczo
ani język poetycki, ani przesłanie ideowe tych
liryków. Autor „Epilogów Jakuba" wszedł do
literatury z ukształtowanym systemem war
tości, z latami system ten uzupełnia glossami,
komentarzami, egzegezami. W gruncie rzeczy
jest to jednak ciągle ten sam zbiór prawd, dą
żeń i przekonań, stały i niezmienny, jednaki
we wszystkich tomach.
Jeden z ciągle obecnych w poezji F. Ka
meckiego nurtów tematycznych, tworzą wier
sze protestujące przeciwko bezładowi świata,
przeciwko ludzkiej głupocie i agresji. Jedno
cześnie są to liryki projektujące nową rzeczy
wistość społeczną, rzeczywistość arkadyjską,
gdzie pacyfizm i franciszkanizm ożenione zo
stają z internacjonalizmem:
„Kochać kwiaty. Jak zwykle kochać Polskę.
Otujorztić wszystkie palące
i zaprosić żebraków prostytutki.
Sieroty
przyprowadzić do matek.
Narody złączyć z narodami"
(z wiersza „Moje kaprysy" z tomu „Parabole Syzyfa")

Marzy o świecie, w którym:

„Można pojechać do każdego kraju bez
Nie ma granic ani strażników.
Nie ma koszar wojskowych ani wyrzutni
Nie ma cmentarzy."

pieniędzy.
rakietowych.

(z „Otworzyłem tysiąc drzwi" z „Paraboli Syzyfa")

Najbardziej przerażające jest w tych projek
cjach to, że zdają się być utopiami. Utopią
jest świat, w którym „każdy bratem. Każdy
siostrą", bo na przeszkodzie staje ułomność
ludzkiej natury, jej wilcza strona. Utopią jest
świat, w którym bogate organizmy państwowe
bezinteresownie „dzielą się dobrobytem" z kra
jami biednymi, bo na przeszkodzie stają uwa-

runkowania ekonomiczne i polityczne, a także
brak
ponadsystemowej
koncepcji
równości
i dobroci. Tyle tych „obiektywnych" niemoż
liwości i uwarunkowań, że państwo w k t ó r y m
„butelek ze śmietaną nie rozbije pijak" a „ude
rzony nadstawi drugi policzek" wydaje się
tworem, mającym rację bytu tylko w konwen
cji baśniowej, w stylistyce anegdoty:
„Ja się nie sprzeciwiam
może za siódmą rzeką
za siódmą górą
za siódmym lasem
powstaje nowe państwo
gdzie płaczu nie będzie
ani smutku
ani bocianów które w snach lecą
z dzidziusiem do przedszkola
butelek ze śmietaną nie rozbije pijak
uderzony nadstawi drugi policzek
lewica dowie się o czynach prawicy
siedemdziesiąt siedem razy przebaczą sobie
wrogowie
bogaci sprzedadzą klejnoty
wojsko obroni to państwo strzelaniem
do kaczek"
(„Projekt państwa" z tomu „Parabole Syzyfa")
I n n y m razem F. Kamecki sięga po ironię
i drwinę. Powstają gorzkie, pełne sarkazmu
liryki, takie jak „Teoria wychowania" czy
„Teoria sprawiedliwości" z tomu „Parabole
Syzyfa". W nich to najpełniej tragizm miesza
się z absurdem. Poeta biologicznie należący do
roczników wojennych deklarujący w j e d n y m
z wierszy: „urodziłem się przeciwko wojnie",
z pasją występuje przeciwko deprawowaniu
najmłodszych pokoleń militarystyczną rekwi
zytornią:
„Starcy poprawiają teorię wychowania.
Na patriotów wyrosną dzieci. Armaty już leżą
w pudelkach od ciastek.
(...)
Z żołędzi wyrosną wojska na podwórku
i całą ludzkość uporządkują do rozstrzelania".
(z wiersza „Teoria wychowania")
W tomach „Sanczo i ocean" oraz „Epilogi
J a k u b a " n u r t ten, nazwijmy go n u r t e m n i e 
zgody na istniejący w świecie porządek rzeczy,
a raczej na brak porządku, nadal jest obecny.
Zmienia się tylko tonacja, emocjonalna kolory
styka, coraz częściej żywiołowy krzyk protestu
zastępowany jest wykalkulowaną racją. O ile
w „Parabolach Syzyfa" autor powiada:
„Przeciwstawiam się wszystkim wilkom
mocarstwom i armiom"
(z wiersza „Rodowód")
o ile gotów jest podjąć otwartą walkę ze złem
pod każdą postacią, o ile ton jego wypowiedzi
w pierwszej osobie jest deklaratywny, zdecy
dowany, o tyle w zbiorku „Sanczo i ocean"
pojawia się człowiek zatroskany — kategoria
moralno-intelektualna, mająca oddać stan zwąt
pienia w uzdrawiającą moc prostego gestu.
Człowiek zatroskany nie poprzestaje na wyra
żeniu sprzeciwu, ale przede wszystkim głębo
ko wierzy w pozytywne pierwiastki ludzkiej
natury, nie traci nadziei na ustanowienie
„ludzkości tysiąca jezior":

„Przez nas wypuszczony kruk zaraz wraca
gołębica też
z pewnością nigdzie nie znajduje wyspy ani drzewa
wszystko zalane zwątpieniem
Ale nie tracimy nadziei
głos troski przynagla usilnie"
(z „Arka Noego" z tomu „Sanczo i ocean")
Wiersz „Ogłoszenie" jest lirycznym portretem
człowieka zatroskanego, bohatera z piętnem
fatalizmu, odmieńca z Bożej łaski:
„Uwaga: wzrost średni oczy piwne
kuleje cierpi na zanik obywatelstwa
znaki szczególne •— gorycz i sprzeciw"
(z „Ogłoszenie" z tomu „Epilogi Jakuba")
Inny, stale obecny n u r t w poezji F. Kameckiego tworzą wiersze o wierszach, metateksty,
liryki analizujące status słowa we współczes
n y m świecie, moc słowa, jego siłę sprawczą.
Jeżeli przyjmiemy za Stefanią Skwarczyńską,
że „osoba autora nie da się wyrugować z dzie
ła, jest jego rzeczywistością wraz z treściami
jego wypowiedzenia literackiego", możemy też
w szerszej optyce przyjąć, że aktualne w świe
cie n o r m y moralne, prawdy polityczne i wszy
stkie inne systemy n o r m a t y w n e kształtują au
tora i jego dzieło, są rodzajem tworzywa, że
tak jak nie można uciec od tradycji i współ
czesności, która tradycją będzie już za chwilę,
tak nie można uciec od aktualnej sytuacji,
której częścią jesteśmy. Twórca może się
sprzeciwiać obowiązującym normom, lecz nie
może ich przekroczyć. Okazuje się, że poezja
jest rodzajem społecznej aktywności, a nie ni
czym nie skrępowaną rozmową z aniołami:
„mówią że poezja jest dnem sytuacji
w której jesteśmy"
(z „Zagubienie słowa" z tomu „Parabole Syzyfa")
Powyższe refleksje,
to oczywistości, które
przełożone na język poezji zyskują nowe zna
czenia:
„Oficjalna literatura chciałaby przeczekać alarm
i dalej bawić się gramatyką
ja nie mogę
nie mogę opóźniać sprzeciwu
nie mogę strugać fałszywych słów
jestem odpowiedzialny za siebie
i za ciebie mój drogi nieznany choć mi bliski
i tobie dedykuję tę słabość
współczesnego widza"
(z „Trzecia wersja życiorysu" z „Epilogi Jakuba")
Poeta współczesny zatem już nie tylko odpo
wiada przed cechem k r y t y k ó w i poetów za
słowo w wierszu, za jego miejsce w s t r u k t u 
rze tekstu, poeta współczesny odpowiada przed
społecznością czytających za znaczenie użytego
słowopojęcia i choć powiada F. Kamecki, że
„poeci wolą jedno kryształowe zdanie // niż
tysiąc hałasujących wierszy", to przecież „ha
łasowanie" oznacza nie tylko mnogość zabie
gów formalnych, targowisko metafor, szermo
wanie słowną ornamentyką, ale przede wszy
stkim jałowość prawd, przekazywanych przez
tekst. W wierszu „Szkic jąkały", pisze:
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„i zaczęła się epoka jąkania
(...)
wszędzie pozory i pozy
zastępcze
metafory
prawda na niby
jałowy teren
z gołymi widnokręgami"
(z tomu „Epilogi Jakuba")

Przypomina się tutaj refleksja Jana Błońskie
go z „Odmarszu": „zatraciła się w literaturze
zasada autorytetu. Nie ma ani normy, której
należy słuchać, ani literackiej substancji, któ
rą poeta powinien osiągnąć — pod groźbą wy
kluczenia ze sztuki (lub nawet kultury). Może
pisać, jak chce i co chce, byle tylko znalazł
słuchaczy na rynku". Kamecki „jąkać się" nie
chce, więcej, utrzymuje, że nie stracił z oczu
zasady autorytetu, na widnokręgu jego myśle
nia poetyckiego jest Stwórca, siła sprawcza,
najwyższy autorytet-Bóg, a słowo jest od Bo
ga. Czy w takiej sytuacji twórcę może pocią
gać gra słowna? Czy słowa, którym nie patro
nują dobroć i prawda, mogą cokolwiek zna
czyć? To co dla innych twórców jest manife
stacją rzemiosła poetyckiego, albo wybuchem
wyobraźni wyzwolonej, dla F. Kameckiego jest
świętokradztwem:
„mogę stać się bogiem
jeśli posłucham wołania wyobraźni
tu w ogrodzie odnajduję sidła
dobra nie słyszę jeno zło
(z „Pokusy" z tomu „Parabole Syzyfa")

Świętokradztwem jest tworzenie
niego samego:

piękna dla

Od kiedy uwiodła mnie nieskończoność
nie potrafię napisać najlepszego wiersza
(...)
Nie dam się porwać pięknu"
(z „Zapatrzenie" z tomu „Sanczo i ocean")

Niezależnie od tego, czy F. Kamecki przyj
muje postawę kaznodziei, projektującego pań
stwo powszechnej szczęśliwości, czy postawę
słowiarza, uważnie penetrującego ścieżki sło
wa, zawsze motorem jego myślenia jest sprze
ciw. Autor „Epilogów Jakuba" obrał drogę
walki, a nie afirmacji, metodę realnego oce
niania szans, a nie mistycznych wzlotów.
W tym tkwi siła jego wierszy, które będąc
prawdziwie religijne, żadną miarą nie mogą
sprowokować czytelnika do postawienia za
rzutu „dewocyjności lirycznej", tak chętnie
ostatnio uprawianej przez różnego autoramen
tu „przechrztów". Wiersze F. Kameckiego
wzbudzają szacunek sprawnością poetyckiego
warsztatu, przejrzystością semantyczną, upo
rządkowaniem słów i myśli. I choć autor „Pa
raboli Syzyfa" jest outsiderem literackim,
twórcą istniejącym w sposób najzupełniej na
turalny i... neutralny, poza notowaniami i ge
neracjami, to jednak, kto wie, może właśnie
tego typu twórczość ostanie się, kiedy już
wiatr historii rozwieje plewy „epoki jąkania".
Krzysztof Kuczkowski
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BOŻE NARODZENIE
To trzeba przez zmęczenie przez siano
lśnieniem słomy chrabąszcza
twardością belek okrągłością koryta
dźwiękiem łańcuchów
klepiskiem glinianym czołgać się do niewinności
przytulić rozum do mrozu
odważyć kilka deka kadzideł
spalić pośrodku nadziei
To trzeba oddechem
spojrzeniem uściślić
precyzyjnie przyjąć odrobinę niewidzialności
na skostniałe palce
pielęgnować dar
aż obdarzy wszystkich
Więc czekać obok wielkich nocnych ścian na
gwiazdę
niech odleci ciemność
niech spadną berła i korony do stawów
niech światło odbierze paradę rudej ziemi
niech słowo będzie ciałem
niech Bóg scali czas
i przestrzeń

INCARNATUS
Po to się narodził
żeby od jego rąk zimny wieczór
topniał przed n a m i
— chcieliśmy przecież zawsze
a i teraz nie pomniejszamy pragnień —
więc przychodzi na wzgórze naszych chłodów
płomnień który spala
zamienia szron na gałęziach
w wodę żywą
wystarczy on jeden ubogi świecznik
aby spojrzenia wszystkich ludzi
dotarły
przez podarte i ciemne horyzonty
do światła

KOLĘDA
WYCIECZKA Z MŁODZIEŻĄ
Młodzieży z Gniewa
Najbliższą stacją niedziela.
O drugiej w nocy wysiądziemy
na pustkowiu gdzie trwoga i niepewność.

Jestem zagrodą dla owiec
hej kolęda
dokąd podchodzą wilki
hej kolęda
bronię się latarką

Nikomu nie powiemy

h e j kolęda
ucieczką do Egiptu

ile płonących głów ma niebezpieczeństwo

hej kolęda

ile piekieł w każdym strachu.
1

Tchórzom zameldujemy
ile siły w najmniejszej odwadze
ile kosztuje odpowiedzialność.

Wrócę
hej kolęda
gdy lasy urosną
na grobach herodów

KS. FRANCISZEK KAMECKI urodził się w 1940 roku w Cekcynie (południo
wa część Borów Tucholskich). Od wielu lat związany jest z Kociewiem. W latach
1956—1964 przebywał w Pelplinie, gdzie ukończył „Collegium Marianum", a na
stępnie studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym. Pracę kapłańską
rozpoczął w Nowej Cerkwi, potem osiem lat pełnił ją w Gniewie (1966—1974). Po
studiach na KUL-u (1974—1977) pracował w ośrodku akademickim „Emaus" w
Bydgoszczy — Fordonie. Następnie w 1982 roku powrócił na Kociewie; obejmując
parafię w Grucznie (koło Świecia n/W.).
Debiutował w 1960 roku, publikując swoje wiersze na łamach prasy literac
kiej, ogłaszał je również na antenie Polskiego Radia.
Ceniony i uznany poeta jest autorem trzech obiorów wierszy:
Parabole Syzyfa, PIW, W-wa 1973; (na XI Ogólnopolskim Festiwalu Poezji 1974
uznany za najciekawszy debiut roku).
Sanczo i ocean, LSW, W-wa 1980;
Epilogi Jakuba, PIW, W-wa 1986.
Poezje Franciszka Kameckiego ukazały się także w języku niemieckim w prze
kładzie Karla Dedeciusa.
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JERZY

DĄBROWA-JANUSZEWSKI

„...Właśnie wróciliśmy do Tczewa
z naszej podróży poślubnej i za
nim skończył się urlop męża, jesz
cze pojechaliśmy na dwa dni do
rodziców na wieś. Mąż był zach
wycony piękną okolicą kaszubską..."
Pierwsze zdania książki Anny
Łajrning natychmiast wprowadzają
nas w ukochaną krainę kaszubszczyzny, przedstawioną niezwykle
plastycznie, a zarazem ostro, z wie
lością wyraziście nakreślonych po
staci ludzkich z lat międzywojen
nych w Tczewie, pobliskim Gdań
sku, Sopocie, czy rodzinnym Parzynie. To ogromny dar, tak literackie
przedstawienie wspomnień z lat mi
nionych, dotyczących kręgu ludzi
najbliższych, związanych w odro
dzonej Rzeczypospolitej ze skompli
kowanymi procesami społecznymi.
Na Pomorzu stopień tego skompli
kowania z każdym rokiem narastał.
Tu przecież miał przebiegać osła
wiony eksterytorialny szlak niemie
cki, łączący Rzeszę z Prusami
Wschodnimi. Tak to sobie wyobra
żali Niemcy. Interesy nacji naro
dowościowych splatały się na tym
skrawku odzyskanej polskiej ziemi,
w iście gordyjski węzeł. Interesy
rozbieżne, racje, anse i pomówie
nia, których pogodzenie, rozwikła
nie, wymagało od ludzi — jak by
rzekł profesor Kotarbiński — wy
jątkowej spolegliwości. A czy był
na to czas w Polsce, odrodzonej po
wielu latach niewoli, miotającej się
w sidłach ogólnoeuropejskiego kry
zysu gospodarczego? Zwłaszcza je
śli rozwikłanie problemów społecz
nych zależało od wspólnej dobrej
woli.

karka, zwracająca się wprost do
nas — czytelników z konkretnym
wyjaśnieniem.
Dotychczas znaliśmy dwa tomy
wspomnień tej autorki: „Dzieciń
stwo." (1978), „Młodość" 1(1930), w
których Anna Łajming nakreśliła
bogatą panoramę życia społecznego
wsi kaszubskiej (Przymuszewo, Parzyn), zrelacjonowała trudne lata
;
nauki, potem pracy, m i n . w Staro
stwie w Chojnicach, później w ad
ministracji majątków ziemskich ko
ło Gniewa. Całość ukazywanej w
wymienionych książkach problema
tyki dotyczyła relacji zachodzących
między niemieckim zaborcą a Ka
szubami, etnicznymi, prawowitymi
mieszkańcami tych stron, wreszcie
niemieckimi kolonistami wtapiający
mi się niejednokrotnie w społecz
ność kaszubską. W momencie za
kończenia pierwszej wojny świato
wej należne miejsce znajdzie w dru
gim tomie wspomnień polska ad
ministracja, tworzona na odzyskanej
części Pomorza, rekrutująca się z
przyjezdnych spoza Pomorza. Ale
granica przedzieli Kaszuby, pozosta
wiając wiele wiosek po drugiej
stronie. Uwypuklą się nowe prob
lemy między „swojakami" np. z oko
licy Somin (już w Rzeszy), a pol
skiego Parzyna i innych wsi.
„Mój
dom"
jest
kontynuacją
wspomnień, jakże innych już, po za
mieszkaniu przez małżeństwo Łaj
mingów w Tczewie, jednym z tych
miast pomorskich, w którym ogni
skowały się wszystkie problemy
społeczne. Białą emigrację rosyjską
reprezentuje Włodzimierz Łajming
i wielu jego pobratymców, tu szu
kających swojego miejsca w życiu,
nie tylko w Tczewie, ale i we wszy
stkich innych miastach Polski. Łą
czy ich Związek Emigrantów Ro
syjskich, organizacja o charakterze
bardziej nostalgicznym, skłócona,
bez ściśle określonego programu.
Marzenia o szybkim upadku Rosji
„bolszewickiej", kryzysie komuni
stów rosyjskich, nie. ziszczają się.
Kojarzą się polsko-rosyjskie mał
żeństwa, tępieje ostrze nienawiści
do tych, którzy śmieli przekreślić
carsko-arystokratyczną rzeczywistość

„Mój dom", trzeci tom wspomnień
Anny Łajming, ukazuje jakby dwie
perspektywy w spojrzeniu na ów
czesną Rzeczpospolitą. Dom rodzin
ny Anny i Włodzimierza Łajmin
gów i ojczyznę •«— także dom. W
którym z nich istnieje większy nie
pokój? To pytanie uzyskuje odpo
wiedź na kartach książki, niezwyk
le sugestywnej, bardzo osobistej
także w tych partiach, w których
pisarka
przedstawia
uogólnienie
swoich obserwacji, przemyśleń. W
Rosji. • .
sposób mimowolny tworzy rozległy
obraz życia społeczności pomorskiej
Im mocniejszy staje się niemiec
w latach 1920—39, uzupełniając bio
ki nacjonalizm, do władzy w Rze
grafię niektórych postaci o ich losy
szy dochodzi Hitler, tym częstsze są
wojenne, także lata po wyzwoleniu.
nagonki na społeczność żydowską —
Wówczas uprzytamniamy sobie, że
z niemieckiej, a niestety, także
nad sfabularyzowanym tokiem akcji
i polskiej strony. Najmniej ma w
tej powieści wspomnieniowej czu
tej kwestii do powiedzenia ludność
wa baczna na' wszystko " pamiętni- ' 'kaszubska i tutejsi" Rosjanie. Im
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bliżej wojny, tym wyraźniejsze są
proniemieckie
gesty
niektórych
przedstawicieli ludności etnicznie
ukraińskiej, zamieszkałej także na
Pomorzu. W tym społecznym tyglu,
w jego wnętrzu, funkcjonuje szczę
śliwe małżeństwo Łajmingów z
dwojgiem dzieci. Anna godzinami
wysłuchuje sporów, racji, . „tego
wszystkiego" — jak napisze — by
w międzyczasie zajmować się także
domem, dziećmi, szykować posiłki,
zakąski.. Nie unikała trudnych roz
mów, zachowując zawsze trzeźwy
stosunek do wszelkich problemów,
stanowczo broniąc sprawy kaszub
skiej i polskości, jako sprawy nad
rzędnej. „To wszystko", co wiązało
się z działalnością męża, sąsiadów,
przybyszów, nie było w stanie za
kłócić domowego szczęścia, pozor
nego — jak na czasy kryzysowe —
dostatku, najpierw w wynajętym
pokoiku, później w większych mie
szkaniach, które stwarzały lepsze
warunki egzystencji powiększającej
sie rodzinie.
Przyziemne radości stają się przy
czynkiem do wspomnień. Pierwsza
wyprawa na plażę w Sopocie: „Tom,
leżąc na bielutkim piasku, rozmy
ślałam o dawnym moim skromnym
panieńskim życiu
w Chojnicach...".
Spojrzenie przez okno wynajętego
mieszkania: „Z kuchennego okna za
patrzyłam się na wschodnie, poch
murne niebo. Za Wisłą nad Malbor
kiem ukazywały się ogniki fajer
werków. Puszczano je na cześć Hit
lera, który w tym dniu wizytował
to miasteczko. Był rok 1938".
Fakty,
skojarzenia,
umiejętnie
wplatane dialogi i całe partie (np.
listy od matki) po kaszubsku, ra
dości i smutki... Słowem — nor
malne życie w niecodziennych wa
runkach. Anna Łajming ma do po
wiedzenia bardzo wiele. Jest dow
cipna, potrafiła niezwykle suge
stywnie nakreślić sylwetki swoich
bohaterów ze wspomnień, także mę
ża, o którym napisze w zakończe
niu książki: „Mąż żył jeszcze dłu
gie • lata. Był Rosjaninem, a kochał,
jak się wyraził, swoją drugą oj
czyznę — Polskę. Jego pasją była
pracowitość, gościnność i pomaga
nie drugiemu człowiekowi. Zmarł w
roku
1964 po ciężkim schorzeniu
płucnym
i
pochowany
został
na
słupskim
cmentarzu
w
największej
prostocie i ciszy".
Anna Łajming nie kończy swoich
wspomnień na tym tomie. W mie
sięczniku „Pomerania", wydawanym
przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Gdańsku, drukowane są od
cinki książki noszącej tytuł „Czer
wona róża". Jej akcja dzieje się w
Słupsku w pierwszych latach po
wyzwoleniu. Tak więc za kilka lat
możemy otrzymać tom czwarty
wspomnień.
Jerzy Dąbrowa-Januszewski

Anna Łajming: „Mój dom".
Wyd. Morskie, Gdańsk 1986,
s. 279. —

EDWIN F. KOZŁOWSKI

Największym skupiskiem Kociewiaków, poza Kociewiem, jest Trójmiasto. Ludność tej wielkiej aglo
meracji, w tym i ci urodzeni na Kociewiu, chętnie
szuka wytchnienia na Kaszubach i Kociewiu.
Od lat PTTK w Gdańsku organizuje na Kocie
wiu wycieczki, rajdy, zloty, seminaria, a kwartalnik
„Jantarowe Szlaki" od 1958 roku zamieszcza popu
larnonaukowe i informacyjne opracowania dotyczące
tego regionu.
Oddział PTTK w Gdańsku już w 1963 raku wydał
swą pierwszą książkę o Kociewiu (E. F. Kozłowski:
Ziemia skarszewska w zarysie. Historia, zabytki, wa
lory turystyczne-), a w kalendarzach imprez tury
stycznych, na lata 1970 i 1971, znalazło się spo-roi
akcentów kociewskich. Tenże Oddział PTTK wydał
w 1971 roku kolejną pozycję E. F. Kozłowskiego pt.
„Godziszewo-Skarszewy.
Krajoznawczo-przyrodniczy
szlak pieszy".
Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w
Gdańsku wydaje od 1971 roku, w siedmiu seriach
wydawniczych, materiały krajoznawcze dotyczące
Pomorza. Z bardziej znanych serii wydawniczych, w
których wykorzystano problematykę fcociewską, moż
na wymienić „Zeszyty Kaszubskie" i „Zeszyty Organizacyjno-Programowe". W pierwszym zeszycie z
serii kaszubskiej W. Slubowski w pracy pt. „Józef
Wybicki" ukazuje liczne związki Wybickiego z Kociewiem, a W. Kledzik w pracy pt. „Opactwo Cyster
sów w Oliwie" omawia miejscowości Kociewia zwią
zane z tym zakonem.
W kolejnej serii wydawniczej, w pracy zbiorowej
pod red. E. F. Kozłowskiego pt. „Żyli i działali
wśród nas", zamieszczono kilkanaście biografii za
służonych dla PTTK Kociewiaków. Wkrótce ukaże
się praca J- Rychtarskiego pt. „Gdański Okręg PTTK
w latach 1945—1975", w której znaleźć będzie moż
na obszerne .materiały dotyczące działalności Oddzia
łów PTTK na Kociewiu.
Natomiast prof. W. Gaworecki (prezes ZW PTTK
w Gdańsku) w pracy pt. „Turystyka morska w Pol
sce" omawia początki tej turystyki w Świeciu
i Tczewie. Książka ta ukaże się w połowie 1987 roku
w nakładzie 10 tys. egz., o objętości 6 arkuszy au
torskich (ok. 120 str. maszynopisu).
Od 1974 roku ukazują się Zeszyty Kociewskie.
Do tej pory wydano następujące pozycje:
— E. F. Kozłowski: INWENTARZ STAROSTWA
SKARSZEWSKIEGO Z 1628 ROKU. (1974 r., for
mat A-5, nakład 500 egz., obj. 2,9 ark. wyd-, n a 
kład wyczerpany). Zeszyt ten poświęcono Skar
szewom z okazji Międzynarodowego Roku Ochro
ny Zabytków i XXV-lecia społecznej opieki nad
zabytkami. Był to jednocześnie ukłon Gdańska w
stronę dawnej siedziby wojewodów pomorskich.
Autor na tle cennego dokumentu w komenta
rzach omawia dzień dzisiejszy tego obszaru. Pro
fesor E. Rozenkranz w swojej recenzji napisał:
.Tekst „Inwentarza" stanowi -ważne źródło pozna
nia gospodarczego oblicza kompleksu wsi staro
stwa skarszewskiego w roku 1628, a jednocześnie
zawiera bezcenny wprost opis zamku... Wydaje
się, że popularyzacja Skarszew — centrum obej
mującego polskie życie polityczne w XVI do XVIII
wieku — jest sprawą nader ważną i z tych wzglę-

,- dów nie podlega też dyskusji wybór tego dofcu-.;'...mentu naszej gospodarczej przeszłości do. publi
kacji...".
— M. Sperski: SZLAKI KAJAKOWE NA KOCIE
WIU (1975 r., format A-5, nakład 2.000 egz-, obj.
1,8 ark. wyd., nakład wyczerpanj'-). Dr Sperski,
wybitny działacz turystyczny, opisał liczne szlaki
kajakowe po rzekach i jeziorach Pojezierza Sta
rogardzkiego, a także skrótowo ukazał piękno
krajobrazu i przyrody Kociewia.
— J. Bogucki: 'SZLAKI TURYSTYCZNE NA KO
CIEWIU (1976 r., format A-5, nakład 2.000 egz.,
obj. 1,8 .ark. wyd., nakład wyczerpany). Zeszyt
1
trzeci omawia szlaki piesze , kolarskie i autokarowe
po najcenniejszych zabytkach i ukazuje najcie
kawsze krajobrazowo i przyrodniczo okolice Ko
ciewia.
— J. Milewski: KOCIEWIE W PIŚMIENNICTWIE
I DRUKU (1980 r., format A-5, nakład 2.000 egz-,
obj. 7,9 ark. wyd.). Dr Milewski, najbardziej zna
ny popularyzator Kociewia, napisał kolejną pra
cę, w której zebrał cenny materiał dotyczący pi
śmiennictwa, jak i ludzi związanych z pracą
twórczą na Kociewiu. i Pomorzu. Szczególnie wni
kliwie omówił działalność historyków z ośrodka
pelplińsikiego. Warto jednocześnie poinformować,
że wnikliwej i krytycznej oceny tej pionierskiej
pracy dokonał między innymi prof. A. Bukowski.
— J. Milewski: POGODKI, WIE'3 LETNISKOWA
NAD RZEKĄ WIERZYCĄ (1982 r., format A-5,
nakład 2.000 egz., obj. 2,5 ark. wyd.)- Ten rejon
Kociewia o pięknej historii i cennych zbytkach,
a jednocześnie urzekającej przyrodzie doczekał
się po raz pierwszy własnej pozycji wydawniczej.
Celem tej pracy jest ukierunkowanie ruchu tu
rystycznego w te ciekawe zakątki ziemi kociew
skie j .
— J. Milewski: STAROGARD GDAŃSKI — STOLI
CA KOCIEWIA I OKOLICE (1982 r., format A-5,
nakład 2.000 egz., obj. 3,4 ark. wyd.). W swojej
kolejnej pracy dr Józef Milewski przystępnie
omówił i opisał centralny gród Kociewia, z myślą
o turystach młodzieżowych, pragnących zapoznać
się z tym miastem i przyrodą okolicznych lasów
i jezior oraz osobliwościami przyległych wsi.
— J. Milewski: SKÓRCZ I OKOLICE. W 50-Iecic
nadania praw miejskich (1984 r-, format A-5, na
kład 3.000 egz., -obj. 3,5 ark. wyd.). PTTK w Gdań
sku zorganizowało w czerwcu 1984 roku sesję po
pularno-naukowa w Skórczu z okazji 50-lecia na
dania tej miejscowości praw miejskich, w czasie
której referaty wygłosiło kilku wybitnych nau
kowców. Ta publikacja została przyjęta z ogromnym zainteresowaniem przez mieszkańców Skórcza
i okolic, jak i turystów.
— F. Biernacki: SZLAKIEM LEGEND I OPOWIA
DAŃ PO STAROGARDZIE GDAŃSKIM (1984 r.,
f
ormat A 5, nakład 1.000 egz,, obj. 1,3 ark. wyd.,
nakład wyczerpany). Była to pierwsza opubliko
wana praca 89-letniego regionalisty, niedawno
zmarłego, który część swojego dorobku życiowego
przekazał do Regionalnej Pracowni Krajoznawczej
PTTK w Gdańsku (658 stron rękopisu, zawierają
cego 175 różnych legend, baśni, podań i faktów
z przeszłości i teraźniejszości Pomorza). Wyboru
i opracowania tego 'materiału dokonał dr J- Mi
lewski, który połączył kilka tekstów, związanych
ze Starogardem, w jedną całość.
Rozprowadzaniem Zeszytów Kociewskich zajmują
się Oddziały PTTK W Starogardzie Gdańskim i w
Tczewie oraz Regionalna Pracownia Krajoznawcza w
Gdańsku (ul. Ogarną 72 A).
Gdy tekst niniejszej informacji dotrze do rąk
Szanownych Czytelników, liczymy, że w sprzedaży
będą już kolejne pozycje wydawnicze:
— F. Biernacki i J. Milewski: Bedekcr Kociewski
(format A-5, nakład 15.000 egz., obj. 10 ark. wyd.);
— J. Milewski: Borzechowo-Zblewo-Kaliska-Czarna
Woda, (format A-5, nakład 5.000 egz., obj. 5 ark.
wyd.). Będzie to kolejny cenny przewodnik tury
styczny po Kociewiu;
— J. Milewski: Ocypel-Lubichowo-Osieczna (format
A-5," nakład 5-000 egz., obj. 5 arfc wyd.).;
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E. F. Kozłowski: Inwentarz starostwa skarszew
skiego z 1628 roku (wydanie II, format A-5, na
kład 3.000 egz., obj. 3,5 ark, wyd.);
B. Kreja: O nazwach własnych na Kociewiu
i okolicy (format A 5, nafeład 5.000 egz., obj. 10
ark. wyd.). Będzie to cenna praca naukowa prof.
B. Kreji z Uniwersytetu Gdańskiego o 250 miej
scowościach Kociewia;
J. Milewski: Czersk i okolice. Z pogranicza Bo
rów, Kaszub i Kociewia- (format A-5, nakład
5.000 egz., obj. 5 ark. wyd.).
J. Milewski: Opalenie i okolice (format A-5, na
kład 5.000 egz., obj. 2 ark. wyd.).
B. Solecki: Nowa Cerkiew i okolice (format A-5,
nakład 3.000 egz., obj. 2 ark. wyd-).
E. F. Kozłowski: Szlakiem J. Wybickiego na Ko
ciewiu (format A-5, nakład 5.000 egz., obj. 3 ark.
wyd.).

W opracowaniu autorskim lub redakcyjnym znaj
dują się także dalsze zeszyty dotyczące Tczewa, Gnie
wa, Skarszew, zabytków przyrody f itp. takich auto
rów jak: dra J. Milewskiego, pro . E. Rozenkranza,
E. Kozłowskiego, dra A- Sikory, mgra J. Kuśmierka
i innych.
Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w
Gdańsku przygotowuje także do druku inwentaryza
cję krajoznawczą gmin naszego województwa, z któ
rych dr J. Milewski już opracował
gminy: Starogard
1
wieś, Zblewo, Kaliska, Lubichowo , Osieczna, Smęto
wo Graniczne i Skórcz.
Serdecznie namawiam mieszkańców Kociewia do
gromadzenia w bibliotekach szkolnych, publicznych
jak i we własnych zbiorach książek naszej małej
placówki wydawniczej.
Edwin F. Kozłowski

Uwaga Czytelnicy
W hołdzie przeszłości
Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim zaprasza mie
szkańców S t a r o g a r d u i Kociewia do współpracy w rozwoju naszej pla
cówki.
Instytucja nasza mieszcząca się w Ratuszu na Placu 1 Maja i w ba
sztach przy ulicy Bocznej, mająca dwa działy: historyczny i etnograficz
ny, poszukuje nowych, interesujących materiałów do wzbogacenia eks
pozycji.
W związku z t y m apelujemy do wszystkich Obywateli naszego mia
sta i regionu, posiadających jakiekolwiek pamiątki z dawnych lat o kon
takt z pracownikami Muzeum.
Poszukujemy: odznaczeń (medali i orderów), broni, sztandarów, m u n 
durów, fragmentów strojów ludowych, ludowych narzędzi i przedmiotów
codziennego użytku, mebli ludowych, skrzyń wianowych, obrazów, rzeźb,
rysunków, szkiców, starej prasy pomorskiej, dokumentów, ulotek, dru
ków, starodruków, książek, listów, k a r t pocztowych, widokówek oraz fo
tografii. Przedmioty te, leżące w zapomnieniu gdzieś na strychach czy
w piwnicach, często nieużyteczne, niejednokrotnie niszczejące mogłyby
być wartościowymi eksponotami w naszym m u z e u m .
Jednocześnie Dyrekcja Muzeum Ziemi Kociewskiej informuje Szano
w n y c h Państwa, że dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi na
zakup przedmiotów wartościowych. Osobom, k t ó r y m z różnych powodów
t r u d n o się rozstać z zachowanymi pamiątkami (fotografie, dokumenty)
g w a r a n t u j e m y wykonanie fotokopii przekazanych przedmiotów. M a m y
nadzieję, że szczytna idea przekazania pamiątek z przeszłości zrekompen
suje ofiarodawcom ich u t r a t ę .
Znając obywatelską postawę mieszkańców miasta i regionu, wierzy
my głęboko, że apel ten nie pozostanie bez odzewu.
Szczegółowych informacji udziela:
M U Z E U M ZIEMI K O C I E W S K I E J , STAROGARD GD.
— Ratusz, Plac 1 Maja 1, tel. 236-47
— Baszta Narożna, ul. Boczna 3, tel. 246-75
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ROMAN LANDOWSKI
Tczewski

parnasik

Bel

lat

dwudziestych

canto

pod ramię z muzą w podwiqzkach

Podobnie jak na scenach teatru dramatycznego,
gdzie Melpomena przywdziewała maskę tragiczną lub
komiczną, teatr muzyczny również nie ograniczał
swoich prezentacji li tylko do przedstawień „opera
serio". Mnogość propozycji pośredników teatralnych,
zróżnicowanie zainteresowań mieszkańców, a może
przede wszystkim doskonale warunki techniczne ów
czesnej Hali Miejskiej — o czym czytelnicy zostali
już poinformowani w poprzednim „parnasiku" — po
wodowały, że miasto oglądało widowiska muzyczne
wszystkich gatunków. Obok tych rozbrzmiewających
najpiękniejszym, i najpoważniejszym zarazem, „beli
cantem" gościły przedstawicielki „podkasanej muzy",
którym podczas frywolnych igraszek zdarzało się czę
sto pokazywać podwiązki. Atmosfery i harmonii do
dawały zaloty Terpsyehory i dźwięki kameralnego
muzykowania w najpoważniejszym tonie. Współ
brzmienie ułatwiał fakt, że nieraz ten sam zespół
wykonawców, goszcząc dwa dni z rzędu, pierwszego
dnia przedstawiał operę poważnego rodzaju, by w
dniu następnym pokazać najlżejszą z lekkich opere
tek.
Opera, operetka, czy balet — to też teatr, tyle że
przedstawiający muzyką, śpiewem czy tańcem, a nie
słowem mówionym. Powszechnie się uważa, że są to
gatunkowo znacznie młodsze krewne Melpomeny, są
to jednak niepewne spory. W wielu przypadkach po
trafiłyby je złagodzić muzy spowinowacone mezalian
sem. Najwięcej kłopotów na „parnasiku" sprawiały
wszelkie singspiele, wodewile, farsy muzyczne, śpiewogry, które z powodzeniem uprawiane były także
przez teatry dramatyczne, traktujące je jako kome
die. Natomiast w teatrach muzycznych zaliczano te
gatunki pogranicza scenicznego do form operetkowych.
Czytelnicy winni więc wybaczyć pewne nieścisłości
formalne, jakie mogą się pojawić w tej relacji, ale
w rzeczywistości nie o klasyfikację tutaj chodzi.
Pierwsze wizyty artystyczne w Tczewie złożyli wy
konawcy zagraniczni. W 1921 roku miasto to, jak i in
ne miasta polskie, odwiedzili wschodni sąsiedzi, co w
świetle niedawnego konfliktu zbrojnego było gestem
tyleż odważnym, co i przyjaznym. Dzisiaj wiemy, że
te kontakty kulturalne służyły nawiązaniu dobrych
stosunków sąsiedzkich. Zadania tego podejmowali się
znani i popularni artyści. Wiosną 1921 roku do Tcze
wa przyjechała słynna tancerka, znana pod artystycz
nym pseudonimem Selena, artystka z Piotrogrodu,
uczennica i partnerka wręcz legendarnej Isadory Duncan. Selena w nowej interpretacji przedstawiła tańce
klasyczne do muzyki Chopina, Wieniawskiego, Gou
noda, Verdiego, Schuberta. Balerinie towarzyszył zna

komity śpiewak Opery Warszawskiej, Bronisław Dzie
dzic ki.
Sztuka bosonogiej Isadory Duncan zyskała rów
nież w Polsce kilka naśladowczyń. W połowie roku
do Tczewa zjechała Zenobia Janczewska wraz z uczen
nicami prowadzonej przez siebie szkoły baletoweij.
Wyznawczyni nowoczesnego tańca prezentowała się
na scenie boso, a członkinie jej zespołu, podobnie jak
rewolucyjna Duncan, tańczyły w klasycznych tuni
kach skąpo okrywających ciało. Zenobia Janczewska
i jej uczennice przedstawiły tańce solowe i sceny ba
letowe do muzyki Chopina, Rubinsteina i Griega.
Ponieważ założycielka szkoły tańca była także aktor
ką dramatyczną, występy uzupełniała recytacjami.
Program koncertu muzyczno-baletowego wypełniał to
warzyszący tancerce prof. Ro.thsch.ut z konserwato
rium pomorskiego w Bydgoszczy własnymi recitala
mi wiolonczelowymi.
W pierwszych dniach września 1921 roku gościli
artyści Ukraińskiego Teatru Narodowego. 3 września
tczewskiej publiczności przedstawili operetkę „Oj, nie
chody Gryciu na weczernice", a następnego dnia „Natałkę Poltewkę".
Rok 1922 tczewianie swoje życie muzyczne rozpo
częli wysłuchaniem recitalu fortepianowego Feliksa
Szymanowskiego. Był to brat słynnego już wtedy
Karola — kompozytora, który jednak jako pianista
zawsze ustępował Feliksowi. W auli Gimnazjum Mę
skiego (obecnie Szkoła Podstawowa nr 5 im. A. Mic
kiewicza) Feliks Szymanowski zinterpretował utwory
Chopina, Beethovena, Glinki, Liszta, Schumanna, no
i obowiązkowo Karola Szymanowskiego. Utwory swo
jego brata iwłączał do programu każdego (recitalu;
W lutym tegoż roku wystąpił również w auli gim
nazjum Kazimierz Skoczylas z recitalem pieśni pol
skich i rosyjskich.
Z „podkasaną muzą" tczewianie spotkali się po
raz pierwszy w październiku 1922 roku za pośredni
ctwem Teatru Miejskiego w Grudziądzu. Był to najsolidniejszy pośrednik, w całym drugim dziesięciole
ciu teatr ten tezewianom przywiózł czternaście ope
retek. Ale wówczas jesienią 1922 roku artyści z Gru
dziądza zaprezentowali „Księżniczkę czardasza" Kalmana, przedstawiając perypetie owej bardzo już po
pularnej gwiazdy variete budapesztańskiego „Orfeum".
Natomiast ze sztuką „beli canta" na scenie tczew
scy słuchacze zetknęli się 9 kwietnia 1923 roku, kiedy
Opera Poznańska przedstawiła rodzaj składanki ope
rowej, proponując po jednym najbardziej atrakcyj
nym akcie z „Trubadura" i „Traviaty" Verdiego oraz
„Halki" Moniuszki. Zespół Opery Poznańskiej zaprę-
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zentował tylko solistów, dlatego dobór składanki
obejmował te akty, które nie wymagały obsady chóru
i baletu. Soliści śpiewali przy akompaniamencie for
tepianu na cztery ręce (Pawlak i Wojciechowski). By
li to najwybitniejsi artyści poznańskiej sceny opero
wej, m.in. primadonna Liliana Zamorska, tenor Jerzy
Malawski i 'baryton Jan Romejko.
Podobny „wieczór operowy", poszerzony o III akt
„Aidy" Verdiego, ten sam zespół przedstawił w lipcu
W powiększonym składzie śpiewaków. Poza już wy
mienionymi wystąpili ponadto tenorzy — Włodzimierz
Makowski i Józef Woliński oraz druga primadonna
poznańska, Irena Cywińska.
Również latem 1923 roku przyjechał do Tczewa
Teatr Nowości z Krakowa goszcząc przez dwa lipco
we dni, w których zaproponował dwie operetki „ze
świata artystycznych gwiazd" — „Bajaderę" Kalma
na (w sześć miesięcy po polskie- prapremierze)
i „Gwiazdę filmu" Stolza. W tymże roku jeszcze dwu
krotnie rozbrzmiewały w Hali Miejskiej operetkowe
przeboje. Postarał się o to Teatr Miejski w Inowro
cławiu, przedstawiając prawie 60-cio osobowy zespół
Zrzeszenia Artystów Scen Polskich, kierowany przez
J. Otrębowskiego. Latem zespół pokazał i zagrał Linckiego „Gri-Gri", a jesienią Kalmana „Dziewczę z Ho
landii" (też prawie tuż po prapremierze polskiej). Za
sługą owego zespołu z Inowrocławia było pokazanie,
też jesienią, moniuszkowskiej „Halki" w całości.
Kok 1924 znowu rozpoczęto muzyką poważną. Naj
pierw koncertował pianista Franciszek Łukasiewicz,
w następnych latach będący częstym gościem tczew
skich estrad; nieco później, bo w polowie stycznia,
również z Poznania przyjechał profesor tamtejszego
konserwatorium, Zygmunt Lisiecki. Pianista ten cie
szył się opinią najlepszego wówczas, obok Ignacego
Paderewskiego, koncertującego wirtuoza. W kraju
wszędzie wzbudzał powszechne uznanie. W Tczewie
również przyjęto go entuzjastycznie. Tego roku w 18
numerze „Dziennik Tczewski" w taki oto sposób zre
lacjonował występ artysty: „Na obfity i bogaty pro
gram
złożyły
się
utwory
Chopina,
Paderewskiego,
Rachmaninowa, Schuberta i Liszta. Profesor Lisiecki
dał nam tutaj dowody swej niepośledniej techniki,
lekkości uderzenia, powiewności tonu oraz doskonałej
inteligencji muzycznej. Muzyka profesora Lisieclciego
wywołała i sprawiła prawdziwą ucztę duchową, toteż
publiczność
obdarzyła
koncertanta
burzą
frenetycznych, niemilknących
oklasków".
Rok 1924 nie był bogaty w występy teatrów mu
zycznych. Wyraźnie dominowały wizyty scen drama
tycznych. Operetka Teatru Miejskiego w Grudziądzu
późną jesienią, tuż przed adwentem zjechała do Tcze
wa na dwa dni, by zagrać kolejno dwie sztuki ope
retkowe. „Róża Stambułu" Falla, egzotyczny utwór —
ze względu na akcję i scenografię — cieszył się wów
czas wielką popularnością, z wielkim zainteresowa
niem został przyjęty również w Tczewie. Drugą sztu
ką, pokazaną przez pomorskich artystów, była operet
ka Planąuetta „Dzwony z Corneville", słynny utwór
święcący sukcesy na scenach niemal całej Europy.
Scenę muzyczną posiadał także Teatr Miejski w
Toruniu. W czerwcu 1925 roku ta scena wystąpiła
przed tczewską publicznością z operetką Kalmana
„Hrabia Marica" w reżyserii Zdzitowieckiego. Po kil
ku dniach teatr operetkowy „Nowości" z Poznania
przywiózł dwa muzyczne utwory lżejszego gatunku
— „Szaloną Lolę" Hirscha i „Clo-Glo" Lehara. Były
to dla polskiego widza autentyczne nowości. Operet
ka Lehara została napisana przez kompozytora za
ledwie rok przed tczewskim przedstawieniem.
Ambicje prezentowania nowości miał również teatr
muzyczny z Krakowa, noszący, podobnie jak zespół
poznański ,(a także warszawski) nazwę „Nowości". Ale
jego objazd po Pomorzu nie zyskał dobrych opinii.
W Tczewie afisze zapowiadały na 5 października spe
ktakl operetkowy pt. „Baron Kimmel" z muzyką Kol
ia, w wykonaniu właśnie artystów z Krakowa. Anon
sowano 40-osobowy zespół z orkiestrą, chórem i ba
letem. Po drugim akcie mieli wystąpić znani komicy
filmowi, Pat i Patachon, „na scenie żywi, a dotąd
widziani tylko na ekranie". Rzeczywistość okazała się
zgoła inna. Mocno ją skrytykował ówczesny „Dzien
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nik Tczewski" w 23*? numerze z 12 października.
Fragmenty tego materiału prasowego warto chyba
przytoczyć. Gazeta donosiła między innymi, że „mimo
huraganowych oklasków, jakie zbierali artyści w in
nych miastach, dobór sztuki o karczemnie głupim
charakterze, i to w celach propagandy kultury pol
skiej, był fałszywym krokiem ze strony dyrekcji tea
tru objazdowego (...).
Szumnie zareklamowana zje
chała do miasta naszego niedawno powstała operetka
objazdowa „Nowości" z Grudziądza (błąd autora ar
tykułu: teatr o tej nazwie pochodził z Krakowa,
a Teatr Miejski w Grudziądzu podjął się impreseriatu objazdu — przyp. R. L.), a afisze zapowiadały
luystęp znanych artystów krakowskich. Toteż publi
czność nasza nie omieszkała tłumnie pospieszyć na
niebywały ten występ. Jakież jednak spotkało wszy
stkich rozczarowanie! Z zapowiadanej orkiestry grał
tylko jeden muzyk na fortepianie. „Znani" artyści nie
tylko nie luzbudzili ogólnego podziiou pod względem
wyrobienia głosoioego, ale i z wywiązania się ze
swoich ról, których całkiem nie umieli. Nieestetyczny
wspólny taniec, jak i solowy popis na wpół nagiej
artystki, nie wzbudził żadnego entuzjazmu; owszem -—
obrzydzenie! Wątpliwe, czy na przyszłość zespół owej
operetki będzie miał powodzenie w mieście naszym
lub w ogóle ?ta Wybrzeżu".
Dalsze losy tego przedstawienia nie są znane, w
każdym bądź razie prasa o tym później już nie in
formowała, natomiast wiadomo, że w podobnym to
nie utrzymana była informacja puckiego korespon
denta „Słowa Pomorskiego" i pe'en oburzenia arty
kuł „Gazety Kaszubskiej" w Wejherowie, tam bo
wiem również grudziądzki impresario zawiózł owe
nieudane wykonanie operetki.
„Wsypa spod znaku barona Kimmla", jak okreś
lali to złośliwi, spowodowała pośrednio przerwę w
gościnnych występach, przynajmniej w Tczewie, Tea
tru Miejskiego w Grudziądzu trwającą do następnego
roku. Oburzenie prasy potęgowała rutoaszność treści
utworu, uznana za nieprzyzwoitą i rozwiązłą. Operet
ka ponoć hołdowała „nieczystość uczuć". Trzeba pa
miętać, Walter Kolio, o właściwym nazwisku Koło
dziejski rodem z Nidzicy, obok Gilberta należał wów
czas do twórców najodważniejszych, swoimi „nie
przyzwoitymi" melodiami trafiając do gustów niewyb
rednej publiczności.
W 1925 roku tczewscy melomani mieli okazję ucze
stniczyć w kilku wartościowych imprezach muzycz
nych. 22 marca w auli wspomnianego już Gimnazjum
Męskiego, z recitalem -wystąpił „światowej sławy" —
jak reklamowała miejscowa prasa — skrzypek Ro
bert Poselt z pianistką Jadwigą Felską. Skrzypek do
prawdy był znakomity, przez wiele lat zbierał uzna
nia na najznakomitszych estradach koncertowych
świata.
W kwietniu znowu koncertował pianista Franci
szek Łukasiewicz. Artysta ten występował często rów
nież jako akompaniator towarzyszący śpiewakom luib
solistom-instrumentalistom. 20 września towarzyszył
znanej już w Tczewie Lilianie Zamorskiej, wówczas
primadonnie oper we Lwowie i Katowicach. Muzyk
ten wystąpił także z własnym recitalem fortepiano
wym, wykonując zawsze lubiane utwory Chopina,
Beethovena, Schumanna, Mendellsońna, Liszta, a tak
że Paderewskiego i Mosakowiskiego. Sławna soprani
stka zaś, przy jego akompaniamencie, zaśpiewała arie
z najpopularniejszych oper Verdiego, Leoncavallo,
Pucciniego, Moniuszki, a także pieśni Rachmaninowa,
Szymanowskiego i Karłowicza. Ceny biletów na ten
koncert były bardzo zróżnicowane, wahały się od
jednego do pięciu złotych. Nie 'było to tanio.
W grudniu, znowu w auli Gimnazjum Męskiego,
amatorzy dobrej muzyki fortepianowej i wokalistyki
mogli wysłuchać recitalu czołowej pianistki tamtych
lat, Stefanii Jagodzińskiej-Niekrasz oraz występu śpie
waczki Anity Lubicz-Stefanowicz (sopran). Koncert
miał dobrą prasę i zyskał uznanie słuchaczy, a do
chód z niego przeznaczono na „Gwiazdkę" dla ubo
gich dzieci.
- Lżejszą muzykę proponowali właściciele większych
tczewskich kawiarni. W „Unii", lokalu położonym

przy obecnej ulicy Jarosława Dąbrowskiego, gdzie
dzisiaj mieszczą się sklepy Składnicy Harcerskiej
i Rzemieślniczego Domu Towarowego, w lutym, przez
dwa tygodnie karnawału, rosyjskie romanse śpiewała
Jadwiga Sieniawska przy udziale harministy Sylwe
stra Wesołowskiego. Natomiast w kawiarni „Bristol",
we wrześniu „z wielkim koncertem popisowym" wy
stąpiła dobrze znana na całym Pomorzu orkiestra
Karola Baryły z Grudziądza.
Nowością w „Bristolu" były zapoczątkowane 16
kwietnia 1926 roku „radiokoncerty". W każde po
południe w tej kawiarni słuchano muzyki z radia,
które wówczas w kraju stawiało pierwsze kroki.
Właściciel kawiarni, nabywca pierwszego odbiorni
ka radiowego „o dobrej nośności", ów rewelacyjny
cud techniki udostępnił publicznie, zapewniając so
bie oczywiście tłumy... konsumentów. „Dziennik
Tczewski" podał tę wiadomość jako absolutną no
wość, zamieszczając tygodniowe programy radiowe
europejskich stacji nadawczych — Rzymu, Pragi,
Wiednia, Lipska, Zurychu, Mediolanu, Wrocławia'
Berlina, Stuttgartu, Londynu, Hamburga, Neanolu'
Madrytu. Dominowała muzyka rozrywkowa typu
„odeonowego" — pooularne utwory operetkowe,
wiązanki walców — to co dzisiaj określamy mianem
muzyki „dobrej, łatwej i przyjemnej". Natomiast w
kawiarni „Cristal", w maju „recitale dawał" znany
skrzypek, Stanisław Jasiński, wychowanek berlińskie
go konserwatorium. Akompaniował mu Józef Betlejewski.
Z wielka muzyką i sztuką tczewianie zetknęli się
ponownie 18 maja, gdy do miasta przybyła nowo
utworzona Opera Pomorska — Bydgoszcz — Toruń —
Grudziądz. Wielce ukontentowani wysłuchali i obej
rzeli z rozmachem wystawioną operę Rossiniego „Cy
rulik Sewilski". Partię Rozyny śpiewała gościnnie
występująca amerykańska primadonna koloraturowa,
Berta Crawford, a w roli don Basilia wystąpił znany
oolski bas, Jan Popiel. W Tczewie przedstawieniem
dyrygował szef artystyczny nowej placówki opero
wej na Pomorzu, Jerzy Bojanowski. Ten sam, który
dawniej był pierwszym dyrygentem Teatru Wielkiego
w Poznaniu, który w roku 1925, po wielkich sukce
sach koncertowych, powrócił z Niemiec, gdzie z wiel
kim powodzeniem dyrygował orkiestrami filharmonicznymi w Lipsku i w Berlinie. Ponieważ Jerzy Bo
janowski gościnnie dyrygował także w Teatrze Mu
zycznym we Lwowie i w Teatrze Wielkim w War
szawie (później skorzystał z oferty i przyjął w War
szawie stanowisko I dyrygenta) z łatwością stosował
zasadę wymiany artystycznej z innymi teatrami ope
rowymi, prowadząc objazdy po terenie. W ten spo
sób już 2 i 3 czerwca 1926 roku w Tczewie gościł
zespół stołecznego Teatru Wielkiego, wystawiając w
Hali Miejskiej operę Gounoda „Faust" i Moniuszki
„Halka". Bilety, w porównaniu z cenami wstępu na
przedstawienia Opery Pomorskiej, były nieco tańsze.
Kosztowały od jednego do czterech złotych. Maksy
malna cena biletu na poprzednie przedstawienie
z udziałem amerykańskiej primadonny wynosiła sześć
złotych. Przy tej okazji warto przypomnieć, że paro
bek zarabiał wtedy około dwadzieścia złotych mie
sięcznie, a robotnik rolny prawie trzydzieści złotych.
Za cenę najdroższego biletu do opery można było
kupić na targu zająca lub kaczkę o wadze 2,5 kg.
W czerwcowych
przedstawieniach warszawskiej
opery objazdowej śpiewali znani i popularni wów
czas artyści, m.in. sopran Henryka Korska, tenor
Mieczysław Płużański, baryton Zygmunt Nowina-Witkowskl i bas Tadeusz Wierzbicki.
_ Muzę lżejszą w 1926 roku zaprezentowała w Tcze
wie Operetka Warszawska przywożąc latem dwie ro
dzime operetki nie najwyższych lotów.
W roku następnym tczewscy melomani kontakt
z muzyką znowu zaczęli od koncertów. W marcu mie
li okazję wysłuchania recitalu wokalnego słynnego
wówczas tenora, Franciszka Kopańskiego. Drugi na
afiszach zapowiadany śpiewak, również tenor, Adam
Krzemieniecki nie wystąpił z powodu niedyspozycji
głosowej.
8 maja program „koncertu muzyki polskiej" wy
pełniły utwory _ Chopina, Moniuszki, Różyckiego, Mi
chałowskiego, Żeleńskiego, Noskowskiego i Niewia
domskiego. Wykonawcami koncertu byli: pianistka

Adam Didur jako Stolnik w „Halce" St. Moniuszki
i
Fot. archiwum

Stefania Jagodzińska-Niekrasz oraz tenor opery war
szawskiej, Stanisław Kowalewski.
Do szczególnych wydarzeń muzycznych należał
koncert, który odbył się dwa tygodnie później. Rów
nież w niedzielę, gdyż był to najbardziej odpowiedni
dzień na tego rodzaju imprezy, 22 maja sympatycy
wielkiej wokalistyki spędzili wieczór na recitalu jed
nego z najwybitniejszych śpiewaków świata i wszech
czasów. Tego bowiem dnia do Tczewa przyjechał
ADAM DIDU-R (1374—1946). Ten wielki polski arty
sta przez wiele lat utrzymywał pozycję pierwszego
basa nowojorskiej Metropolitan Opera House. Jego
międzynarodową sławę w 1894 roku zapoczątkowały
występy w mediolańskiej La Scali, trwające cztery
sezony. W tym sławnym teatrze operowym, uzna
nym wówczas za najbardziej wyróżniający się pod
każdym względem, Didur śpiewał również kolejne
trzy sezony w latach 1903—1906. Najdłużej, bo aż
dwadzieścia trzy sezony w latach 1909—1932 święcił
tryumfy w Nowym Jorku. Często przyjeżdżał ze Sta
nów Zjednoczonych do Polski, by śpiewać w war
szawskim Teatrze Wielkim, nie zapominając też o me
lomanach na prowincji, albo — jak się to wówczas
mówiło — na kresach. Didur odbywał częste objazdy
terenowe. Dzisiaj może odrobinę nas to dziwi, iż
tak wielki artysta, znany na scenach operowych ca
łego świata jeździł po polskich miastach i miastecz
kach, by popularyzować kulturę muzyczną, ale wtedy
wielcy artyści nie „wstydzili się" bywać ze swą wiel
ką sztuką na prowincji.
W Tczewie Adam Didur wystąpił wspólnie ze swą
córką Olgą, również śpiewaczką. Słuchacze mieli
więc okazję usłyszeć glos, którym zachwycał się cały
kulturalny świat, zarówno solo jak i w duecie. Pro
gram wypełniły arie i duety z oper Gounoda, Mascagniego, Mozarta, Musorgskiego, Leoncavallo', Mo
niuszki oraz pieśni kompozytorów polskich i włoskich,
a także murzyńskie spirytuales. Znakomity bas wy
konał m.in. arie Mefista z „Fausta" i cara z „Borysa
Godunowa", były to bowiem dwie jego popisowe par
tie, które wieńczyły światową sławę polskiego arty
sty. Parze śpiewaków — ojcu i córce — akompanio
wał znany już w Tczewie Franciszek Łukasiewicz,
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Również w maju, dokładnie 26 dnia tego miesiąca,
w Tczewie koncertowała orkiestra Stanisława Namy
słowskiego, wykonując bogaty repertuar polskiej mu
zyki ludowej. W poprzednim dniu kapela włościań
ska występowała w Starogardzie, a następnego dnia
w Pelplinie.
Po serii koncertów wiosennych latem odwiedził
Tczew zespół warszawskiego teatru operetkowego
„Nowości". 8 sierpnia 1927 roku przedstawił w Hali
Miejskiej „Targ dziewcząt" do muzyki Jacotoiego
z udziałem Bolesława Mierzejewskiego.
Kilka dni przed zakończeniem roku opera war
szawska zaprezentowała dwa znakomite przedstawie
nia. 28 grudnia wystawiła operę Halevy'ego „Żydów
ka", a w następnym dniu pełny spektakl „Traviaty"
Verdiego.
Następny, 1928 rok był ostatnim rokiem występów
Operetki Warszawskiej na Kociewiu. W pierwszych
dniach marca teatr ten wystawił „Paganiniego" Lehara w reżyserii Mariana Wawrzkowieza. 3 marca
operetkę pokazano w Starogardzie, w następnym dniu
w Tczewie. Potem widowniami obu tych miast cał
kowicie zawładnęła scena muzyczna Teatru Miej
skiego w Grudziądzu. Począwszy od października ze
spół pomorski do końca roku w Tczewie wystawił
sześć operetek. Jeszcze w październiku przedstawiono
trzy operetki: 3-ego — Lehara „Biały mazur", po
dwunastu dniach •— Offenbacha „Piękna Helena", w
przedostatni dzień miesiąca tegoż samego kompozyto
ra „Królowa kinematografu". W połowie listopada ten
sam zespół przedstawił polską operetkę Krzewińskiego
„Major ułanów". W grudniu artyści z Grudziądza za
grali w Tczewie „Księżniczkę dolara" Falla (10 XII)
i „Bajaderę" Kalmana (11X11) oraz mało znaną ope
retkę Walentinowa „Tajemnica haremu" (27X11). Po
za tym kalendarz imprez muzycznych 1928 roku uzu
pełniał występ popularnego zespołu baletowego Lebana. W pierwszych dniach lutego zespół złożony z
dziesięciu tancerzy, wśród których znajdowała się
primabalerina Dusia Beresca, przedstawił interesują
ce widowisko taneczne. Program wypełniły poematy
i sceny baletowe do muzyki Debussy'ego, Beethovena i Wagnera.
Scena muzyczna Teatru Miejskiego w Grudziądzu,
która w praktyce często występowała pod samodziel
ną nazwą Operetki Pomorskiej, prezentowała zupeł
nie dobry poziom, zyskując uznanie prasy i po
klask widowni. W styczniu 1929 roku zespół odwie

dził Tczew dwukrotnie. 21 stycznia przedstawił „Księż
niczkę czardasza" Kalmana, a tydzień później „Bo
haterów" O. Straussa, operetkę opartą na sztuce B.
Shawa „Żołnierz i bohater". Ambicje muzyczne ze
społu wychodziły, wprawdzie sporadycznie, poza re
pertuar operetkowy. Scena muzyczna Teatru Miej
skiego występująca pod nazwą Opery Leśnej w Gru
dziądzu, 9 sierpnia pokazała operę Leoncavallo „Pa
jace". Natomiast jesienią tego roku na tczewskim parnasiku zajaśniały dwie bardzo popualrne operetki,
odnoszące od szeregu lat zasłużone sukcesy na wielu
scenach muzycznych Europy. 24 października gru
dziądzcy wykonawcy z wielkim powodzeniem przed
stawili „Wesołą wdówkę" Lehara, a 6 listopada „Cnot
liwą Zuzannę" Gilberta. Wówczas tczewianie obej
rzeli powszechnie już uwielbianą LUCYNĘ MESSAL.
Prasa lokalna w końcu grudnia zapowiadała na
stępne premiery. W styczniu 1930 roku mieszkańcy
Tczewa oczekiwali na dwie operetki Zellera — „Pta
sznik z Tyrolu" i „Sztygar". Następnie miano okla
skiwać „Bal w operze" Hauberga i „Manewry jesien
ne" Kalmana. Potem nastąpiła seria przedstawień
operowych artystów warszawskich — „Madamme Buterfly" Pueciniego, „Jaś i Małgosia" Humperdincka",
„Carmen" Bizeta, „Rigoletto" Verdiego...
Ten nawet niepełny obraz życia muzycznego Tcze
wa lat dwudziestych przekonuje o dawnym jego bo
gactwie, bo współcześnie miasto 'miało przyjemność
gościć teatry muzyczne ledwo kilka razy. Zmieniły
się funkcje stacjonarnych teatrów muzycznych, wy
magania bazy, a nawet może i zainteresowania miesz
kańców. Obecny Dom Kultury Kolejarza nie jest już
Halą Miejską z tamtych lat, a aula dzisiejszej Szkoły
Podstawowej nr 5 im. Adama Mickiewicza przestała
Sbyć estradą koncertową. Mało kto pamięta ilu wy
bitnych artystów odwiedzało budynek przy obecnej
ul. Obrońców Westerplatte.
Poza koncertami, przedstawieniami operowymi
i operetkowymi przed sześćdziesięcioma laty tczewia
nie, podobnie jak i dzisiaj, mieli do wyboru jeszcze
kino, zwane wówczas „igrzyskami świetlnymi" lub
„kinematografem". Ale o tym, o miłościach szczęśli
wych lub tragicznych, pokazywanych w latach dwu
dziestych na tczewskich ekranach już w następnym
odcinku „parnasiku".

JÓZEF MILEWSKI

UZUPEŁNIENIE
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Roman Landowski

Niniejsze uwagi stanowią uzupeł
nienie do szkicu, publikowanego
pod tym samym tytułem w poprze
dnim zeszycie „Kociewskiego Maga
zynu Regionalnego".
Należy przypomnieć, że strategi
czne cechy granicy polsko-niemieckiej, zwłaszcza północnego obszaru
teatru działań wojennych, były dla
Polski wyraźnie niekorzystne. Już w
1920 roku kwestionowali je genera
łowie ówczesnej
Rzeczypospolitej,
m.in. J a n Romer i Tadeusz Rozwa
dowski. Nie można było jednak cał
kowicie lekceważyć znaczenia woje
wództwa pomorskiego. Jego ważność
znalazła swoje odbicie w zarysie
planu wojny z Niemcami, opracowa
nym w drugiej połowie 1925 roku
na rozkaz i pod kierunkiem gen.
Władysława Sikorskiego, ministra

sprT.w
wojskowych
(19.XII.1923—
—14.XI.1925). Szereg prac i studiów,
dotyczących przypuszczalnych kie
runków uderzeń niemieckich na
Polskę, jak i polskiej obrony tzw.
korytarza pomorskiego, powstało w
latach 1926—1930. Generałowie Berbecki,
Orlicz-Dreszer
i
Skierski
opracowali
koncepcję
interwencji
gdańskiej (1928—1930). Gen. Leonar
dowi Skierskiemu przypisuje się też
opracowanie
pierwszych
planów
operacyjnych tego regionu, które za
kładały opuszczenie Pomorza aż do
linii Tczew — Chojnice, gdyż jego
zdaniem obrona korytarza pomor
skiego w praktyce była niemożliwa.
Wręcz innego zdania był jeden z
generałów francuskich, Paule Henrys, który uważał, że Pomorze po
winno być bronione, jako teren do
godny dla polskich działań ofensy
wnych przeciwko Prusom Wschod
nim. Prawdopodobnie twierdzenie
swoje opierał na założeniu, że siły
Polski, według stanów pokojowych,
wyniosą około 250 tysięcy żołnierzy,
podczas gdy siły Niemiec, skrępowa
nych postanowieniami traktatu wer
salskiego, liczyć będą tylko do 100
tysięcy.
Nowa seria prac studyjnych i pla
nistycznych została w Polsce zapo
czątkowana na przełomie lat 1935
i 1936, podyktowana nową sytuacją
międzynarodową,
kiedy
kanclerz
Rzeszy Niemieckiej, Adolf Hitler w
1935 roku wypowiedział traktat wer
salski i wprowadził obowiązek po
wszechnej służby wojskowej, nie
ograniczonej żadnymi cyframi. Mo
żliwości ofensywne Polski w ewen
tualnym konflikcie zbrojnym, zna
cznie zmalały, gdyż rozdzielająca
funkcja korytarza pomorskiego ak
tualna była tylko w okresie przy
gotowawczym, natomiast z chwilą
rozpoczęcia ewentualnej wojny te
ren ten, o czym już wspomniano,
nie nadawał się do trwałej, skute
cznej obrony.
W studium obronnego planu stra
tegicznego Polski przeciw Niemcom,
powstałym od połowy listopada 1937
roku do 10 stycznia 1938 roku, a
przedstawionym po szesnastu dniach
marsz. Edwardowi Smigłemu-Rydzowi, jego autorzy, gen. Tadeusz
Kutrzeba i płk Stefan Messer, tak
piszą (Wojskowy Przegląd History
czny, nr 3, 1986, s. 181—182).:
„Wartość naszego Pomorza polega
przede wszystkim na rozdzieleniu
Prus Wschodnich od Rzeszy. Roz
dział ten jest częściowo dla Niem
ców złagodzony przez posiadanie
drogi
morskiej
(Szczecin—Króle
wiec), której w czasie wojny nie
potrafimy przeciąć (chyba z pomo
cą floty rosyjskiej) (...) Trzeba prze
widywać, że Niemcy zechcą jak n a j 
szybciej uzyskać połączenie lądowe
z Prusami Wschodnimi. Można by
im w tym całkowicie przeszkodzić
tylko przez utrzymanie Pomorza od
Noteci aż po Gdynię. Jest to jednak
pas tak wąski, zwłaszcza na półno
cy, że chcąc mu jako tako zapew

nić komunikację, trzeba by go roz
szerzyć przez zdobycie rejonu Kwi
dzyn — Elbląg — Ostróda — Gdańsk.
Operacja taka wymagałaby (...) bar
dzo dużo sił. Już sama obrona za
chodniej granicy Pomorza wymaga
łaby (...) zbudowania potężnych for
tyfikacji i obsłużenie ich przez co
najmniej
8—10
dywizji
(120—140
km), co łącznie ze zdobyciem wy
żej wymienionego klina i później
szego utrzymania całości każe kal
kulować ogólną liczbę naszych sił
tu uwięzionych na co najmniej 20
dywizji. Niemcy mogą napierać na
ten trzon ze wschodu i zachodu si
łami ok. 40—50 dywizji. Uwięzienie
połowy naszych sił do takiego celu
operacyjnego uważałbym za niemo
żliwe ze względu na całą resztę za
dań, których nie mielibyśmy już
czym wykonać (...) może nawet ty
mi samymi siłami zdobyć całe P r u 
sy Wschodnie, co opłacałoby się le
piej i byłoby radykalniejszym usu
nięciem trudności..."
Z
powyższego
wypływał
więc
wniosek tymczasowego opuszczenia
Pomorza lewobrzeżnego, na którym
nie
przewidywano
pozostawienia
większych sił. Koncepcja ewentual
nego wprowadzenia nań Korpusu
Interwencyjnego przeciw Gdańsko
wi wychodziła jedynie z założenia,
że nie wywoła to zbrojnego konfli
ktu z Niemcami (Kwartalnik Histo
ryczny, nr 4, 1986, s. 1018).
Tym teoretycznym rozważaniom,
nie pozbawionym racji, towarzyszy
ły działania praktyczne, których do
tąd mało znane fragmenty znajdu
ją swoje odbicie w relacjach ich
uczestników. Wszystkie niżej wy
mienione są związane z Tczewem.
— Przyjechaliśmy — relacjonuje
były saper, Konrad Kaczyński — 23
marca 1939 roku, z 8 Baonu Sape
rów z Torunia w składzie osiemna
stu saperów, w tym trzech kaprali
zawodowych i pięciu służby czyn
nej. Dowódcą był por. Goliński, któ
ry gdzieś w lipcu złamał nogę w
wypadku motocyklowym i został za
stąpiony przez por. Juchtmanna. Z
Torunia wówczas w marcu wyje
chaliśmy po cywilnemu w trzech sa
mochodach ciężarowych, z podręcz
nym sprzętem minerskim, i około
400 kg trotylu. Do Tczewa zajecha
liśmy o godzinie 5 nad ranem. Za
kwaterowaliśmy się w świetlicy Ko
lejowego Przysposobienia Wojskowe
go. Tego samego dnia wieczorem,
w czasie ruchu kolejowego zamino
waliśmy najpierw przyczółek wscho
dni mostów (...) Dopiero w dwa dni
potem, późnym wieczorem przybyły
dwa dalsze samochody, załadowane
całkowicie trotylem, który jeszcze
tej samej nocy włożyliśmy do ko
mór minerskich w filarach. Później
trotyl tylko uzupełnialiśmy...
— Na propozycję Stefana Adam
czyka, nauczyciela śpiewu, komen
danta szczepu ZHP przy szkole po
wszechnej nr 4 w Tczewie-Czyżykowie — pisze w swej relacji były
harcerz 116 Pomorskiej Drużyny
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Harcerskiej przy tej szkole, Edward
Poćwiardowski —
zgłosiłem
się
ochotniczo do dyspozycji 2 Baonu
Strzelców w Tczewie. Takich jak
ja było ok. 20 harcerzy. Nasze za
danie polegało m.in. na wystawia
niu wieczorem, a nawet nocą, czu
jek przed domami Niemców. Cho
dziło o to, by się dowiedzieć, co
oni w tym czasie robią, kto ich od
wiedza itp
Pamiętam, że pod
koniec lipca zauważyłem nadawane
sygnały świetlne z komina piekarni
koło poczty. Złożyłem o tym meldu
nek w batalionie, w wyniku które
go w czasie rewizji przytrzymano
t a m ośmiu dywersantów i 'znalezio
no szesnaście karabinów ręcznych i
dwa maszynowe, radiostację, grana
ty <i amunicję. Ze mną współpraco
wali harce-rze — Łuczywek, uczeń
gimnazjum i Bolesław Mroczek,
mieszkaniec z ul. Strzeleckiej. Za
chowała się u mnie pieśń o Bata
lionie Strzelców autorstwa Adam
czyka :
Piechur, szary piechur
Dziarsko maszeruje.
Dudni ziemia dudni
Tak butami Kuje.
To Batalion Tczewski
Ze swymi strzelcami
Bije, tęgo bije
Wroga bagnetami.
A wróg przestraszony
Plecy pokazuje,
Gdy Batalion Tczewski
Wroga atakuje.

—• Dnlia 1 września 1939 roku —
pisze Bazyli Sakowicz, maszynista
kolejowy —• pojechałem z Tczewa
moim parowozem do Malborka po
odbiór planowego pociągu pośpiesz
nego towarowego nr 965, mającego
odchodzić z Malborka o godz. 4. Zo
stałem zatrzymany przed semaforem
w Malborku, ustawionym na „Stój",
gdyż w tym czasie wychodzlił z Mal
borka do Tczewa podobny transport.
Zauważyłem jednak, że jest on pro
wadzony przez kolejarzy ubranych
wprawdzie w polskie mundury i ro
gatywki, ale o obcych, nie znanych
mi twarzach. Nagle odczułem ude
rzenie w kark i usłyszałem woła
nie, bym podniósł ręce do góry.
Stało przede mną trzech gestapow
ców z wyciągniętymi do mnie pisto
letami. Po ściągnięciu mnie i po
mocnika z parowozu i doprowadze
niu do przenocowni, zdjęto z nas
mundury. Potem znaleźliśmy się w
pokoju, gdzie podobnych jak my,
było więcej...
— Wojna rozpoczęła się nalotem
dwunastu samolotów niemieckich, w
polowie na koszary i w połowie na
dworzec P K P — relacjonuje podofi
cer Józef Gębka, od 1933 roku w
2 BS. — Nalot obserwowałem oso
biście — dodaje ppor. rez. Stanisław
Matłosz. — Nastąpił dokładnie o
4.23. Godzinę tę wykazywał na
dworcu zegar, który stanął o tej go
dzinie, po zbombardowaniu budyn
ku...
Józef Milewski

:
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ANASTAZY NADOLNY

Collegium Marianum
ZASŁUŻONE GIMNAZJUM POMORSKIE

Nie n a z w ę t e j szkoły „kociewską", choć znajdowała się na
Kociewiu. S w y m oddziaływaniem w y k r a c z a ł a ona daleko poza
t e n region. Gromadziła młodzież nie tylko z całej diecezji cheł
mińskiej, k t ó r e j granice pokrywają się z grubsza z t e r e n e m
Pomorza Gdańskiego. P r z y b y w a l i tu także uczniowie z W a r 
mii, Powiśla, Wielkopolski i Śląska. W okresie rozbiorów
UCZELNIA TA S P E Ł N I A Ł A R O L Ę ważnego polskiego ogniska
naukowego — P R A W D Z I W E J „ K U Ź N I P O L S K O Ś C I " w za
borze pruskim. WYSZŁO Z N I E J W I E L U W Y B I T N Y C H P O 
L A K Ó W — UCZONYCH, DZIAŁACZY NARODOWYCH I
SPOŁECZNYCH BOJOWNIKÓW O
POLSKĄ KULTURĘ
I WOLNOŚĆ NA P O M O R Z U ORAZ Z A S Ł U Ż O N Y C H KA
PŁANÓW. W 1986 r o k u obchodziliśmy 150-lecie jej założenia
i 25-lecie zamknięcia. Dlatego z okazji powyższych rocznic wy
daje się celowe p r z y p o m n i e n i e i choćby szkicowe ukazanie jej
dziejów.

ZAKŁAD WYCHOWAWCZY DLA CHŁOPCÓW — „SZKÓŁKA"
Po wojnach napoleońskich na
Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku
wytyczono
nowe granice
państw
zaborczych. Do tych ustaleń Stolica
Apostolska dostosowała także gra
nice diecezji. Bullą „De salute animarum" z 16 lutego 1821 roku zna
cznie powiększono
diecezję cheł
mińską, gdyż w jej skład — obok
dotychczasowych
terenów
Ziemi
Chełmińskiej i Lubawskiej —wszedł
cały archidiakonat pomorski i część
kamieńskiego z Gdańskiem, Lębor
kiem, Bytowem, Chojnicami, Człu
chowem, Złotowem, Sępólnem, Więc
borkiem, Koronowem, Fordonem i
Świeciem, a więc tereny całego
Pomorza Wschodniego. Stolicą tej
powiększonej diecezji stał się, leżą
cy prawie w centrum Kociewia,
Pelplin, gdzie dotąd znajdowało się
opactwo cystersów, wówczas znie
sione przez rząd pruski. Dawny, o
wspaniałej gotyckiej architekturze,
kościół klasztorny zamieniono na
katedrę, a w 'budynkach poklasztornych umieszczono Seminarium Du
chowne.
Twórcą .szkoły, późniejszego gim
nazjum „Collegium Marianum" jest
biskup 1(18.34—4856) Anastazy Sedlag,
z pochodzenia Ślązak. W podaniu,
skierowanym 11 października 1834
roku do ministra oświaty, biskup
uzasadniał
potrzebę
utworzenia
szkoły brakiem ministrantów i śpie
waków dla katedry. Trzeba bowiem
pamiętać, że Pelplin wówczas był
niewielką wioską. W 1820 roku li
czył wraz z Maciejewem, Pólkiem
i Gajem S94 mieszkańców, zatrud
nionych przeważnie w dobrach kla
sztornych. Po korespondencji z mi
nistrem i naczelnym prezesem pro
wincji, bp Sedlag 2.7 stycznia 1836
roku uzyskał zgodę na utworzenie
szkoły. Jej uroczyste otwarcie i po
święcenie miało miejsce 6 kwietnia
tegoż roku. W pierwszym okresie
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Założyciel szkoły, ks. bp Anastazy Sedlag.
Ze zbiorów autora

nosiła ona nazwę „Zakład Wycho
wawczy dla Chłopców" lub także,
jak ją określał statut, „Szkoła Tum
ska i Śpiewacza".
Szkołę umieszczono w budynku
stojącym naprzeciw katedry. Była
to dawna karczma klasztorna zwa
na „kamienną"
(taberna lapidea
antę portam), którą biskup zakupił
już w 1&34 roku i polecił adopto
wać dla celów szkolnych. Znajdo
wało się w niej mieszkanie dla opiekuna i nauczyciela {który wów
czas nosił nazwę prokuratora), a
także obszerna klasa, jadalnia, sy
pialnia, spiżarnia, kuchnia i sień.
Z powodu powiększania się liczby
uczniów i tworzenia nowych klas,
w latach 1840/41 dom poszerzono i
dobudowano piętro.
Kadra nauczycielska w początko
wym okresie nie była liczna, dosto-

sowana do liczby uczniów. Na czele
zakładu stał kierownik, którym już
w 1835 roku został mianowany ka
pelan biskupa, ks. Henryk Hanke.
On też w dniu otwarcia szkoły wy
głosił programową mowę. Od paź
dziernika 1836 roku zastąpił go ks.
Rudolf Hentschel, natomiast nadzór
nad szkołą powierzono nauczycielo
wi. Wymagano od niego kwalifika
cji
nauczycielskich,
kilkuletniej
praktyki i znajomości muzyki. Tym
wymogom sprostał Ferdynand Kiewicz z Żuławki, syn nauczyciela i
organisty. On też został 20 stycznia
1836 roku pierwszym nauczycielem
i opiekunem uczniów. Do jego obo
wiązków należało prowadzenie lek
cji, troska o utrzymanie, wychowa
nie, czuwanie nad wspólnymi mo
dlitwami i dopilnowanie wypełnia
nia regulaminu domowego. Za to
otrzymał wolne mieszkanie i pensję
w wysokości 136 talarów rocznie, w
tym jako nauczyciel pobierał 80 ta
larów. Było to stanowisko bardzo
odpowiedzialne, lecz też dobrze uposażone. Następcą Kiewicza został
Michał Kociemski, dotychczasowy
nauczyciel szkoły ludowej w Pel
plinie. Pełnił on swój urząd w la
tach 1842)—1860.
Skromną liczbą sześciu uczniów
zakład rozpoczynał swą działalność.
Nie zaimponował on widocznie
miejscowej ludności, która nazywa
ła go po prostu „szkółką". Inaczej
jednak oceniał swoje dzieło funda
tor. Świadczył o tym fakt, że wy
drukowany statut zakładu wysyłał
naczelnemu
prezesowi
prowincji,
prezesom rejencji gdańskiej i kwi
dzyńskiej, biskupowi warmińskiemu
oraz wybitniejszym
przedstawicie
lom kleru diecezjalnego. Dowodem
tego była także oprawa, jaką na
dano uroczystości otwarcia szkoły.
Myślą przewodnią bpa Sedlaga było
zapoczątkowanie
zakładu wychowawczc-naukowego,
który by do
starczał nie tylko ministrantów i
śpiewaków do katedry, czy też kan
dydatów do seminarium nauczyciel
skiego, na czym również bardzo
zależało rządowi pruskiemu. Przez
cały okres swych rządów biskup otaczał zakład
szczególną
troską
rozszerzał go, nie szczędził nawet
własnych
funduszów, jednocześnie
czyniąc starania o ich powiększe
nie drogą zapisów przez księży die
cezjalnych, a wreszcie w testamen
cie zamianował go swoim uniwer
salnym spadkobiercą. Dlatego tez od
samego początku zakład prowadzo
no na wzór gimnazjów. W diecezji
odczuwano wówczas b r a k księży i
fundator liczył na to, że wielu wy
chowanków po ukończeniu gimna
zjum wróci do pelplińskiego semi
narium i zasili szeregi kapłańskie.
W latach 1836—1858 przez szkołę
przeszło 442 uczniów. Spośród nich
35 wybrało zawód nauczycielski, a
170 kontynuowało naukę w gimna
zjach. Z tych ostatnich 57 zostało
kapłanami. Przy tym ważne jest, że
byli to księża miejscowi, w więk
szości Polacy,
którzy
prowadzili
działalność duszpasterską w duchu
polskim. Była to również częściowa
odpowiedź biskupa na stawiany za
rzut, że dla uzupełnienia kadry
sprowadza do diecezji księży Slą-

żaków, względnie nawet Niemców.
Pod koniec pierwszego roku liczba
uczniów wzrosła do 10 i odtąd sta
le się powiększała: 1837 r. — 22,
1840 r. — 49, 1847. r. — 69, 1851 r.
—90, 1858 r. — 128.
W początkowym okresie do głów
nych przedmiotów nauczania nale
żały muzyka i śpiew, język łaciń
ski, religia w języku polskim i nie
mieckim oraz matematyka. Z cza
sem program poszerzono o historię,
geografię, przyrodę,
język grecki,
kaligrafię, rysunki, język polski i
niemiecki, zaś w 1852 roku doszedł
język francuski. Dzięki temu ucznio

wie mogli być przyjmowani do se
minarium nauczycielskiego lub po
święcać się innym zawodom. Duży
nacisk kładziono na język polski.
Oprócz lekcji tego języka, uczniowie
co tydzień
wykonywali
pisemne
ćwiczenia, a raz w miesiącu osobną
pracę, którą przedkładano biskupo
wi do oceny. Na wysokim poziomie
stały przedmioty muzyczne: śpiew
i gra na instrumentach, zwłaszcza
skrzypcach, fortepianie i organach.
Z czasem utworzono własną biblio
tekę. Również znajdowali się coraz
liczniejsi fundatorzy
pokrywający
koszty bezpłatnych miejsc uczniów.

PROGIMNAZJUM „COLLEGIUM MARIANUM" (1865—1939)
'Pomyślny rozwój szkoły, zarówno
liczebny, jak i organizacyjny, skło
nił
następcę
Sedlaga,
biskupa
(1857—1886) Jana Nepomucena Mar
wicza do podjęcia starań, by pod
nieść jej rangę i przekształcić W
normalne gimnazjum lufo co n a j 
mniej progimnazjum. Po dłuższych
zabiegach reskryptem
z dnia 11
października
1865 roku
minister
oświaty wyraził zgodę na nadanie
szkole statusu progimnazjum, z kla
sami do sekundy włącznie. Dzięki
temu bpa Marwicza uważa się za
drugiego
fundatora
pelplińskiej
uczelni. '
Nie czekając na wyniki rokowań
z władzami, biskup wcześniej za
brał się do rozbudowy
zakładu,
gdyż liczba uczniów w 1861 roku
wzrosła do 180. Na (budowę nowej
szkoły nie było pieniędzy, więc po
stanowiono progimnazjum umieścić
w dawnym klasztorze cysterskim,
tym bardziej, że już za bpa Sedla
ga część uczniów tam zakwatero
wano. W latach 1859-^1860 gmach
przedłużono w kierunku południo
wym, dobudowano
drugie piętro,
nadając mu dzisiejszy wygląd i do
stosowano do potrzeb szkoły z in
ternatem. Dnia 3 października 1860
roku nowy rok szkolny można było
rozpocząć w nowym gmachu.
W
dniu 8 września 1864 roku bp Marwicz dokonał konsekracji
kaplicy
gimnazjalnej o pięknym sklepieniu

gwieździstym, adaptowanej z daw
nego kapitularza zakonnego. Przy
okazji także poświęcił figurę Mat
ki Boskiej, zdobiącej front gmachu.
Poniżej figury, na niebieskim tle
wyryto złotymi literami nowe mia
no zakładu „Collegium Marianum".
Odtąd szkoła nosiła tę nazwę. Pro
gimnazjum otrzymało również ob
szerny sięgający do Wierzycy plac,
gdzie dotąd znajdował się biskupi
sad i warzywniak.
Fundusze
na
rozbudowę szkoły zebrano ze skła
d e k diecezjalnych,
ofiar
(biskupa
oraz duchowieństwa i wiernych.
Widocznie szkoła już zdobyła sobie
zastęp życzliwych przyjaciół.
Ponieważ „Collegium" nie posia
dało pełnych praw gimnazjalnych,
uczniowie
po
ukończeniu
tercji
przenosili się do gimnazjów pań
stwowych w Chojnicach, Wejhero
wie, Gdańsku, a najczęściej Chełm
na, gdzie zdawali maturę. Dopiero
w 1927 roku, dzięki staraniom bpa
Stanisława W. Okoniewskiego, szko
ła uzyskała pełne prawo gimnazujm. Pierwsza matura odbyła się
27 czerwca 1929 roku. Ponadto bp
Okoniewski
unowocześnił
gmach,
zaprowadził centralne ogrzewanie,
łazienki, gabinety ćwiczeń, pracow
nie, czytelnię, gabinet dentystycz
ny, a w 1934 roku zbudował nowo
czesną salę gimnastyczną,
która
wówczas należała do największych
na Pomorzu. Dzięki temu zyskał on

Wyższa sekunda (1891 r. z ks. prof. Morawskim)
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miano trzeciego fundatora „Colle
gium' Marianum".
Dyrektorzy, jak też profesorowie
zapisali się we wdzięcznej pamięci
wychowanków
swym
pedagogicz
nym
podejściem,
kompetencjami,
sumiennością,
jak też stawianymi
wymaganiami. W myśl zarządzenia
bpa Marwicza, stanowisko dyrekto
ra pełnili księża. W drugim okre
sie w poszczególnych latach byli to:
dr Jakub Prabucki (1858—1865), dr
Michał Sieg (1865—1896), lic. Józef
Landsberg
(1896—1901), dr Paweł
Teichert (1901—1929) i dr Paweł
Kirstein (1929—1939).
Profesorami byli zarówno księża,
jak i osoby świeckie. Wymagano
od nich studiów wyższych, zwła
szcza
filologicznych.
Historiograf
uczelni i jej wychowanek, ks. Pa
weł Czapiewski, napisał, że „nie
było między nimi ani jednego zaciężnika. Z mrówczą pracą szło u
nich w parze zamiłowanie do nau
ki i piśmiennictwa. Prawdziwi fi
lii lucis". Wśród profesorów na czo
ło wybija się grupa wybitnych hi
storyków Pomorza i diecezji cheł
mińskiej — ks. J. Fankidejski, ks.
P. Panske, ks. R. Frydrychowicz
(nauczał przez 50 lat, 1880-^1930), a
zwłaszcza ks. S. Kujot, niezmiernie
zasłużony dla historii, nazwany
twórcą „historycznej szkoły pelplińskiej", wnikliwy psycholog, peda
gog, głęboki uczony i wielki pa
triota.
W 1868 roku liczba uczniów prze
kroczyła dwusetkę, a po trzech la
tach utrzymywała się na poziomie
około 250. Uczniowie pochodzili z
terenów całej diecezji chełmińskiej,
choć przeważali mieszkańcy Kociewia, a głównie Pelplina, w zdecy
dowanej przewadze Polacy. Więk
szość wywodziła się ze wsi. Wielu
wychowanków „Collegium Maria
n u m " w późniejszych latach pełni
ło ważne funkcje państwowe i ko
ścielne. Absolwentami
pelplińskiej
szkoły byli dwaj pierwsi wojewo
dowie pomorscy w Odrodzonej Pol
sce —• Stefan Łaszewski i Jan Brejski, pierwszy kurator pomorski —
dr Łęgowski, starostowie —• Łącki
i Sas-Jaworski, wybitny chirurg i
profesor krakowski — Ludwik Rydyger, naczelnik wydziału weterenaryjnego w ministerstwie — dr
Szczepan Gracz, artysta malarz —
Szczepan Lewicki oraz wielu dzia
łaczy narodowych w okresie nie
woli. Z pelplińskiej szkoły wyszli
dwaj biskupi — Konstantyn Domi
nik i Bernard Dembek, wybitny fi
lozof — ks. Franciszek Sawicki,
prezes Związku Polaków w Niem
czech — ks. dr Bolesław Domań
ski, wspomniany już ks. P. Cza
piewski, biblista i znawca języków
wschodnich, profesor
uniwersytetu
wileńskiego i warszawskiego — ks.
Paweł Nowicki, ks. Dunajski, se
natorowie i posłowie na sejm —
Łaszewski, ks. Neubauer, ks. Du
najski, ks. Kupczyński,
ks. Bolt,
ks. Schulz, ks. Witkowski, dr Siudowski, ks. Czapiewski,
wreszcie
duży zastęp
diecezjalnego ducho
wieństwa. W przemówieniu wygło
szonym z okazji 75-lecia istnienia
zakładu, ks. profesor Ograbiszew-

55

ski wyliczył, że do byłych uczniów
szkoły należała wówczas trzecia
część urzędujących kanoników, po
łowa profesorów
seminarium du
chownego, połowa nauczycieli za
kładu i jedna trzecia wszystkich
księży i kleryków. Gdy naczelny
prezes prowincji, Gossler, zażądał
od bpa Rosentretera usunięcia z
seminarium duchownego tych, któ
rzy w toruńskim procesie zostali
ukarani za przynależność do kół filomackich, ten sprzeciwił się żą
daniu stwierdzając, że są to jego
najlepsi klerycy, a wiadomo, że by
li to niemal wyłącznie dawni ucz
niowie „Collegium Marianum".
Warunki bytowe i karność były
spartańskie, lecz z czasem je łago
dzono. Pożywieniem również nie
rozpieszczano. „Kasza semper, pie
czeń nunąuam" — dowcipkowano.
Od często podawanej w posiłkach
kaszy (Griitze) zaczęto nazywać
szkołę „Grycą", a jej wychowanków
— „grycarzami". Określenie to utrzymało się do dzisiaj!
Wymagane naukowe w „Grycy"
były wielkie, szczególnie w języ
kach klasycznych. Stało się to po
wodem, że słabsi lub wygodniejsi
wcześniej opuszczali szkołę. Wyni
ki poziomu nauki zauważyli nawet
surowi wizytatorzy pruscy.
Uczniowie wynosili ze szkoły pelplińskiej gruntowną naukę i solidną
wiedzę, zwłaszcza w łacinie i grece.
Nie ustępowali innym także w ję
zyku niemieckim, mimo potocznej
polskiej mowy. Lekcje języka pol
skiego utrzymywały się przez cały
czas niewoli narodowej, pomimo
nacisków ze strony rządu pruskie
go. Nie przerywano ich nawet
wówczas, kiedy po znanym proce
sie filomatów w 1901 roku ostrzej
szy kurs antypolski zlikwidował je
w gimnazjum chełmińskim, choj
nickim i brodnickim. Od 1901 roku
było to jedyne gimnazjum pomor
skie, w którym rozbrzmiewała pol
ska mowa. Język polski był obo
wiązujący także dla Niemców, na
tomiast religii uczył się każdy w
swoim języku. Również konferencje
profesorskie prowadzono w języku
polskim, prawie do końca XIX wie
ku. Kiedy w 1890 roku ks. Teitz
zażądał, by dyskusja odbywała się
po niemiecku, gdyż on nie rozumie
polskiego,
ks. Kujot, dawny jego
profesor,
zwrócił mu uwagę, że
„należało się lepiej po polsku
uczyć".
Patriotyzm
gimnazjalistów obja
wiał się także zainteresowaniem
polską literaturą i historią
oraz
sprawami narodowymi. Pelpliniacy
brali udział w powstaniu stycznio
wym, w wydarzeniach 1920 roku,
a następnie
w
wojnie obronnej
1939 roku.
Okres
świetności
gimnazjum
przerwał
wybuch
drugiej wojny
światowej. Wielu profesorów i wy
chowanków swą polskość i wiarę
przypłaciło życiem, na czele z ks.
Pawłem Kirsteinem, ostatnim dy
rektorem uczelni, zamordowanym
20 października 1939 roku wraz ż
większością
pelplińskich księży
i
profesorów.
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„COLLEGIUM MARIANUM" PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Gimnazjum pelplińskie, reakty
wowane po drugiej wojnie świato
wej, nawiązało do dawnej świetno
ści i tradycji naukowych, choć roz
wijało się w odmiennych warun
kach. Straciło jednak na znaczeniu,
kiedy w wyniku nowej polityki o-

światowej państwa zaczęto tworzyć
liczne szkoły średnie. Po prostu
stało się ono jednym z wielu gim
nazjów. Powojenne
dzieje „Colle
gium Marianum" dzielą się na dwa
odrębne okresy, z datą graniczną
1951 roku.

Prywatne Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne Stolicy Biskupiej
w Pelplinie (1946—1951)
Po wstępnych przygotowaniach,
oficjalne otwarcie szkoły nastąpiło
wprawdzie dopiero 1 lutego 1946
roku,
lecz uczniów
obowiązywał
materiał z całego roku szkolnego.
Pierwszy powojenny
nabór odbył
się bez egzaminów wstępnych. O
przyjęciu
decydowało
świadectwo
poprzedniej szkoły. Uczniowie zo
stali podzieleni na trzy grupy, w
zależności od dodatkowego języka,
obowiązującego w danej klasie i
od składu uczniów. Były to: a) gru
pa francuska, b) angielska, c) kla
sa dla pracujących.
Jak
nazwa
wskazuje było to gimnazjum koe
dukacyjne. Do 1948 roku
zajęcia
odbywały się w dawnym gmachu
„Collegium Marianum", zanim bu
dynek na Okoniewie
wyremonto
wano i dostosowano do zajęć szkol
nych, gdyż ta obszerna, powojenna
budowla była przeznaczona na Dom
Społeczny. Od jesieni 1948 roku
lekcje przeniesono do tej właśnie
nowej
szkoły.
Pierwsza matura
miała miejsce w 1949 roku.
Od stycznia 1947 roku gimnazjum
posiadało internat dla młodzieży
spoza Pelplina. Mieścił się on w
dawnym „Collegium". Nadzór nad
nim sprawował ks. prefekt. Ucz
niowie w niedziele i święta gre
mialnie uczestniczyli we mszy Św.
odprawianej w kaplicy „Collegium
Marianum" przedtem gromadząc się
w krużgankach.
W okresie organizowania gimna
zjum funkcję dyrektora pełnił Egon
Tkaczyk. Od lutego 1946 roku do
czerwca 1951 roku dyrektorem był
mgr Florian Smykał, bardzo zasłu
żony i ceniony dyrektor i pedagog,
absolwent Wydziału
Filozoficznego
Uniwersytetu
Jagiellońskiego
w
Krakowie oraz Wyższej Szkoły Wo
jennej w Warszawie. Posiadał sto
pień pułkownika dyplomowanego,
stąd też dyscyplinę utrzymywał su
rową i trochę wojskową, jednak ła
godniejszą dla dziewcząt.
Wśród profesorów, których
w

1947 roku było pięciu,, a dwa lata
później ośmiu, nauczanie prowadzi
li: E. Tkaczyk — biologia i śpiew
(Uniwersytet Poznański), Stefania
Tkaczyk,
Tadeusz
Nowakowski,
Maria Ulatowska (mgr filozofii, Uniwersytet Poznański), Zygmunta
Bystrzyckai (mgr filozofii i mgr filolo
gii francuskiej. Uniwersytet Poznań
ski), Maria Des Loges (dr nauk
humanistycznych), Bernard Dembek (AWF Poznań), Teresa Kujaw
ska (mgr historii WSP), Halina Natunowicz, ks. Alojzy Kowalkowski
(mgr polonistyki, Uniwersytet Po
znański, bardzo wymagający),
ks.
Dąbrowski (mgr historii, Uniwersy
tet Poznański), Jan Otto, ks. Bo
rowski. Była to jak poświadczają
wychowankowie,
kadra doborowa,
sumienna i wymagająca.
Funkcje
prefektów pełnili: ks. Franciszek
Napieracz, ks. Tadeusz Bartkowski
i ks. Józef Lewandowski. Prokura
torem (sprawy gospodarcze) był ks.
dr Paweł Muller. Liczba uczniów
wahała się średnio
w granicach
dwustu (1946 — 174, 1947 — 191,
1348 — 178, 1949 — 231, 1950 —
202).
Gimnazjum było szkołą prywat
ną, jednak posiadało uprawnienia
państwowe. W czasie
egzaminów
maturalnych w pracach
komisji
brał udział zawsze
przedstawiciel
Kuratorium
Oświaty
z Tczewa.
Program obowiązywał ten sam, jak
w innych tego typu szkołach o pro
filu humanistycznym. Wymagania
naukowe były duże, dlatego też ze
szkoły wychodzili absolwenci
do
brze przygotowani do studiów czy
nauki w innych szkołach, zaprawie
ni do solidnej pracy. Świadectwem
tego są zajmowane w życiu spo
łecznym stanowiska
przez absol
wentów szkoły (10 ukończyło me
dycynę, 1 prawo, 5 nauki humani
styczne, 2 socjologię, 1 psychologię,
2 politechnikę, 1 Wyższą Szkołę
Morską, 1 pedagogikę, kilkunastu
studia teologiczne).

Niższe Seminarium Duchowne „Collegium Marianum" (1951—1961)
Drugi okres powojennych dziejów
„Collegium Marianum" rozpoczyna
się w 1951 roku, kiedy gimnazjum
upaństwowiono,
a
dotychczasowy
budynek na Okoniewie przejęło
państwo. Utworzono
wówczas
w
dawnym
„Colegium
Marianum"
Niższe Seminarium Duchowne, za
chowując historyczną nazwę. Obej
mowało ono klasy gimnazjalne od
VIII do XI. Ze względu na ówcze
sną wewnętrzną sytuację politycz

ną, klasy gimnazjalne „Collegium"
organizacyjnie złączono z Wyższym
Seminarium
Duchownym (WSD)
Klasy te otrzymały nazwę kursów
I—IV. Były to tzw. kursy humani
styczne seminarium. Natomiast w
WSD, dotychczasowe kursy I—IV
przemianowano
na
kursy V—X.
Były to kursy filozoficzne i teolo
giczne. Tak więc zewnętrznie dwie
te instytucje stanowiły jeden orga
nizm (kursy I—X). Tę jedność pod-

Pierwotny gmach gimnazjum po dawnej karczmie klasztor
nej
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kreślono dodatkowo przez formal
nie ustanowienie jednego kierow
nictwa. Rektorem obu uczelni zo
stał ks. Józef Grochocki, dotych
czasowy rektor WSD. Dla „Colle
gium" mianowano osobnego dyrek
tora. Była to w zasadzie tylko for
malna jedność, gdyż
„Collegium
Marianum" rządziło się własnym
statutem i w rzeczywistości stano
wiło odrębną instytucję z własną
kadrą pedagogiczną, budynkami
i
kaplicą. W gmachu gimnazjum na
drugim piętrze mieścił się internat
dla
wszystkich
uczniów,
nawet
tych z Pelplina.
Funkcję dyrektorów kolejno peł
nili księża: Brunon Rieband (1951—
—1955), Józef Lewandowski (1955—
—1956),
Jerzy Buxakowski
(1.02.
1956—1959), Edmund Chrzanowski
(1959—1961). Profesorami byli: E.
Tkaczyk (biologia,, chemia, mate
matyka, niemiecki, chór), Maria
Frycz (1951—1953, 1959—1961, język
polski), Stefania Rieband (rysunek,
niemiecki)), Stefan Bieszk (łacina,
j. grecki), Piotr Citówiecki (1953—•
—1955, j. polski), ks. Roman Wiś
niewski (matematyka, chemia, fi
zyka, astronomia), ks. Kazimierz
Dąbrowski (historia), ks. Szymon
Dreszler (śpiew), mgr Borganowska,
inż. Bohdan Grzesiński, Kazimierz
Pięta, Violetta Lompę (chemia), s.
dr Hilaria Żepijówna (j. polski), ks.
J. Grochocki (łacina), ks. Edmund
Piszcz (obecny biskup warmiński),
ks. Franciszek Bloch, ks. Stanisław
Kardasz, ks. Wacław Eborowicz (ła
cina, j. grecki), ks. Edward Wy
socki, ks. Tadeusz Rogatka (gim
nastyka), ks. Franciszek Kirstein.
Obowiązki prefektów i opiekunów
internatu pełnili: ks. T. Bartkowski,
ks. E. Chrzanowski, ks. Marian
Kryszyk, ks. Józef Trybull, ks. Do
minik, ks. Józef Rocławski.
W „Collegium Marianum" po
1951 roku realizowano program na
uczania obowiązujący w państwo
wych szkołach średnich typu huma
nistycznego, poszerzony o religię i
język grecki. Dzięki temu ucznio
wie, przechodzący do innych szkół,
mogli być przyjmowani do równo
rzędnych klas.
Niższe
Seminarium
kończono
egzaminem maturalnym, zdawanym
przed Biskupią Komisją Egzamina
cyjną. Była to jednak matura pry
watna, nie uprawniająca do ubie
gania się o przyjęcie do szkół wyż

Budynek „Collegium M a r i a n u m " w latach międzywojennych
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szych. Upoważniała ona jednak do
wstąpienia do WSD. Opuszczający
gimnazjum oraz pragnący dalej stu
diować, musieli zdawać ponownie
maturę w trybie eksternistycznym,
względnie w liceach koresponden
cyjnych. Była to wielka niedogod
ność. Dlatego też ci, którzy nie za
mierzali poświęcić się stanowi du
chownemu, a tych była większość,
zwykle wcześniej decydowali się na
opuszczenie szkoły, udając się do
liceów państwowych, by tam uzy
skać maturę.
W
tym względzie
powtórzyła się sytuacja z lat 1865—
—1927. Dopiero od 1958 roku zor
ganizowano maturę eksternistyczną
dla wszystkich chętnych. Późniejsze
roczniki (od września 1958) zapisy
wały się do Korespondencyjnego
Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Topolowej,
gdzie — dojeżdżając •— równolegle
przerabiały
XI
klasę i zdawały
maturę.

W szkole rozwijało się życie kulturalno-rozrywkowe. Urządzano tra
dycyjne „Andrzejki",
przygotowy
wano niewielkie
sztuki teatralne,
wieczorki
humoru, organizowano
wyjazdy
turystyczne do bliższych
miast lub piesze wycieczki w oko
licę.
Wśród księży absolwentów „Col
legium Marianum" znajduje się bi
skup Audrzej Śliwiński, kilku pro
fesorów WSD w Pelplinie (J. Zięba,
T. Penar, A. Nadolny, Z. Labuda,
S. Człapa, R. Sadowski), ks. J. Walkusz — zmartwychwstaniec duszpa
sterz Polonii austriackiej, historyk
ks. W. Szulist, poeta ks. F. Kamecki. Szkołę pelplińską ukończyli rów
nież nauczyciele akademiccy innych
uczelni wyższych: prof. Franciszek
Gracza
(prorektor
Uniwersytetu
Warszawskiego), doc. Edmund Si
kora (Uniwersytet Wrocławski), ks.
prof. Jan Szlaga (prorektor KUL),
ks. doc. Augustyn Eckmann (KUL).

FINIS ALMAE MATRIS „COLLEGI MARIANI"
Dnia 9 sierpnia 1961 roku w ra
mach likwidacji na terenie kraju
innych tego rodzaju placówek oświatowych, zamknięto także pelplińskie
„Colegium
Marianum".
Zabrano
archiwum
szkolne,
a
gmach przeznaczono na Dom Opie
ki Społecznej dla dzieci głęboko upośledzonych. Był to koniec 125 lat
istniejącej bez przerwy (z wyjąt
kiem okresu okupacji hitlerowskiej)
uczelni pelplińskiej, która dostar
czyła narodowi i kościołowi liczne
szeregi inteligencji,
wielu wybit
nych i zasłużonych Polaków i ka
płanów. Wielki jej wychowanek, hi
storyk Pomorza, ks. P. Czapiewski,
napisał o „Collegium": „Szkoła pelplińska dawała swym uczniom na
ukę gruntowną i wiedzę solidną.
Toteż absolwenci pelplińscy, prze-

noszący się do innych gimnazjów,
nie tylko że nie zawodzili tutaj pra
wie nigdy, ale niejednokrotnie na
wet wyróżniali się, dodatkowo utwierdzając coraz więcej dobrą re
putację pelpliniaków". Tę ocenę
można bez zastrzeżeń odnieść tak
że do okresu powojennego. Przeno
szący się do innych gimnazjów, za
prawieni do solidnej nauki, świet
nie dawali sobie radę, a sporo z
nich do dziś jest cenionymi fachow
cami,
działaczami, naukowcami,
duszpasterzami. Choć minęło już 25
lat od likwidacji „Collegium", do
dziś jego absolwenci — i ci starzy
przedwojenni i młodzi powojenni
— służą naszemu społeczeństwu so
lidną wiedzą zdobytą w tej szkole.
ks. dr Anastazy Nadolny

U T E R A T U E A I 2RÓDŁA:
1. A r c h i w u m Diecezji C h e ł m i ń s k i e j (Księga w p i s ó w u c z n i ó w
„Collegium M a r i a n u m " ) ;
2. B o b e r E.: Szkoła ś r e d n i a o g ó l n o k s z t a ł c ą c a w P e l p l i n i e
w l a t a c h 1945—1982, G d a ń s k 1984 (maszynopis);
3. C z a p i e w s k i P . : „ C o l l e g i u m M a r i a n u m " 1836—1936, Na s t u 
letnią r o c z n i c ę , P e l p l i n 1936;
4. F r y d r y c h o w i c z R.: „ C o l l e g i u m M a r i a n u m " w P e l p l i n i e ,
Cz. 1 (1836—1858), P e l p l i n 1928;
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Zapaleńcy z Opalenia
Odkładając dopiero co przeczyta
ny „Mój pamiętnik" Zofii Solarzowej, postanowiłam prześledzić spra
wy, którym autorka wraz z mę
żem poświęciła całe swoje życie. Czy
było warto? To pytanie nurtowało
mnie już wcześniej, kiedy po raz
pierwszy zetknąłam się z ideą uni
wersytetów ludowych. Wiedziałam,
że na wsi polskiej działały jeszcze
przed drugą wojną światową. Ich
słuchacze nie otrzymywali dyplo
mów ani tytułów. Oderwani na
kilka miesięcy od swoich warszta
tów pracy, gospodarstw rolnych,
stawali się członkami społecznej ro
dziny. Chłonęli nie tylko wiedzę, nie
tylko czytali książki, słuchali wy
kładów, organizowali przedstawie
nia i dyskutowali, ale przesiąknięci
niezwykłą atmosferą, przeobrażali
się w ludzi „z pasją". Wiedziałam
jeszcze, nie tylko z lektury pamięt
nika Zofii Solarzowej, że twórcami
tej idei, jej pierwszymi realizatora
mi i tymi, którzy zdecydowali o jej
powodzeniu, byli Zofia i Ignacy Solarzowie.
Pomysł uniwersytetów ludowych
zrodził się w Danii i wiąże się z
nazwiskiem Mikołaja Grundtviga
(1783—1872),
protestanckiego
du
chownego, pedagoga, a zarazem
poety. Pierwszy duński uniwersy
tet ludowy, o wyraźnie patriotycz
nym charakterze, powstał w 1844
roku w północnym Szlezwiku, w
miejscowości Rodding. Ignacy So
larz (1891—1940) wysłany do Danii
na praktykę rolniczą, powrócił pe
łen zapału dla nowej idei i dosto
sowawszy ją do specyficznych wa
runków odradzającego się państwa
polskiego, leczącego zaniedbania po
prawie półtorawiecznej niewoli, na
stępnie uzyskawszy poparcie pol
skich władz oświatowych, zwłaszcza
doktora Eustachego Nowickiego, za
czął mozolnie wprowadzać ją w ży
cie. Dzięki niezwykłej osobowości
i umiejętności zjednywania sobie
przyjaciół, udało mu się nakłonić
wiele osób do współpracy, w tym
znanych i szanowanych pisarzy,
poetów, naukowców. Ideą uniwer
sytetu ludowego interesowali się
między innymi: Leon Kruczkowski,
Jędrzej Cierniak, Adam Polewka,
Halina Górska, J a n Witkiewicz,
Maria Dąbrowska, Maria Kasprowiezowa, Jan Wiktor, Władysław Or
kan, profesorowie — Znaniecki, Kot,
Bujak, Suchodolski, i wielu, wielu
innych.
Jednak
najwierniejszego
współpracownika i towarzysza zna
lazł Solarz w żonie, Zofii.
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W Polsce pierwszy uniwersytet lu
dowy powstał w Szycach pod Kra
kowem, w 1924 roku. Istniał tam
do 1931 roku, kiedy to władzom sa
nacyjnym zaczął zawadzać. Rok
później, mimo niechęci władz, Ig
nacy Solarz przeniósł tę placówkę
do Gaci Przeworskiej, gdzie naj
pierw w oddanym na ten cel przez
jednego z rolników gospodarstwie,
a następnie w budynkach wzniesio
nych społecznymi siłami, kontynuo
wał swą pracę. Na czym polegała
jej nowość? Oddajmy głos Zofii So
larzowej:
„Nowością,
która
okazywała
się
najprostszym
i
najskuteczniejszym
sposobem na rychłą przemianę po
jąć i uczuć młodzieży, stał się in
ternat organizowany na zasadzie po
szerzonej
rodziny
kierownika
uni
wersytetu. Codzienne obcowanie w
atmosferze
rodzinnej
oraz
skupia
nie uwagi na najbardziej ludzkich,
osobniczych i społecznych, narodo
wych i wiejskich sprawach, zespo
lenie uczuć braterskich, współpraca
w
pełnieniu
obowiązków
codzien
nych, zwyczajnych w każdym domu,
sprawna organizacja życia społecz
nej rodziny bez form organizacyj
nych, bez rozkazów i zakazów, w
ciągu kilku miesięcy „czyniła cu
da".
Wykładano przyrodę, zagadnienia
rolnicze i gospodarcze, kulturę lu
dową,
spółdzielczość,
samorząd,
zdrowie, historię, teatr ludowy, kul
turę i literaturę polską, skrócony
kurs języka polskiego i wiedzę o
rodzinie. Na męskich kursach uczo
no gimnastyki, specjalnie opracowa
nej dla ludzi pracujących na roli.
Oprócz tego organizowano różne
uroczystości i zabawy w atmosferze
domowej. Ale nie zakres przeka
zywanej wiedzy był najważniejszy,
choć istotny. W kursach uczestni
czyli ludzie, o bardzo różnym po
ziomie wykształcenia, nawet anal
fabeci. A wykłady często wygłaszali
ludzie z tytułami naukowymi. By
wało i tak, że rozbudzony na kur
sach głód wiedzy kierował dalszym
życiem młodych rolników. Niektó
rzy kończyli studia, nierzadko pow
racali do Szyc, a później do Gaci,
jako wykładowcy. Ważniejszy mo
że dla nas dzisiaj był sposób prze
kazywania wiedzy: „...roykład może
oddziałać mocno, jeśli wykładowca
będzie mówił o tym, co nie tylko
dobrze zna, ale w co mocno wierzy,
co jest jakby ogniwem w łańcuchu
jego wiadomości, przekonań i wie
rzeń, spraw drogich mu, którym po

święca życie. Wykład w uniwersy
tetach ludowych nie może przypo
minać
mowy
wiecowej, nie może
być lekcją szkolną. Musi działać na
uczucia, pobudzać
wyobraźnię
słu
chaczy, utrwalać w nich pamięć o
faktach
i
sprawach
najważniej
szych...".
Dyskusje odbywały się na osob
nych zajęciach. Były to zebrania
słuchaczy. Dyskutowano na nich o
bardzo różnych sprawach: o pracy
samorządu, wyjątkowych wydarze
niach, tematach poruszanych w cza
sie wykładów. Omawiano też spra
wy drażliwe — wypadki niewłaści
wego zachowania, sprawy organiza
cyjne, a także wygłaszano referaty.
W kursach uczestniczyła młodzież
wiejska, kierowana na ogół przez
koła ZMW „Wici", czasem też oko
liczna ludność. Zdarzało się, że w
kursach brali udział Czesi, Słowacy,
Białorusini; był nawet Niemiec —
kolonista. Uczestniczyli również Po
lacy z ośrodków polonijnych spoza
granic kraju. Tak zacieśniała się
więź w społecznej rodzinie Solarzów.
Młodzi po ukończeniu sześciomie
sięcznego kursu starali się pokazać
w swoim miejscu zamieszkania to,
czego nauczyli się na kursie. Nie
stety, temu wspaniałemu rozkwito
wi uniwersytetu przeszkodził wy
buch wojny.
Po wojnie władze oświatowe uz
nały, że w nowych warunkach pla
cówki tego typu nie są potrzebne.
Ignacy Solarz zginął zamordowany
przez hitlerowców w 1940 roku. Zo
fia, jego żona, dzięki interwencji
dawnych przyjaciół (dodajmy przy
tym, że podczas wojny ukrywała się
wraz z dwojgiem dzieci w okoli
cach Gaci i dzięki temu przeżyła)
zajęła się najpierw wykładami w
szkole rolniczej, a następnie pracą
w Ministerstwie Kultujy i Sztuki,
wreszcie została instruktorem ze
społu ludowego z Białego Dunajca.
Dlaczego nie wykorzystano jej doś
wiadczenia w dziedzinie oświaty do
rosłych?
Kontaktuję się z Zarządem Wo
jewódzkim Związku Młodzieży Wiej
skiej.
— Uniwersytet
ludowy?
Jest.
Działa od 1981 roku...
Pytam o adres.
— Opalenie. Możemy zadzwonić.
Czeka się trzy godziny na połącze
nie.
Piezygnuję z rozmowy telefonicz
nej. Jadę. Będę szybciej, nawet wy
służonym autobusem PKS.

Co wiem o Opaleniu, położonym
nad Wisłą, w środku Kociewia, 11
km na południe od Gniewa?
To duża wieś, malowniczo poło
żona wśród lasów i pobliskich
wzgórz. Miejscowy kościół pochodzi
z osiemnastego stulecia. Obok, w
Widlicach urodził się Józef Czyżew
ski, współzałożyciel „Gazety Gdań
skiej" w 1890 roku, twórca Towa
rzystwa Odrodzenia Polski w 1912
roku, działacz plebiscytowy na Po
wiślu, późniejszy organizator ruchu
polonijnego
w
Wolnym
Mieście
Gdańsku. Szkoła w Opaleniu nosi
dzisiaj jego imię. Tędy dawniej
biegła linia kolejowa ze Smętowa
przez Opalenie, i dalej przez wi
ślany most do Kwidzyna. Ale w
1920 roku most rozebrano. W 1974
roku rozpoczęto przygotowania do
budowy elektrowni. Miała to być
jedna z największych „fabryk ener
gii" w kraju. Po roku prace przer
wano — nie starczyło pieniędzy. W
sąsiedztwie dwa rezerwaty przyro
dy ze stanowiskami rzadkiej ro
ślinności stanowią atrakcję dla bo
taników. Ta przyrodnicza osobli
wość pomogła wyłuskać z pamięci
jeszcze jeden fakt: w Opaleniu w
1928 roku powstała pierwsza w kra
ju terenowa placówka Ligi Ochro
ny Przyrody. Do założenia takiego
koła, zgodnie ze statutem, wystar
czyło pięciu członków. To w Opale
niu od razu liczyło osiemnastu zwo
lenników idei LOP. A więc już
wtedy Opalenie miało swoich en
tuzjastów.
To wszystko. Tyle wydobyłam z
zakamarków pamięci.
Wreszcie jestem na miejscu. Do
Bałtyckiego Uniwersytetu Ludowego
trafiam bez trudu. Wystarczy za
pytać o pałacyk, ten biały, otoczo
ny parkiem.
Idę na spotkanie z tymi nowymi,
współczesnymi entuzjastami. I zno
wu przypominają mi się słowa Zo
fii Solarzowej:
„Jakże byłabym szczęśliwa, gdy
by tamta młodzież, w jakimś śnie
czy zaklęciu, wyszła ogromnym tłu
mem
naprzeciw
dzisiejszej
mło
dzieży, żeby tak te dwa pokolenia
mogły
sobie
przekazać
nawzajem
swoją urodę, swój żar i zapał,
swoje pieśni, a nade wszystko swój
dorobek
samodzielny
—
tamtych
i dzisiejszych dni. Zęby moje wnu
ki mogły zobaczyć, usłyszeć, usza
nować i pokochać tamtych chłop
ców i tamte dziewczęta, zaprzecza
jących wspaniałym rozkwitem swo
jej duchowej kultury kłamliwej le
gendzie
o
chłopskiej
„ciemnocie".
Gdybym tak mogła przyczynić się,
choć w najskromniejszej mierze, do
wykrzesania promyczka światła dla
rozjaśnienia innej ciemnoty, niegod
nej dzisiejszego czasu czynu: miesz
czańskiej,
miejskiej,
inteligenckiej!"
W końcu jestem wśród nich.
Niech mi wybaczą wszyscy ci,
którzy doprowadzili do powstania
uniwersytetu, bo nie o nich będę
pisać. Chcę się dowiedzieć, jacy są
oni. Ci młodzi.
W tym celu rozmawiam z dyrek
cją, wykładowcami. Bardzo to trud
na rozmowa. Co chwila ktoś wcho

dzi, przerywa... Dyrektor Wiecki
mówi o nich z sympatią, chociaż
przyznaje, że różnie to bywa. Cza
sem zdarza im się przyjechać z al
koholem. Jednak szybko przekonu
ją się, że pomylili adres. Pani Kry
styna (z doktoratem) właśnie wró
ciła z wykładu. Ma jeszcze wypieki
na twarzy. Słuchacze, jak zwykle,
dyskutowali. I to jak! Dzisiejszym
tematem był podział obowiązków w
rodzinie wiejskiej.
Dyskusja trwała dalej w gabine
cie dyrektora. Przerywa ją wejście
pani Wieckiej. Przyszła odwiedzić
męża, a raczej zabrać go do domu,
w którym nie było go od rana. Za
chwilę słyszę fragmenty rozmowy
z mężem o braku marchwi na ju
trzejszy obiad w BUL-u, o jakiejś
śmietance na wieczór do kawy...
Dyrektor oprowadza mnie po
swoim „gospodarstwie". Najpierw
sale wykładowe. Pierwsza kominko
wa. Druga — „Wielkich Polaków",
gdzie na ścianie wiszą obok siebie
portrety Solarzów, Dzierżyńskiego
i... papieża.
— Skromnie tu u nas. Jesteśmy
jeszcze w trakcie organizowania...
Brak nam wyposażenia pracowni
rękodzieła, fotografii, żywienia, kra
wiectwa i małego dziecka. Jak
dziewczętom wiejskim i chłopcom
mówić o pielęgnacji niemowlęcia,
nie mogąc tego pokazać...
Podziwiam bibliotekę, gromadzącą
ponad sześć tysięcy tomów. Karty
wypożyczeń uczestników kursów są
zapełnione. Dyrektor pokazuje je z
dumą.
— U nas wszyscy się uczą. Co
dziennie odbywają się wykłady z
psychologii, pedagogiki, historii ru
chu ludowego, kultury ludowej, ob
rzędowości... Słuchacze pod kierun
kiem fachowego instruktora przygo
towują inscenizacje, z którymi wy
chodzą na wieś. Chcemy w nich za
szczepić miłość do tradycji, by ją
przenosili do miejsc własnego za
mieszkania.
Jestem zdziwiona:
— Uczy się tutaj wiejską mło
dzież wiejskich tradycji?!
— A tak, żeby się ich nie wy
pierali. One bowiem, te tradycje,
stanowią nieprzemijającą wartość.
Żal, że tak bezmyślnie zapominamy
o tym, co w naszej kulturze narodo
wej najcenniejsze — o więzi z prze
szłością. Tragedią dzisiejszej mło
dzieży jest chęć ciągłego udawania,
że się jest kimś innym, niż w isto
cie się jest. Może stąd właśnie bie
rze się alkoholizm, narkomania...
— Ale my •— przerywa pani Kry
styna •— już zaczynamy się przebi
jać przez dyskoteki. Sama pani zo
baczy! Tu nie ma nawet telewizo
ra. Po prostu nie był potrzebny
i wstawiliśmy go za biurko u dy
rektora w gabinecie, bo przeszka
dzał.
Rzeczywiście,
wszyscy
tu
są
wiecznie zajęci. W sali kominkowej
jedna ze słuchaczek gra „Lipeńkę",
ukochaną pieśń ludową pani Sola
rzowej.
— Była tu, wszystkich uczy tej
pieśni.
Potem w wielkiej
sali jemy
wspólnie kolację, przy wielkim sto

le, ustawionym w podkowę. Usiłuję
porozmawiać z niektórymi uczestni
kami kursu. Pytam, jak się tu zna
leźli i co z tego wynoszą dla sie
bie? W odpowiedzi uśmiechają się
tylko i zapraszają na zajęcia.
— Sama pani zobaczy...
Idę z nimi do sali wykładowej.
Teraz już wiem, do czego była po
trzebna śmietanka. Tematem zajęć
jest kawa, jej działanie, sposób po
dawania w różnych krajach. I u
nas. Tę, ze śmietanką i rumem przy
gotowali sami słuchacze pod kie
runkiem wykładowcy. A więc nie
tylko ludowe piosenki, tańce, ob
rzędy, ale i sposób podawania po
częstunku gościom w domu. Bo ten
dom przecież musi być nowoczesny,
choć fundamentem jego winna być
tradycja.
Ledwie dopiliśmy kawę, przenosi
my się do świetlicy. Słychać głoś
ną muzykę. Zaczynają się wybory
miss Bałtyckiego Uniwersytetu Lu
dowego. Dziewczęta, dowcipnie po
przebierane, muszą w kilku sło
wach się przedstawić. Nie wszyst
kim idzie to swobodnie. Imprezę
prowadzi jeden z kursantów w nie
nagannej białej koszuli i czarnej
muszce. Patrzę na filuterny uśmiech
dyrektora: czyżby to jego sprawka,
ta muszka?
— Oni u siebie będą prowadzić
różne imprezy. Są przecież działa
czami ZMW, obecnymi lub przysz
łymi pracownikami wiejskich oś
rodków kultury. Oprócz tego — m ł o 
dymi mieszkańcami wsi. Chcą na
niej pracować i tworzyć nowy mo
del życia .Muszą nabrać pewności
siebie, umieć się zachować, popraw
nie wypowiedzieć, samodzielnie po
prowadzić imprezę — opowiada dy
rektor.
Tymczasem wchodzą młodzi z
Opalenia. Są tu nie pierwszy raz.
Od nikogo nie czuję alkoholu. Są
przyjaźni i serdeczni.
Nie wszyscy jednak czują się tu
taj dobrze. W każdym turnusie są
tacy, których przysłały zarządy wo
jewódzkie ZMW. Ci woleliby odpo
cząć, poleniuchować. A tu się trze
ba uczyć! Bo teraz, żeby być etato
wym pracownikiem w Związku,
trzeba na dwa miesiące przyjechać
do
Opalenia.
Więc
przyjeżdżają
i cierpią. Na szczęście jest ich nie
wielu. Można ich zresztą rozpoznać
na pierwszy rzut oka. Jednak więk
szość słuchaczy zabiega o pobyt w
Opaleniu.
— J a k ten chłopak, który rozpa
cza, bo kończy mu się urlop •—
kontynuuje dyrektor. —• Jutro mu
si wyjechać, a zaczynają się zaję
cia w grupach zainteresowań. I bę
dzie fotografia, która chłopaka szcze
gólnie interesuje.
Pytam go, jak tu trafił.
Okazuje się, że pracuje w PKP.
Skończył zasadniczą szkołę zawodo
wą. Do pracy dojeżdża. Ale u nich,
we wsi, jest klub, a tam pracują
same dziewczyny. Zawsze prosiły go
0 pomoc w podłączeniu aparatury,
to i na dyskotece został. I prowa
dził ją, bo to nie „babska" rzecz.
1 tak już zostało. Cieszy się, że
mógł tu przyjechać, skierowany
przez koło ZMW. Marzy mu siępra-
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ca w klubie na stałe. Chciałby zo
stać instruktorem w kole fotogra
ficznym. A tu, jak na złość, zo
stać nie może, a tak by chciał.
— Alibo ta dziewczyna, prosi bym
koniecznie podziękował kołu ZMW
w Szczecinie, że ją tu przysłano.
Jest najmłodszą uczestniczką kur
su.
Podczas „babskiej" rozmowy zwie
rza isię ze swoich kłopotów. Znaj
duje się na „życiowym zakręcie".
Skłócona z rodziną szuka oparcia
tu, w Opaleniu. Oparcia i pomocy.
Chce dalej się uczyć. Matka się

obawia, że dziewczyna odejdzie ze
wsi. Zanim opadną rodzinne emoc
je, dziewczyna się uczy w Opaleniu.
Beata uczy także innych — jest
utalentowaną tkaczką. Podziwiam
jej piękny biało-szary gobelin ze
sizalu.
— To dla Opalenia — mówi
dziewczyna. — Na pamiątkę, że tu
byłam.
Wyjeżdżam z żalem, podobnie jak
wielu z tych młodych. Zawsze dłu
go się żegnają, obiecując, że wrócą
do Opalenia. Wiem też, że to nie

jest cała prawda o tych zapaleń
cach.
Wracam
ostatnim
autobusem.
Udaje mi się jeszcze porozmawiać
z młodym mieszkańcem wsi.
— Czy są potrzebni? Oczywiście!
Ja sarn przychodzę na niektóre wy
kłady. Moi koledzy dojeżdżali rok
temu aż z Gniewa. Tylko szkoda,
że teraz nie wieszają afiszów albo
innych zawiadomień o tym, kiedy
odbędzie
się
następny
wykład.
Obecnie wiadomości o zajęciach w
BUL-u rozchodzą się „pocztą pan
toflową". Kiedyś artysta malarz mó
wił, jak rozumieć współczesne dzieło
sztuki. Ale jak mówił! Sala była
pełna. Poprzyehodzili nawet naj
starsi mieszkańcy wsi. I bibliotekę
tam mają, a nasza stale Eamknięta...
— Jest pan rolnikiem?
— Nie, inżynierem.
Jednak to prawda, że na wsi lu
dzie są inni, garną się do groma
dy, odporni na znieczulicę. Może
dlatego, że jest dużo rodzin wielo
pokoleniowych i młodzi ludzie dba
ją o starych. Młodzież wiejska, ^w
porównaniu do swoich rówieśników
w mieście, jest bardziej samodziel
na, uparta i konsekwentna. Wcześ
niej wchodzi w życie.
Jacy więc są naprawdę ci młodzi?
Czy wychodzą naprzeciw tej mło
dzieży, wyczarowanej słowami Zofii
Solarzowej?
Jedno jest pewne — potrafią zjed
nywać przyjaciół. I są przekonani
o potrzebie czynienia dobra i rze
czy pożytecznych.
Ewa Chylińska

Już po zamknięciu niniejszego numeru dotarła do
redakcji smutna wiadomość, że dnia 9 stycznia 1987
roku Władysław Kirstein zmarł.

RYSZARD SZWOCH

Już od progu widać, że to mieszkanie-pracownia,
w którym wszystko jakby pozostaje podporządkowa
ne osobie i zajęciom właściciela. Nie wiadomo zrazu
co tu ważniejsze; stylowe pianino ze stosem nut,
zapisów na bieżąco korygowanych kompozycji, może
olbrzymi staroświecki kredens, ledwo mieszczący w
sobie niewymiernej wartości bogactwo źródeł muzy
kologicznych, unikalnych często śpiewników pomor
skich, zbiorów kompozycji, rękopisów, notatek z te
renowych badań folkloru muzycznego Pomorza. Wie
le tego, bardzo wiele, jak na warsztat pracy prywat
nego, rzec by można, badacza. Takim bowiem jest
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wciąż 85-letni dziś Władysław Kirstein — instytucja
sama sobie, poszukiwacz zanikającego folkloru Kociewia, Kaszub i Wybrzeża, inicjator i wykonawca
w jednej osobie badań muzykologicznych, także autor
zbiorów, śpiewników, artykułów i wreszcie ten, któ
ry z własnej, nader skromnej emerytury swoim na
kładem — a jakże — wydaje, śpiewniki dla młodzie
ży, co we współczesnych realiach zupełnie nie mieści
się w pojęciach. Szczupły, pełen werwy, niespokojny
wciąż duch — pan Władysław. Na przekór wiekowi
za wszelką cenę udowadnia, że obcy mu jest zwol
niony rytm życia emerytowanego nauczyciela. Uwa-
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ża, że na rozmyślania w głębi wygodnego fotela o
dokonaniach bogatego w wydarzenia długiego żywo
ta jeszcze za wcześnie. Na medytacje o przeszłości
po prostu nie ma czasu, a i fotela, stosownego do
biernego wypoczynku, też nie ma. Szkoda mu każdej
godziny na bezpłodne dumania, tyle jeszcze pozostało
bowiem do zrobienia, a lat wciąż przecież ubywa.
Sił także. O tym p a n Władysław nie chce pamiętać.
Zgoda, że to już 85 lat, ale na wydanie czeka wciąż
kolejny zbiorek pieśni...
Taki był zawsze — niespokojny, aktywny, zabie
gany. I m a ł się wszystkiego, co wiązało się z muzyką,
śpiewem, folklorem, gdzie tylko zagnało go życie.
Wszędzie z wartościowym skutkiem.
Między obrazami (dobrze mieć takie obszerne mie
szkanie) szczególna
pamiątka — fotografia sprzed
wojny — prawdziwa relikwia czy może talizman. Oto
sam wielki Feliks Nowowiejski, a obok znakomitego
kompozytora, młody wówczas
Władysław Kirstein.
Prowadził wtedy koncert z udziałem Mistrza, bo miał
się już czym poszczycić i wykazać u progu drogi,
która doprowadziła go do dnia dzisiejszego — sześć
opublikowanych zbiorów pieśni, kilkanaście ogłoszo
nych drukiem kompozycji i artykułów, katalog około
10 tysięcy motywów folklorystycznych z Pomorza i
ponad dwadzieścia gotowych do druku różnotematycznych śpiewników czekających na wydawcę, do
tego najpoważniejsze wyróżnienia za działalność kul
turalną i... ani jednego odznaczenia państwowego.
Oto bilans aktywnego, twórczego życia całkowicie od
danego kulturze sędziwego dziś Władysława Kirsteina w 65-leciu jego pracy pedagogicznej i 55-leciu
działalności kulturalnej na terenie Trójmiasta, pracy
której nie zaprzestał nigdy, a znając pana Władysła
wa, dobrowolnie nie zrzeknie się jej póki sił i życia
starczy.
Władysław Kirstein urodził się 7 września 1901
roku w Starogardzie, w wielodzietnej rodzinie ku
pieckiej Augustyna i Anny z Kamrowskich. Dzieciń
stwo spędził w pobliskich Skarszewach, gdzie — jak
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zauważył Edwin F. Kozłowski w swym jubileuszo«
wym wystąpieniu — „W dawnej siedzibie wojewo
dów pomorskich, w wiekowych zabudowaniach dwo
rzyszcza Wybickich, u boku dziadków Kamrowskich,
aktualnych właścicieli folwarku wójtowskiego, wchła
niał wszystkimi zmysłami piękno tej ziemi". Ukoń
czywszy w Skarszewach szkołę powszechną, konty
nuował naukę w preparandzie i następnie w semi
n a r i u m nauczycielskim w Wałczu. Z patriotycznych
pobudek opowiedział się za powstaniem wielkopol
skim, co ściągnęło n a ń represje i szykany, przyspie
szające ostatecznie jego decyzję o przeniesieniu się
do seminarium bydgoskiego. Tam, 18 maja 1921 roku,
uzyskał dyplom nauczycielski. Z tymi kwalifikacjami
rozpoczął pracę w szkolnictwie powszechnym w Pel
plinie oraz Nowej Cerkwi, od 1924 roku zaś w szkole
wydziałowej w Starogardzie. Ukończył wówczas do
datkowo roczny Wyższy Kurs Nauczycielski w Kra
kowie. Doskonalił swoje umiejętności zawodowe na
specjalistycznych kursach dla nauczycieli muzyki, po
znając na nich m.in. Kazimierza Sikorskiego, Bole
sława Wallek-Walewskiego i Karola Hławiczkę. Jako
nauczyciel, w starogardzkiej szkole wydziałowej
i
szkole dokształcającej, pracę pedagogiczną łączył
z działalnością w miejscowym ruchu śpiewaczym, dy
rygując w latach 1924—1929 zasłużonym w krzewie
niu polskiej pieśni chórem „Lutnia". Okres ten w
dziejach owego zespołu śpiewaczego przywykło się
uważać za najprężniejszy i najważniejszy pod wzglę
dem artystycznych dokonań. Przyznaje to w swej
pracy o dziejach „Lutni" Barbara Bortliczek, wią
żąc sukcesy chóru w tych latach z osobistymi zasłu
gami i wyjątkowym zaangażowaniem samego dyry
genta, który dbał o rozwój organizacyjny
chóru
wzrost liczebny publicznych koncertów i popisów.
To wówczas właśnie zawitał do Starogardu, dwukrot
nie w 1924 roku i ponownie w 1926 roku, kompozy
tor Feliks Nowowiejski, prowadząc pod swoją ba
tutą niezapomniane koncerty. Wydarzenie to stało się
manifestacją uczuć narodowych społeczeństwa Sta
rogardu. W niedawno przywróconym polskiej Macie
rzy mieście, obecność kompozytora „Roty" urastała
do rangi wielkiego symbolu nierozerwalnych związ
ków i trwałości tych ziem z Polską. Zresztą utwory
Nowowiejskiego miały swoje stałe miejsce w reper
tuarze chóru, o co dbali kolejni dyrygenci.
Władysław Kirstein nie ograniczał swych zaintere
sowań tylko do sfery muzyki i śpiewu. Udzielał się
mianowicie w ruchu sportowym, w turystyce i kra
joznawstwie, organizował wystawy malarstwa, haftu,
sztuki ludowej, uczestniczył w działalności amator
skiego zespołu scenicznego w Starogardzie. Wtedy
też zdał sobie sprawę z wagi ludowej twórczości Kociewiaków, bogatej
skarbnicy folkloru słowno-mu
zycznego, żywotnej w kręgach starego pokolenia, lecz
wymierającej i zanikającej w zderzeniu ze współ
czesnością. Począł Kirstein penetrować Kociewie z za
miarem uratowania przed zapomnieniem ludowych
przyśpiewek i podań, zagadek i legend, melodii i tań
ców. Do takiej misji predysponowało go fachowe
przygotowanie muzyczne, umożliwiające sprawne n o 
towanie . zasłyszanych utworów wokalnych w postaci
zapisu nutowego. Entuzjazm badawczy skłaniał Kirsteina do gromadzenia wszystkiego, co miało zwią
zek z dawną kulturą regionu, początkowo z bogac
twem jej warstwy duchowej, później również z jej
materialnymi wytworami. Nie ograniczał się tylko
do „muzykalistów" kociewskich, chociaż oprócz za
pisów ludowych utworów penetrował z równą ener
gią zasoby strychów wiejskich chat i zakamarków
w plebaniach, co pozwoliło Kirsteinowi odznaleźć
i zgromadzić spory zbiór dawnych śpiewników dru
kowanych i tych przepisywanych ręcznie na użytek
organistowskiej służby kościelnej. Zresztą parafie sta
nowiły dlań najzasobniejsze źródło obiektów kultury
muzycznej. Nie bez znaczenia też pozostawał fakt,
że kulturą ludową począł interesować się Kirstein
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akurat w okresie naukowej eksploatacji terenu przez
nieocenioną
Bożenę
Stelmachowską,
wyzyskującą
umiejętnie- dobrą na ogół orientację miejscowej in
teligencji w sprawach lokalnego folkloru, co ...iimożli.'wiło. jej dokonanie opisu całorocznych obrzędów na
Pomorzu. Wobec ostatecznych rezultatów prac ba
dawczych Stelmachowskiej, pionierskie poszukiwania
folklorystyczne Kirsteina nabierają dodatkowych Wa
lonów i stanowią dla tamtych -doskonałe i bogate
uzupełnienie •— by nie powiedzieć wręcz — ź r ó d ł o 
we dowartościowanie. '
.;'..'
' '.
Kirstein nigdy nie zamykał przed światem swych
zbiorów muzykologicznych ani plonu własnych p.oszur
kiwań. Obca była mu mania zazdrosnego o swoje
„zdobycze" kolekcjonera staroci. Nie. traktował ich
jako osobistą własność. Marzeniem, które wytrwale
realizuje do dziś, było pozyskanie od. ludu bogactwa
jego duchowej, twórczości, utrwalenie jej w .druku
po to, ażeby ponownie ją zwrócić społeczeństwu, i tym
.samym, ocalić jej autentyczność i siłę oddziaływania.
Tak zrodziła się myśl o wydaniu śpiewników, w.czym
pewnie zachętą dla Kirsteina był. przykład Hławiczki
i innych jemu podobnych. A że o śpiewniku Hła„wiczki miał, zdanie krytyczne, chciał wydać lepszy.
Uporczywie wynajdując wciąż- nowe, nieznane sobie
utwory, melodie i przyśpiewki kociewskie, kaszub.skie, borowiackie
systematyzował, je wedle przyję
tych zasad, porządował w obrębie gatunku i tematy
ki, śledził powiązania i modyfikacje tematyczne, roz
przestrzenienie typowych motywów, cechy właściwe
dla regionu i zapożyczenia z innych kręgów. Nie ma
jąc okazji do publikowania swych zbiorów, ani wy
ników ustaleń folklorystycznych, około 1.927 roku Kir
stein nawiązał stały kontakt z miejscową prasą co
dzienną Starogardu, drukując okazjonalnie na jej łamach drobne formy literackie i publicystyczne.
,
Od 1930 roku Kirstein związał się z Gdynią. Por
wstające nad odzyskanym skrawkiem wybrzeża no;we miasto/portowe wabiło rozmachem budownictwa,
perspektywą nowoczesności, przestrzenią,
żywiołem
.i romantyzmem wielkiej przygody. Natychmiast więc
przystąpił. Kirstein -do organizowania życia muzycz
nego rodzącej się społeczności gdyńskiej.- Założył To
warzystwo Śpiewu ^Symfonia",- będąc
jednocześnie
współtwórcą Towarzystwa" Muzycznego. Odnawiał,
zapoczątkowane jeszcze w Starogardzie, osobiste kon
takty, z Feliksem Nowowiejskim, „którego „zaczął za
praszać na koncerty. Pracując jako nauczyciel w
szkolnictwie gdyńskim, pełnił też obowiązki instruk
tora śpiewu na. powiat morski. Wojna zastała go w
szkole Polskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku i jak
wielu pedagogów .wytrąciła z czynnej działalności
"wychowawczej.
Okupację , przetrwał pracując jako
kreślarz w.. Gdyni. Posiadał w tym kierunku pewne
umiejętności,, bowiem wcześniej kształcił je jako słu
chacz gdyńskiej Pomorskiej Szkoły Sztuk Plastycz
nych, .którą Wacław Szczeblewski prowadził niedale
ko, przy tej samej ulicy zresztą, przy której Kirstein
wybudował okazałą kamieniczkę,. w której zamiesz
kuje do dziś. Pod. koniec wojny znalazł zatrudnienie
w. szpitalnictwie i tak doczekał chwili wyzwolenia.
Natychmiast rozpoczął przerwaną przez okupację
działalność nauczycielską i społeczną. Powrócił do
szkolnictwa, gdzie jako instruktor muzyczny założył
sieć Ognisk Muzycznych. Sam też doskonalił swoje
umiejętności studiując w Państwowej Szkole Muzycz
nej w Sopocie. Własną wiedzę i zdolności organiza
torskie . wykorzystywał potem jako" instruktor Woje
wódzkiego Oddziału Związku Kół Śpiewaczych i Ze
społów Instrumentalnych w Gdańsku. Był także twór-cą i opiekunem zespołów muzycznych Państwowej
Szkoły Morskiej w Gdyni, nauczycielem muzyki w
Młodzieżowym Domu Kultury, Szkole Budowy Okrę
tów, technikach i- liceach Gdyni. Prócz działalności
zawodowej znajdował czas na kierowanie' zespołami
.muzyćzno-tanecznymi, m.in, w „Palcargo" w Gdyni.

62

Reaktywował również zespół „Kaszuby" w Kartuzach,
współpracował z Ludomirem Szopińskim w Koście
rzynie nad wznowieniem tamtejszego ruchu śpiewaczo-tanecznego.
Wrócił też Kirstein do przerwanej na czas wojny
działalności folklorystycznej, rozszerzonej na obszar
Kaszub. Włączył się do akcji nagraniowej Państwo
wego Instytutu Sztuki pod kierunkiem obojga Sobieskich. Po przerwaniu w 1954 roku przez Sobieskich
terenowych badań folklorystycznych, Kirstein reali
zował je nadal, tym razem samodzielnie, własnym
nakładem sił i środków. W efekcie zgromadził bogate
archiwum utworów, pieśni, nut i tekstów ludowych
z terenu Pomorza, w tym obszerną dokumentację
źródłową z terenu Kociewia.
Korzystając z zasobności własnych zbiorów Wła
dysław Kirstein przystąpił do opracowania tematycz
nych śpiewników regionalnych, zaczynając od wyda
nego, wespół z Leonem Ropplem, w 1958 roku zbior
ku kaszubskiego. Po nim ogłosił drukiem „Pieśni
z Kociewia" (1970 r.) — pierwszy tak obszerny wybór
z bogatej;, aczkolwiek rozproszonej i częściowo już
zapomnianej spuścizny ludowej regionu kociewskiego.
Niebawem też wydał antologię tekstów kociewskich
amatorskiego
środowiska
piszących
Kociewiaków:
Bączkowskiego, Garnyszowej, Powalskiej, Wespy, Gór
skiego,.'Nierzwickiego, dając jej tytuł „Kociewie-gawędy i ..wiersze". Dzięki obszernym śpiewnikom Kir
steina uratowana została przed wymarciem auten
tyczna twórczość ludowa Kociewia, zaś cały współ
cześnie działający ruch taneczno-śpiewaczy, kultywu
jący rodzimą twórczość, otrzymał na swój użytek
cenny repertuar, świadczący o bogactwie folkloru
ludu tej ziemi. Jako uzdolniony kompozytor Włady
sław Kirstein ów repertuar wzbogacił o własną twór
czość, obrazującą silne związki autora z rodzinną zie
mią i jej tradycją, którym dał wyraz choćby we
wzruszającej pieśni:
Jezdóm Koeiywiakiem,
z tich tu ziam mój ród,
tutaj po swojamu
gadom jak ten lud.

Lubią to co móndre,
prawej a nie złe,
fsigle, gri i tańce
i kochanie swe.

•Tu żarn: sia urodzłył,
od dzieciancich lat
czuja jano prosta,
swojska mowa z chat.

Słuchom rad muzika,
iswiorjsiki (psiyśni tam,
gawand starków lólków,
dziyje swojich stron.

."Wlsziatko co kele mnie
ttio • Kociywtie je,
wszitke ludzie wokół
•Kociywiakl mie.

Tu mnie jestaj dobrze,
u przesoliwóm rad,
tutaj najpsiankniejszi
jestaj dla mnie swat.

Na tutejszi ziamni
kożdi mnie jak brat,
mniyłe wszitko pospół,
"mniyłi mnie tu swat.

Na Kociywiu jano
banda wiedno żył,
co kociywskl zawdi
nade wszitkim czciył.

Na szczególne przywiązanie Kirsteina do stron ro
dzinnych, jak podkreślił w swym wystąpieniu — na
jubileuszu 85-lecia urodzin
zasłużonego
foklorysty
kociewskeigo — Edwin Kozłowski, oraz na jego pra
cowitość, społeczniowską pasję, wpływ miała bogata
w tym względzie tradycja rodzinna pana Władysława.
Przejął ją od dziadków Kamrowskich, lecz najpo
ważniejszy chyba wpływ na kształtowanie się posta
wy młodego Władysława wywarł jego stryj Paweł,
zasłużony dyrektor Collegium Marianum w Pelplinie,
zamordowany przez hitlerowców w 1939 roku wraz
z księżmi kapituły katedralnej. To w ślad stryja pra
łata poszedł młodszy brat Władysława, ks. Franci
szek Kirstein (1908—1968), zasłużony działacz oświa
towy i harcerski na Kociewiu, były proboszcz w Pinczynie.
Do tytułu członka honorowego Towarzystwa Mi
łośników Ziemi Kociewskiej, który od 1982 roku Kir
stein posiada, władze miasta dołączyły medal „Za
zasługi dla Starogardu Gdańskiego", w uznaniu trwa
łych zasług sędziwego dziś działacza dla miasta i ca
łego regionu kociewskiego.
Ryszard

Szwoch
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Powtarzając naszą prośbę o nadsyłanie wszelkich informacji o regio
nalnym kucharzeniu i stołowaniu przypominamy, że czekamy na dawne
przepisy różnego jadła, opisy zwyczajów przy stole oraz porzekadła, przy
słowia i inne ciekawostki dotyczące jedzenia i pitraszenia.
Nim Szanowni Czytelnicy zarzucą nas swoimi odnalezionymi z pamię
ci lub przekazanymi przez najstarszych z rodu osobliwościami tego ro
dzaju proponujemy na razie...
COŚ z RYB
Do jednego z najbardziej popular
nych i licznie występujących gatun
ków ryb na Kociewiu należy kiełb,
także zwany kiełbikiem. Musiało go
być dawniej dużo, skoro ludowe po
rzekadło przekonywało, że „w każ
dym jeziorze żyją kiełbie". A miały
gdzie żyć, bo na ziemi kociewskiej
leży ponad 280 jezior. Ryby te żyją
jednak tylko w jeziorach przepły
wowych i rzekach, na pewno w
Wierzycy i Wdzie, zwanej też Czar
ną Wodą, a także w ich licznych
kociewskich dopływacłi tych rzek.
Te niewielkie ryby o podłużnym
i wrzecionowatym kształcie, średniej
długości około 15 cm należą do ro
dziny
karpiowatych.
Największe
„okazy" osiągają maksymalną dłu
gość 22 cm. Kiełbie prowadzą stad
ny tryb życia na płytkich odcinkach
spokojnieszego nurtu. Lubią piasz
czyste i żwirowate dno, gdzie naj
chętniej wygrzewają się na słońcu
podczas „cichej wody". W czasie
burz, silnych wiatrów i dużej fali
uciekają z płycizn do bezpiecznych
kryjówek pod korzeniami, kamie
niami lub wśród gęstej roślinności
wodnej.
Do przysmaków kiełbi należą
czerwone robaczki i larwy chruści
ka. Nie gardzą zwykłymi muchami,
małymi konikami polnymi, jętkami
i pijawkami. Należy je podejść chy
trze i po cichu, są to bowiem ryby
mało płochliwe, ale sprytne. Mówią,
że potrafią sobie stroić z wędkarzy
żarty i figle. Może stąd się wzięto
powiedzenie o figlarzach i żarto
wnisiach, o takich co to mają w gło
wie sporo byle czego, czyli „kiełbie
we łbie". Ale kiedy zdecydują się
już na przynętę, chwytają ją zde

cydowanie, natychmiast zatapiając RIBÓNKA
spławik.
Jest to gatunek raczej nisko po
1,5 1 wywaru z ryb, 2-3 szklanki kwa
sadowiony w rybiej hierarchii, ustę śnej śmietany, 2 łyżki mąki, natka pie
puje wielu krewnym ze swojej ro truszki, cebula sól, pieprz i gałka mudziny. Daleko mu do wysoko uro sskatałowa.
dzonych karpi, szczupaków (do po
Przygotowanie wywaru z ryb:
łowów którego służą jako „żywiec") Drobne ryby sprawić i opłukać — nie
czy
arystokratycznych
pstrągów. obcinać głów i płetw — gotować w
Lecz bez kiełbi trudno sobie na Ko białym płóciennym woreczku około 20
ciewiu wyobrazić najzwyklejszą ry minut. Mąkę wymieszać ze śmietaną i
bią zupę. Nie jest to wszakże ta „po połączyć z wywarem mieszając („zakleholendarsku" z pieczarkami i do pać"). Dodać posiekaną natkę pietrusz
datkiem białego wytrawnego wina, ki, doprawić do smaku, z zawartości
czy „po niemiecku" na jasnym pi woreczka można, po oczyszczeniu, z ości,
wie, chociaż obie te narodowe ku przygotować według ogólnych zasad,
chnie mogły mieć pewien wpływ na pulpety rybne, które podajemy w zu
regionalne pitraszenie, a to za przy pie. Można też ze sprawionych więk
czyną osiadłych tu przesiedleńców z szych ryb sporcjowanych w dzwonkach
Holandii, na Kociewiu zwanych przygotować wkładkę do tej zupy.
Olendrami i kolonistów niemieckich, Dzwonka gotuje się w tym samym wy
określanych Feterakami. W osadach warze. Całość podać do okraszonego
nadrzecznych, wzdłuż Wdy, Wierzy tłuszczem domowego makaronu lub klu
cy, a przede wszystkim Wisły zna sek (do kartofli na sypko lub jako „ry
na była zupa rybna „po flisacku". bi, rosół"). W uboższej wersji zupę „ri•

ZUPA RYBNA PO FLISACKU

1,5 1 wywaru z warzyw (2 cebule, se
ler, por, pietruszka z nacią, 2 mar
chwie), 0,5 kg oczyszczonej ryby, pól
szklanki śmietany, dwa żółtka, garść su
szonych grzybów, trzy łyżki tłuszczu,
só!, pieprz.
Ryby umyć, sfiletować, pokroić w paseczki razem z ugotowanymi z wywaru
warzywami, podsmażyć, zalać wywarem,
posolić, gotować na małym ogniu. Grzy
by umyć, namoczyć, ugotować, drobno
posiekać, dodać do zupy ze śmietaną
wymieszaną z żółtkami, doprawić pie
przem. Podawać z ziemniakami ugoto
wanymi w całości i okraszonymi stopio
ną słoniną.

•

,

.,

bónkę" przyrządzano wyłącznie z rybich
głćw i ogonów.

Najpopularniejsza . jednak
była
oszczędna kociewska polewka ryb
na — ribónka. Do jej przygotowa
nia, jak i tej flisackiej, nadawał się
wszelki rybi drobiazg według pro
porcji — po kilka 1(2—3) płotek,
krasnopiórek, karasi, krąpi, ukleji,
słonecznicy/miętusów, małych okon
ków, 5 jazgarzy i koniecznie dwa
razy tyle kiełbi. Gdy się trafił do
dawano również po większej sztu
ce karpia, lina czy leszcza.
Jest jednak przysmak' Chyba tyl
ko na Kociewiu znany, mianowi
cie! — kiełbie po kcciewsku pieczo
ne na słomie.

ANDRZEJ GKZYB

KIEŁBIE NA S Ł O M I E
Gdziekolwiek się szło, zawsze dochodziło się
do rzeki. Rzeka, niby potężny dąb, obejmowała
okolicę poskręcanymi, pokarbowanymi nagniot
kami, pełzającymi po wierzchu i gdzieś głęboko
w piachu korzeniami.
Rzeka. Ha! I jeszcze strugi, strumienie, poto
ki, kanały i rowy. Posłała cię babcia do sklepu,
to szło się najpierw przez strumień, potem rów
i kładką na rzece. Do szkoły szło się wzdłuż
rzeki i potem przez żelazny most. Do kościoła

wzdłuż potoku, przez rów i dalej aż na przy
kościelny dziedziniec brukowaną drogą. Nie by
ło mądrego, trzeba było do rzeki albo od rzeki.
Ledwo człowiek z kołyski wylazł, a już rze
ka. Cóż zrobić; Trzeba było za pan brat z tą
rzeką być. Nauczyć się jej. Scyzorykiem witek
naciąć i wysmagać ją. Omsknąć się po szyję w
muł. Smyknąć z górki sankami pod kruchy lód.
Utopić się, nie utopić. Zastawkę w strumieniu
zbudować i szczupaki na tarle z przyrzecznych
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rowków co wiosnę wybierać. Olszynę zrąbać,
ot, żeby po niej spróbować przeleźć na drugi
brzeg. Bo co najlepsze, zawsze najciekawsze,
najtłustsze, to drugiego brzegu się trzymało.
J a k na złość.
Dochodziło się do wprawy z tą rzeką. Co
w rzece, przecież to moje, twoje, nasze. No, bo
przez czyje pole rzeka płynie? Przez samiutki
środek łąki, przez las czyj, przez okolicę. To
i czyje, co w niej? Wiadomo, nasze!
Nasze szczupaki na tarle i płotki, nasze
pstrągi, e tam, wędkę, eee kaszorkiem, ręką
pomacasz dobrze czarną wodę pod korzeniami
i masz! I szczura wodnego masz i... Albo nie?
masz, masz. Tylko, że szczura to nie ręką, bo
i walczy i kąsa tak, że pokaleczyć może.
Świeca u nosa wisiała, z tej wody, z tej rze
ki, bo choć lato przejrzałe już, to brodziło się
po kostki, po kolana, po pas w zimowym jak
by chłodzie.
Kiełbie. Kiełbie lepsze od pstrąga. Trzeba
tylko wiedzieć, jak je na stół przyrządzić. Naj
pierw nałapać. Bo jakby inaczej? Na płyciżnie.
Siateczką zamaszyście po piaszczystej łaszce
przeciągnąć i do wiadra. Do wiadra! Aż ręce
bolą od kaszorka, cierpną od chłodnej wody.
A po nogach aż się mrowie lodowate wspina.
I już pół wiaderka, albo pod wierzch. I w te
pędy do chałupy. Bo zboże zwożą, a babcia
chleb piecze. Może już zwieźli. Może dziadek
już od miski, zamydlony po pas, pyta: „A przy
szedł ten brzdąc. Przyszedł. Czekaj ty no, niech
się wytrę. Już ja ci dam. Cały dzionek nad
rzeką przebasowałeś, to chodź tutaj, wypłatę
dostaniesz. Rzetelną". To już lepiej wpierw
babcia:
— Ot, popatrzcie, knap wiadro kiełbi przy
niósł. A gęba aż sina. Choroby się latrus w tej
rzece nabawi.

MARIA PAJĄKOWSKA

Babulina chleb już kroi, ale nikogo do sto
łu nie ciągnie. Siedzą wszyscy, jak na szpil
kach. Ten i ów zagadać nawet próbuje, uśmie
chnąć się, czy choćby w talerz widelcem postukać. Ot, a tak naprawdę, to gały wybałusza,
nosem zaciąga i ślinę połyka. A... to ci wiecze
rza!
Dziadek drzwiczki pieca otworzy, ręką spra
wdzi, czy dość gorący i posapując, słomę w
piecu wzdłuż między ruszta i w poprzek ułoży,
a na słomie wysolone kiełbie. J e d e n obok dru
giego. A kiedy już ułoży, to piec zamknie i zer
kając na zegar wiszący na ścianie przy oknie,
powie:
— J a k uderzy na kwadrans...

Aneks do Sychty

SŁOWNICTWO
KOCIEWSKIE
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— Kiełbie we łbie ma ten obwieś. — A za
raz potem: — Kiełbie, ho h o . — otrzepując się
ze słomy, pochwali dziadek.
— Kto będzie się z t y m paprał — zagdera
z progu babcia.
— Ano, podaj knapie chruściaka — pole
wając te kiełbie studzienną wodą, nakaże dzia
dek. — Piec po chlebie jeszcze ciepły.
— A jakże inaczej, ciepły.
— To i lepiej być nie mogło. Pojemy kieł
bie •— kiwając głową i zamaszyście mieszając
chruściakiem w wiadrze, powie dziadek.
— I gotowe. Wypruć teraz tylko. No, Ma
rysia i ty też. Nożyki w garść i raz dwa. I
zasolić mi dobrze.
Z ciotuchami, z kuzyneczkami raz, dwa i po
robocie. Nim dziadek wyprzęże konika, nakar
mi, napoi, nim to swoje trampanie wieczorne
po podwórzu skończy, to już i kiełbie wyprute,
niby ponacinane kluski, błyszczą w półmisce.
— Skocz no do stodoły. Słomy garść przy
nieś. A wróć. Po drodze kotom z michy wylej,
tylko nie na ganek. Niech też pojedzą.
j

W sytuacji, gdy drugą część Aneksu trzeba oddać
do druku, a pierwszy numer Kociewskiego Magazynu
Regionalnego dopiero co trafił do sprzedaży — można
tylko przypomnieć nadzieję na to, że Szanowni Czy
telnicy dołączą do naszej akcji szukania ciekawych
i godnych upamiętnienia wyrazów z gwary kociewskiej. Właściwie należałoby napisać: z gwar, gdyż dia
lekt kociewski (tego terminu używa się niekiedy dla
podkreślenia, że chodzi o regionalną odmianę języka
polskiego występującą na większym terenie) składa się
z gwary środkowej (Starogard Gdański i okolice), pół
nocno-wschodniej (Tczew i okolice) i południowej —
Świecie nad Wisłą i okolice. Różnica pomiędzy wy
mienionymi gwarami dotyczy głównie wymowy samo
głosek nosowych. Wygląda to następująco: w okolicach
Starogardu Gd. można zauważyć tendencję do zaniku
nosowości, czyli mówi się tam gaś 'gęś', ksióżka 'ksią
żka'. Zaś w okolicach Tczewa jest tzw. wąska wymo
wa, np. zymby 'zęby', a w okolicach Świecia nad Wi
słą „ę" wymawia się szeroko, czyli zęby to zamby.
Warto tu jeszcze dodać, że na południu Kociewia nie

wymawia się miękkości niektórych1 głosek w postaci
„ś", czyli formy typu: gupsi 'głupi , kupsić 'kupić* są
tu nieznane. Nie używa się też na tym terenie form
czasownikowych typu: greli, śpieweli. Z tych różnic
powinien sobie zdawać sprawę nasz Czytelnik, inaczej
będzie uznawał podawane formy za błędne lub przy
najmniej nieścisłe. Na pociechę tym, których dziwią
te różnice w obrębie jednego dialektu warto przypo
mnieć, że kaszubszczyzna jako dialekt jest jeszcze o
wiele bardziej zróżnicowana wewnętrznie, stąd mówi
się niekiedy, że każda wioska na Kaszubach mówi
inną gwarą. Ktoś z zewnątrz tego od razu nie zau
waży i wydaje mu się ,że jest to mowa jednakowo
trudna do zrozumienia dla nie-Kaszuby.
Przypominam, że podane niżej wyrazy zanotowa
łam w byłym powiecie świeckim. Gdy Czytelnicy do
łączą wyrazy ze środkowego i północnego Kociewia,
obraz będzie pełniejszy.
Uzupełniając Sychtę (w skrócie B.S.) podam tym
razem kilkadziesiąt wyrazów będących nazwami, czę
sto ekspresywnymi, człowieka.
beczón

biedastwo
brojón
brukewnica

buba
bulwiara
buzela
cherlón
chlónch
chwalidupa

chwaliportek
człapón
ciafrón

ciapa
dytko
dziumdziaja

glubón
gniot

'ten kto beczy, czyli płacze zbyt często
lub zbyt głośno'
„Jak bańdziesz taki beczón, to cie nicht
nie bandzie lubial".
'ktoś biedny' {u B.S. jest forma bedactwo)
„To biedastwo ledwo żije".
'ten, kto broi, czyli jest niegrzeczny'
„Z tćgo to bul brojón, ón cicho nie lusiedzial".
'podobna do brukwi, pejoratywne okre
ślenie brzydkiej kobiety'
„Patrzta, ta brukewnica też se chłopa
znalazła".
'nieładna, niemrawa kobieta' (poza tym
jak u B.S. 1) wiesz, 2) klacz, krowa)
„Ta buba siedzi i sie nie ruszy".
'lubiąca jeść dużo ziemniaków'
„Nasza Andzia to je bulwiara, musi
mnieć taki kopiec na talerzu".
'chłopiec dorastający' (u BS.. buzeja)
„Tan buzela to sie zawdi dziewuszkom
psoci".
'ktoś cherlawy'
„Co za eherlón sic tera z niego zrobił".
'1) smark ,2) smarkacz'
„Taki chlónch już na zabawa chce
jiść".
'ten, kto się za mocno lub za często
chwali'
„Nie miślałóm, że ón jć taki chwalidu
pa".
'j.w.'
„Z Tełocha to je taki chwaliportek, bi
le gównam się chwali".
'ten, kto człapie, czyli ma ciężki chód'
„Laz za mnó jak taki człapón, jaż mnie
biło wstid".
'kto dużo mówi i szybko, czyli ciafroce>
„A Kopaczeska je też ciafrón, tedi było
co słuchać".
'niedorajda 1
„Kricha to je taka ciapa, że z nió nii
ma co".
'ktoś lękliwy'
„Ta ci przez las nie pójdzie, to je dyt
ko".
'ten, kto zbyt wolno je, czyli dziumdzia'
„Z naszigo Janka to je dziumdziaja, go
dzinami je".
'dorastający chłopak 1
„Czi taki glubón, to nie może tego sóm
zrobjić co ino śe na matka łoglónda?".
'mruk'
„Tan gniot nim co powji".

grzebuła

'maruda, ten kto się grzebie, czyli zbyt
wolno wykonuje daną czynność'
„Edek to je grzebuła, ón nigdi nie
zdónżi"
hicel
'żartowniś'
„Z tego Banka to je hicel, ón lubi
szportować".
jagodziara
'chętnie zbierająca jagody'
lub.
„Z ni to je taka jagodziarka, że nie
jagodziarka
daje nóm skróntwy, jeno wciónż: jedzim, jedzim na jagody".
jamrot
'ten, kto jamruje, czyli narzeka, stęka'
„Jak ten jamrot zacznie jamrować, to
bójia sie Boga, chto z nim wytrzima".
kleputa
'ten ,kto klepie, czy mówi „trzy po
trzy'"
„Tan klepuła już naklepie".
klufta
'niemiła, często też gruba kobieta'
„Jak ja wjidza ta klufta, to móm zafa
dość".
lorbón
'dorastający chłopak'
„Take lorbóny to zawdi cuś wystworzó".
paplón
'gaduła'
„Toć chiba Wacka znasz? Tan paplón
paplóni i paplóni".
perpecia
'grubasek'
„Ta jich mała je jak perpecia okróngła".
pepra
'ten, kto brudzi się, bałagani'
„Ta pepra to ma bajzel zawsze".
pijón
'pijak'
„Lepji bi panno łostała niż takego pijóna wzióńść".
piskacz
'ten, kto pyskuje'
„Nasza Anka to je taki piskacz".
plóndra
'ktoś niechlujny'
„Ja tego nie obują, bo benda wiglóndać jak plóndra".
półszóście
'ktoś roztrzepany, sprawiający złe wra
żenie'
„Nie mówta mnie ło Jine, to je głupie
półszóście".
riczón
'ten, kto często i głośno płacze, czyli
ryczy' (porównaj beczón)
„Co to je za przebrzydły riczón".
roidupa
'wiercipięta'
„Ta roidupa chwiółki nie usiedzi ci
cho".
służka
'służący' (por. B.S. III, s. 73)
zwłaszcza w zwrocie: „Służka wyjdź
spod łóżka", gdy ktoś każe się obsłu
giwać.
sróta
'podlotek'
„Wej, prziszła nasza sreta".
szprach
'żebrak'
„W
tim
mantlu
wiglundasz
jak
szprach".
szpuk
'człowiek pracujący do późnej nocy'
„Z tego Mietka to je szpuk, w nnej/
zaczina
oprzóntać".
walcman
'łazik, niecnota'
„Z nim nie ma co, to je richt walcman".
zdechlón
'zdechlak, ktoś wątły'
„Co sie z ciebie taki zdechlón zrobił".
zgnilón
'leń'
„Wstajesz z yjyra zgnilónie, czy nie?"
Tak się złożyło, że w przedstawionym materiale
językowym przeważają formy angmentatywno-pejoratywne ,czyli powiększające ujemne znaczenie.
Oczywiście formy zdrobniałe, pieszczotliwe też w
gwarach kociewskich istnieją i na nie przyjdzie kolej.
Aby rozjaśnić obraz kociewszczyzny warto podać, że
istnieją w niej nawet zdrobniałe formy czasowników
typu: chodźkaj do mnie, bawkaj się itd. Dawniej
zwrot: „wyglóndasz jak pupka" był niewątpliwie na
Kociewiu komplementem, dziś brzmi już dwuznacz
nie, czyli wyrazy też mają swoje życie i warto je
obserwować.
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Alojzy Stawowy urodził się 18 maja
1904 roku we wsi Zielaskowo, nieopodal
Gniezna. Na Kociewie przybył tuż po za
kończeniu I wojny światowej. Osiemdziesięciodwuletni artysta-rzeźbiarz mieszka
we wsi Bietowo, leżącej między Borzecho
wem a Lubichowem.
W małej pracowni wybudowanej za
domem mieści się „świat osobny" rzeźbia
rza. Tu na warsztacie stolarskim, na pół
kach, na ścianach, można zobaczyć prace
z różnych lat jego artystycznego żywota.
Na wchodzących do tej pracowni spozie
ra smok z czeczoty, obok którego na pó
łeczce stoi „Madonna w czarnym dębie",
J a n Kochanowski i Józef Haller. Pan
Alojzy, biorąc każdą ze swych rzeźb do
ręki, opowiada związaną z jej powstaniem
anegdotę. Tę dotyczącą Hallera słyszę po
raz drugi. „Spotkałem Józefa Hallera,
kiedy pracowałem przy budowie nabrzeży
portowych w Gdyni. Pracowałem wraz z
kolegami i któregoś dnia patrzymy, a idzie
ku n a m starszy pan, podpierający się la
ską. — Cześć pracy — pozdrowił nas ten
starszy pan, a ja patrzę na niego i odpo
wiadam: — Czołem, panie generale! Zdzi
wił się trochę, przystanął i pyta: — To
wy mnie znacie? Po wielu latach wyrzeź
biłem generała Hallera tak, jak go wtedy
zapamiętałem."
W mieszkaniu artysty też sporo rzeźb.
Na szafie .wiejska kobiecina, a obok niej
błogosławiony Maksymilian Kolbe, w r o 
gu pokoju na specjalnej półeczce „Fraso
bliwy". Ma artysta kilka albumów, doku
mentujących jego rzeźbiarskie dokonania.
Fotografie rzeźb z różnych lat, nawet z
roku 1945, są opatrzone krótkim opisem,
który informuje o roku wykonania rzeź
by, jej tytule i miejscu, w którym obecnie
się znajduje. Rzadkość to wielka wśród lu
dowych rzeźbiarzy taka dokumentacja. A
wyrzeźbił Alojzy Stawowy sporo. Z wię
kszych jego prac warto wspomnieć „We
sele koeiewskie" znajdujące się w Mu
zeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie,
„Szopkę", która trafiła do zbiorów Mu
zeum Etnograficznego w Oliwie i Muze
um w Starogardzie (replika tej szopki jest
też u artysty), „Kapelę ludową", która też
trafiła do Pałacu Opatów w Oliwie, czy
też „Przebierańców kociewskich".
Ze sporej liczby rzeźb, które trafiły
do Muzeum Mikołaja Kopernika w Toru
niu, do Wojewódzkiego Ośrodka K u l t u r y
w Gdańsku, do zbieraczy i miłośników

prywatnych w kraju i za granicą warto
wymienić choćby św. Kingę, św. Zdzisła
wę, św. Teresę, św. Jolantę, Matkę Bo
ską •— w czarnym dębie (wydobytym z
Czarnej Wody), Bezrękiego staruszka —
w czarnym dębie, Modlącą się —• w gru
szy, czy Sołtysa z kurendą.
Rzeźby Stawowego często sięgają te
matyki sakralnej, ale nie unika artysta
tematów mu bliskich, obrzędów i zwycza
jów regionu, w który wrósł, postaci sąsia
dów, czy bliskich. Wśród rzeźb znajduje
my popiersia jego matki i ojca, a pierwo
wzorem do „Sołtysa z kurendą" był jego
brat, dawny sołtys bietowski.
Figury i płaskorzeźby Stawowego są
doskonale wypracowane, proporcjonalne,
jakby wcześniej co do szczegółu ujrzane
przed wydobyciem ich z drewnianego klo
cka. Nie unika artysta tworzywa t r u d n e 
go, jak choćby czarny dąb, czy grusza,
sporo swych prac wykonując w lipie (bar
dzo rzadko barwi swoje rzeźby). Nie uni
ka też tematów skomplikowanych, wy
magających „niepokornej wyobraźni" i w
pomyśle i w wykonaniu. Poczucie piękna
i pamiętanie o swoim widzeniu dodaje je
go, w końcu amatorskiemu, kociewskiemu rzeźbieniu „osobnego" uroku.
Tekst i zdjęcia: ANDRZEJ GRZYB

„Zważta jano, mnielim tu kediś dziedzica dziwnygo,
chciał ón łudawać zawdi łodważnygo,
bo ji miśliwca wjelgygo zawdi łudawał,
aż ,sia dał nabrać na porzóndni kawał.
Raz ci wstał prandko zes ciepłygo posłania,
śmniyło sia bowjam, że łupolował jelania,
aże tych jelaniów wszandi wjele bóło,
to ji zapolować tedi dziedzica nanciło.
Jidzie wew kopnym śmniegu leśno drożyno
z nieodłócznym psani, wjernó Baldinó.
Psilnie nadsłuchuje, łoczyskami wszandi wodzi,
o grubsza zwiyrzyna przecia jamu chodzi.
Wtam sia przyczaj ół, pewnoćki poś złoczół,
bo ji zes swym psam pod krzaczek łuskoczył,
niczam kot ostrożniutko sia skrada,
stara swoja flinta do ,strzału wolno składa.

O jelaniu
zes Jelania
Wjoseczka Jelań, jakych na Kociewju wjela,
a w niy karczma mała, pełna co niedziela,
tu sia zbiyreli na kufelek psiwa,
ji tak to usz od latów co niedziela biwa.

Długo cyluje, a tamtan spokojnie sobje stoji,
ni postrzeg wjidać, bo wcale sia nie boji;
przykłada, łodkłada łoczyskóm eszcze nie dowijyrza,
że ma przed sobó tak zacnygo zwiyrza.
Cyluje, pocióngnół, że aż po lesie zagrzmniało',
a kedi dym sprzed łoczów powolutku rozwjało,
patrzy zdumnióny, że tamtan stoji niewzruszony,
tedi do lófy pakuje powe dwa patrony.
Raz po raz huknyli dwa strzały, znówki zagrzmniało,
a to koźlisko jak przedtim nieługancie gtojało,
ji tedi :ze złościć łostatnie dwa do lófy pakuje,
jelania łołowjam łostatni raz czanstuje.
Kedi uż echam po lesie rozlygać przestało,
tedi stracham wjelgim miśliwca łowjało,
złe czi niedobre, eszcza psiskam szczuć próbuje,
a psisko łogón wtuliwszy pewnoć tysz strach czuje.

Tu pod humorki psiwskam sia raczyli,
dawne sobje dzieje przy tam wspóinninyli,
aże tych wspómninków zawdi moc bóła,
to ji czansto gansto tamój sia chodziyło.

Wtam sia łodezwał głos straszny przestrogi,
że aż miśliwcam ługeli sia nogi,
jakoby ze za światów ów głos słyszić sia dało,
a syrce najtwardsze bodaj bi struchlało.

Tutaj stary Jakub do ti karczrni chodziół,
ón mniandzy swami zawdi rej wodziół,
jak ci mówka palnół, to aż skóra drantwsiała,
czansto od śmniychu karczma aż drżała.

,,Jezdóm ja jelań tych lasów odwjeczny,
od wszelkych kulów jezdóm bezpieczny,
żeś dó mnie strzylał zdradziecko ji skricie,
przepowiadóm ja tobje, że krótke twoje żicie".

Raz ci Jakub taka gadka zaczyna,
a bóła to wjelgó śmniychu przyczyna,
ło tim, co tutej kediś sia działo,
wjanc ji w skupsiandu go wszytko słuchało:

Tedi to śmniych straszny łodezwał sda po lesie,
śmniych co trwoga ji nieszczanście niesie,
cdras skamnianiał, a nogi jak kij stwardnieli,
a echa złowrogo te słowa powtarzeli:

„Zdradziecko skrycie, krotkę twoje żicie,
nie ostało ci wiele na grzychów twojich (zmycie!'
Scigeli go te słowa od mniejsca nieszczansnygo,
ścigeli, aż że prawje do domu samygo.
A choć bół mróz tangi cały bół spocony,
tak ci iwparzół do jizby Anielki, swyj żony:
,,Ratuj mnia, krzyczi, niewjela ze żicia mojygo,
a ji zdać rachunek przyndzie zes niygo."
Nie wjerzi kobiycisko, co ji chłopowji sia stało,
co za niszczanście tam wew tim lesie spotkało,
ubolywa czi abi sia nie rozchorował,
a bić może na rozumnie zaszwankował.
Bo ji łod rzeczi gada, że nibi kula sia nie jimała,
nawet Baldina brać kozła nie chciała,
pewnoćki złe duchy tak ji chłopa łopanteli,
świat wjidział polować zes rana przy niedzieli.
Jak na' swoje nieszczanście śpsieszół do> lasu,
że ji paciyrza zmówjić nie mnia'ł czasu,
tera po nocach ciangam ano sia zrywał,
ji swoji śmniyrci jano łoczekiwał.
Ale niam łona dó niego nadeszła,
w jeść lotam ptaka po wsi sia rozeszła,;
o tim wszytkim, co sia w lesie działo,
a wszytko co jano ziła do rozpuku sia; śmniało."
Taka to chyca sómsiad sómsiadowji sprawjół,
skóra wypchana pod tan dómb postawjół,
ji łodtónd dziedzica jelaniem przezweli,
a może wjeś Jelań od niego nazweli.
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Wszystko
bez ta koza
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— Franc, masz ty tam tyj kozie w buchcie
czisto zrobione?
— Móm, móm, jano mnie sia zdaje Wjikcia,
że ty zes tó kozo za wiele termedyjów wystwarzasz.
—- Franc, ty wjysz, że to je moja śmnyrć,
jak ja wlyza do buchty, żebi koza wydojić, ji
wjidza jak łona w gnoju stoji. A najgorzyj niy
lejduja te gryngle kele jeji nogów ji pod brzu<cham. Ty wjsz o tam.
— Toć wiam, wiam. Robią ci wszystko do
woli, razem zes twojó kozo,

Ji tak Franc ji Wjikcia mnieli to czim
gadać, bo żebi niy ta koza, tobi wcale do sia
ni gadeli. Nó bo była to tyż koza, jak mało
ehto taka koza mniał. Była łona szarosiwa, ro
gów niy mniała, ale za to te dwa trodelki pod
brodo mniała, ni ji nyków niy mniała. Ale
Wjikci to najwiancyj ło to kozie mlyko szło, bo
łona srodze lubjiła kozie mlyko psić zara z
garka, ciepłe eszcze, świżo wydojóne. Jano tan
szum zdmuchnyła ji psiła. Bo łona chciana
zdrowa być, ji długo kozie mlyko psić. Nó jó,
Franc tyż lubjił psić, ale niy kozie mlyko. Łón,
to miał za szafo w kuteTku psinalka stojić, ji
zamanówszy tam zajrzał, ji sobie jednygo golnył. A Wjikci, to sia nawet wjidziało u niygo,
jak łón sobie golnył.
Ale przyszed czas, że koza zaczana meczić.
Wjikcia tedy wew buchcie zes kozo sobie ga
dała:
—• Moja mecka, chce do koziyłka, na niy?
Jó, moja mecka bandzie mniała wesele, na niy?
Jó, zaraz jutro Franca wyprawia zes mojó
meckó do koziulka, łoba psianknie pudzieta.
Na niy? Jó.
Na drugi dziań Wjikcia jidzie do kuchannyj
szaf i, bierze taska — ta bez łucha, — wyjmu
je zes taski złotygo ji mówji:
— Franc, tu na złotygo, ji jidź z kozo do
kozła.
Franc prawie jad frysztyk. Luter sobie nos
sznoptucham, wstał, wzión złotygo, łobrócił sia
na psiancie, gwizdnył sobia ji szed do kozibuchty. Wzión koza na łańcuch ji jidzie z ko
zo do kozła. A koza za nim pyrga ji jano tym
łogónkam mirta. Mirt, mirt, mirt.
Pode drogo musieli jiść kele karczmy ji
Francowji niy dało mniru, żeby nie wlyść ji
golnónć sobia jednygo. Uwiónzał koza do wjy
rzby ji właz do środźka.
Jak wyłaz zes karczmy — patrzi, stój i koza
na łańcuchu kele wjyrzby ji meczi. ,,A wej,
toć dycht zahaczyłóm ło kozie". Maca po kiyszaniach w buksach, ale złotygo niy ma. „Chi
ba przepsiłóm złotygo" — myślał sobie —• „Ale
co ja Wjikci powiam? Ale szejs tam, nic niy
powiam ji bandzie!".
Łodwionzał koza ji szed do dóm. A koza
za nim, jano tym łogónkam mirtała. Mirt, mirt,
mirt...
Na drugi dziań koza znówki meczi. Wjikcia
jidzie do kuchannyj szafi, wybiyra zez taski —
tyj bez łucha — złotygo ji mówji:
— Franc, tu na złotygo ji jidź z tó kozo do
kozła. Jano nie właź do karczmy, mów ja ci! Ty
nie myślij, że ja tygo nie mniarkuja.

Franc wzión złotygo, na psiancie sia łobró
cił, gwizdnył sobia pod nosam i poszed do kozibuchty. Wzión koza na łańcuch ji szed z nió
do kozła. A koza za nim pyrga ji janó łogón
kam mirta. Mirt, mirt, mirt...
Ji znówki ta karczma pode drogo była ji
sznapsam ji psiwam z nyj zalatiwało. Nie dało
mu to mniaru, żeby nie wlyść na jednygo. Łowionzał koza do wjyrzby ji właz do karczmy,
ji ani sia nie zwejón, jak złotygo przepsił.
Wyłaz zes karczamy, we łbie mu sia krańci
ji dostał gibkich nogów. Patrzi, a koza tyż na
niygo patrzi, ji meczi smutnie. Łodwionzał ko
za ji szed do dóm. A koza za nim, jano tym
łogónkam mirtała. Mirt, mirt, mirt.
Na trzeci dziań koza nie meczała, jano zde
chła. Wjikcia na to nic nie mówjiła, ale mnia
ła na Franca taki górz, że wieczoram, jak łón
sia zebuwał ji chciał sia we wyry kłaść, to ło
na dycht krótko ji hardzie mówji:
— Za to, żeś niy był z kozo do kozła, pudziesz na góra spać. Tu masz twoje pluchy ji
jidź tera. Bandziesz wjedział, jak to je.
Franc na spodnich buksach ii boso, na
psiancie sia łobrócił, ale so gwizdnył. Cicho do
sia mówji:
— Wszystko bez ta koza!
Wzión poduszka ji psierzyna na pukel ji ji
dzie na góra spać.
Przeszła jedna noc ji druga, a Franc nic,
choć licho, ale sobie spał. A Wjikcia we wy
rach sia przewraca, ranko łobok maca, bo
durch jyj tu coś fyluje. Na trzecia noc uż nie
wytrzimała. Wylazła zes wyra, zapaliła lampa
stołowa, wziana jó ji jidzie do siani, ji kele
trepów do góry woła:
— Franc! Zliziesz ty wnetki na dół, abo
czy ty chcesz, żebi zymno prziszło tak, jak zes
tó kozo?
Franc podskoczył, bo eszcze nie spał, gwi
zdnył sobia ji złaz trepami na dół. Wzión Wjik
cia mocno pod pacha, że aż gloka lampsie sie
zakolyhała ji cylander zazwónił. Łobadwa
zdmuchnyli lampa, ji żebi sia nie stłukła, ra
zem trzymeli: Wjikcia za gloka, a Franc za cy
lander ji ło ciamku, jak wew śpsiku szli do
wyra.
Franc po trzech nocach, jak sia powalił w
łóżko nosam do ściany, to zara łusnół ji głoś
no chrapsiał. A Wjikcia, żebi go nie łobudzić
położiła sia plecami do niego ji myśli: „Powali
sia ji chrapsi, jak niedźwiydź, a to wszystko
bez ta koza". Wtuliła łeb w poduszka ji cicho
knichała, aż łusnyła.
BERNARD JANOWICZ
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JOZEF CEYNOWA

Jasienieckie dzwony
NA PODSTAWIE OPOWIADAŃ OKOLICZNYCH MIESZKAŃCÓW
Z LAT I WOJNY ŚWIATOWEJ
W południowych krańcach Kociewia, parę
kilometrów na południe od Serocka leży Mały
Jasieniec. Wzrok przechodnia przyciągają zwa
liska ruin krzyżackiego zamczyska i srebrzy
sta płachta niewielkiego jeziora, obrzeżonego
szuwarami i drzewami.
Cicho tu i sennie. Ale przed wiekami miej
sce to tętniło życiem, a wielokrotnie także rozgwarem i tumultem bitewnym, wszak Nowy
Jasieniec leżał na pograniczu włości książąt po
morskich a potem, po bezskutecznych zmaga
niach polsko-krzyżackich, przy granicy państwa
krzyżackiego i Polski. Wykopaliska i znaleziska
jeziorne świadczą o staczanych tu bojach i da
wnych najazdach.
Miejscowe legendy utrzymują, iż głębia je
ziorna kryje w sobie zwaliska grodu słowiań
skiego wraz z kościółkiem, którego zatopione
dzwony odzywały się kiedyś w czasie wielkich
świąt kościelnych, wzywając jakby w czasie
szturmów krzyżackich o pomoc, która miała
nadejść z południa, od Kujaw czy z Wielkopol
ski.
Przekazy historyczne zaś mówią o tym, że
właśnie z zamku jasienieckiego krzyżaccy
knechci robili wypady rozbójnicze na Korono
wo i Byszewę, klasztory cysterskie i ich osa
dy, przesmykując się przez okoliczne lasy i zna
ne im brody rzeki Brdy. Przez długi czas
Krzyżacy tym pobrzeżem władali, ale po dłu
gich zmaganiach ulegli pierwszym Jagiellonom
i dumny zamek krzyżacki przeszedł w polskie
ręce. Ząb czasu i wojny szwedzkie obróciły go
w ruinę, która teraz przykuca do ziemi. Gród
zaś słowiański, owiany legendą, śni o wydoby
ciu go z głębi; nurkowie głębię tą badają, od
słaniając rąbki zamierzchłej przeszłości. Legen
da zaś chce wiedzieć lepiej i pewniej.
Oto, podobno owe dzwony aż do końca dru
giej wojny światowej biły na alarm. Nie wszyscjr je słyszeli, chociaż w czasie wzmagającego
się 'pruskiego ucisku biły szczególnie głośno. W
jednej z wojen zaborca ogołocił kościół serocki
z dzwonów, przeznaczając ich kruszec na swo
je haniebne, wojenne potrzeby. I wtedy to, jak
chce legenda, parafianie seroccy postanowili
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wydobyć z jeziora owe dzwonuszki. Różni
śmiałkowie już uprzednio chcieli je wydobyć,
ale żadnemu z nich ta sztuka się nie udała. Za
wsze jakaś przeszkoda, zbyt przyziemna myśl,
powodowała ponowne ich zatapianie w toniach
wodnych. Ale teraz chłopi okoliczni zebrali się
u sołtysa, by wspólnie się naradzić nad tą, tak
im na sercu leżącą, sprawą. Był w gminie sta
rzec bardzo poważny, górujący nad ogółem wie
dzą i rozsądkiem.
— Te dzwony są —- powiedział. — Widziałóm je i słyszałom nawet we śnie. Wszytki, co
je wyciongnonć chciali, byli grzyszne. Musim
po nie wysłać niewinne dzieci. Jo. Najlepiej
dzewuszki.
Radę zebrani przyjęli. Po dłuższym gadaniu
wybrali do tej wyprawy trzy córeczki ubogiego
chałupnika. Po powrocie znad jeziora miały
otrzymać dobrą „gwiazdkę". Zostały dokładnie
pouczone jak zachować się w czasie wszystkich
czynności.
•— Jano sia módlta — mówili im. — Nie
myślta o żadnych ziemskich sprawach. O
gwiazdce, co na was czeka, tyż nie...
Nadeszła wigilia Bożego Narodzenia. O pół
nocy miały odezwać się owe jeziorne dzwony.
Dziewczęta, pobożnie żegnane przez rodziców
i całą gromadę, ruszyły nad jezioro. Śnieg
iskrzył się w blasku księżyca i pojękiwał pod
stopami dziewcząt. Cisza panowała wokoło, peł
na uroku i przedświątecznego majestatu. Dzie
wczynki szły jedna za drugą, pogrążone w mo
dlitwach. Gdy podeszły do brzegu jeziora,
wówczas odezwały się owe wymarzone dzwo
nuszki. Odezwały się przecudnym trój dźwię
kiem, który był dźwięczniejszy od głosu dzwo
nów zabranych przez wroga z serockiego ko
ścioła. Dziewczęta skierowały wzrok ku tafli
jeziora; ta była twarda i gruba, ale oto nagle
w trzech miejscach lód pękł i oczom dzieci
ukazały się trzy świetliste dzwony. W poświa
cie księżyca promieniały złotem. Płynęły, kru
sząc skorupę lodową, ku dziewczętom oczeku
jącym na nie U brzegu. Te ciągle jeszcze trwa
jące w modlitwie, bez jakiejkolwiek obawy,
zaczęły je z jeziora wyciągać. Najstarsza wzię-
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ła dzwon największy, średnia dzwon mniejszy,
a ta najmłodsza i najsłabsza ten dzwon naj
mniejszy. O dziwo! Dzwony mimo swej wiel
kości okazały się lekkie. Dziewczynki niosły je
bez trudu. Lecz w miarę oddalania się od je
ziora zaczęły plątać pacierze; ba, zachwycone
powodzeniem zapomniały o przykazaniach da
nych im na drogę. Pobożne skupienie ustąpiło
przyziemnym myślom. Dziewczęta przypomnia
ły sobie o obiecanych prezentach. Najstarsza
zaczęła myśleć o nowej sukience, średnia o
pięknych bucikach, najmłodsza zaś o koloro
wych wstążkach. Wnet zaczęły odczuwać cię
żar niesionych skarbów. Dzwony stawały sie.
coraz bardziej śliskie i zimne.
— Uch, jak ten mój dzwunyszek jest cianszki — powiedziała głośno najmłodsza.

— Tan mój je tyż uż tak cianszki, że mu
sza go położyć na śmnieg, by trocha odsapnonć — rzekła druga i położyła dzwon przed
sobą. Dzwon zajęczał prawie ludzkim głosem.
Siostry przestraszyły się i również swoje dzwo
ny położyły na śniegu. Te także zajęczały. Za
częły się zsuwać ku jezioru. Dziewczynki roz
płakały się. Próbowały dzwony dogonić i po
chwycić, lecz daremne były ich wysiłki. Tak
się przejęły utratą tych skarbów, że wszystkie
trzy zemdlały. Dobrze, że te zmagania dostrze
gli obserwujący je z daleka parafianie. Pod
biegli do dzieci i je ocucili.
— Jo, jo — powiedział starzec — Nawetka
dzewuchy małe som grzyszne. Rodziców nie
słuchajóm. Najcianżij człowiekowi pokonać samygo siabie.

JANINA SOSZYŃSKA

Maleńkie Skarszewy rozłożyły się nad ma
lowniczą rzeczką Wietcisą. Stara to osada, o
czym świadczą wykopaliska, noszące ślady pra
dawnej kultury Słowian pomorskich. Miastecz
ko posiada ciekawy układ uliczek, wspinają
cych się ku wysoko położonemu rynkowi, ko
ściółek, resztki zamku obronnego i wiele in
nych zabytkowych budowli. Dookoła miastecz
ka, które niby maleńka perełka ukryło się w
zieleni rozśpiewanych lasów, pogański bóg
Perkun rozsypał mnóstwo błękitnych gwiazdek
i osnuł je tajemnicą wielu legend i opowieści.
Jedno z newielkich jeziorek nosi groźną,
strach budzącą nazwę, Czartówko. Ludzie wie
rzą, że to miejsce było niegdyś zamieszkane
przez złe moce. Przebywał tu i „diocheł" Smolok i inne czarty oraz czarownice. A wszyscy
oni czyhali tylko na ludzką zgubę. Diabła wy
obrażano sobie pod postacią szpetnego męż
czyzny, z rogami, ogonem i widłami, a czato
wał on zwykle na ludzkie dusze... Czarownice,
to zawsze kobiety, choć pod różnymi postaciami.
Mogły nimi być stare, paskudne baby, piękne
dziewczęta, cyganki, lub nawet same księżnicz
ki i królewny. Rzucały na ludzi uroki, odbie
rały mleko, sprowadzały choroby i gradobicia.
O czary można było posądzić każdą, do której

się czuło złość, zawiść lub zazdrość. Oskarżoną
czekała śmierć w strasznych męczarniach.
Opodal jeziorka Czartówko dawnymi czasy
stała skromna chata bartnika. Przycupnęła na
małej polance, z daleka od siedzib ludzkich,
a nawet dróg wiodących do nich. Mieszkał w
niej stary Bart z żoną Cecą i jedyną córką,
która zwała się Disa. Dlaczego żyli samotnie w
tej leśnej głuszy? Może wymagało to zajęcie
Barta? Może lękali się spotkania z ludźmi, od
których doznali jakowej krzywdy? Nikt nie
wiedział. Bart chodził do boru na poszukiwanie
barci, zastawiając po drodze sidła na ptaki i
dobrą zwierzynę. Ceca z Disą zbierały jagody,
grzyby, orzechy, dzikie owoce i różne zioła, po
trzebne w domowym gospodarstwie.
Disa nie znała smaku rumianego podpłomy
ka z ziaren żyta, jęczmienia czy pszenicy. Ży
wili się tylko darami boru. Odkrycie sporządza
li ze skóry, obuwie z łyka lipowego lub sito
wia albo korzeni sosnowych. Bór ich żywił, bór
ich przyodziewał. Było im dobrze, bo o czym
się nie chce pamiętać, lub czego się nie zna,
do tego się nie tęskni. A mała Disa urodziła
się w borze i on był jej 'całym światem. Pięk
nym, cichym, który pokochała miłością równą
miłości do swoich rodzicieli. Była wesoła, świer-
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gotała jak ptaszki w lesie, beztroska i szczę
śliwa. Bogowie obdarowali ją niezwykłą urodą,
ale o tym nie wiedziała nawet, bo nikt jej ni
gdy tego nie rzekł.
Rodzice Disy rozmyślali często nad tym, co
się stanie z córką po ich śmierci. Jest taka
piękna! Jak ją uchronić od złego losu?
— Matko — mawiał stary Bart — nie mów
cie jej ani o naszej przeszłości, ani o jej przy
szłości. Jeszcze się w życiu napłacze i nacierpi
dość.
— Oj, to prawda, mój mężu — wzdychała
Ceca. — za co bogowie nas pokarali? Serca
mamy czyste. I tak ciężko pracujemy. Żyjemy
w borze samotnie, tyle że na razie oczy nasze
raduje to jedyne umiłowane dziecko.
Tak upływały lata. Z Disy wyrosła śliczna
dziewczyna, smukła jak młoda sosenka, miała
oczy czarne, a migotały w nich ogniki jako leś
ne światełka w noc Sobótkową. Czarne włosy
sięgały kolan. Wyglądała niby boginka leśna
albo zaklęta królewna.
Rodziciele dziewczyny coraz bardziej pochy
lali się ku ziemi. Lata 'troski i pracy posre
brzyły ich włosy i wyżłobiły bruzdy na twa
rzach.
Pewnego letniego popołudnia, gdy siedzieli
przed chatą zajęci wyplataniem chodników z
lipowego łyka, a Disa tkaniem maty z zielone
go sitowia, posłyszeli nagle tętent koni i gra
nie myśliwskich rogów. Zerwali się, by uciekać,
ale było już za późno. Na polankę wpadła gro
mada myśliwych zbrojnych w topory, łuki i
oszczepy. Na widok chaty przystanęli zdumie
ni. Nie spodziewali się spotkać kogokolwiek w
tej leśnej głuszy.
— Hej, stary! — zawołał jadący na czele —
wspomóżcie nas jadłem i napitkiem, zabłądzi
liśmy polując w tych borach.
Bart pokłonił się nisko, patrząc w twarz
mówiącego. Białki pokłoniły się również.
— Panie — wyrzekł z trudem. — Prócz li
chego mięsiwa i odrobiny miodu nie mamy nic
więcej. Sami już dawno zapomnieliśmy smak
podpłomyków czy chleba...
Nie dokończył, bo przybyły nagle zeskoczył
z konia, a mimo iż nie był młody, szybkimi kro
kami zbliżył się do całej trójki.
— Może i nie masz nic do jedzenia — za
śmiał się nieprzyjemnie — ale córkę masz za
to urodną, jak leśną boginkę. — I podniósł po
chyloną główkę Disy.
— Na Perkuna! — zawołał — Kim jesteś?
Kubek w kubek jak Ceca. I zaczął pilnie wpa
trywać się w twarze starych, którzy stali przed
nim zmieszani i drżący.
— To twoja córka — rzekł do białki. —
Ma po tobie urodę, ale ty już jesteś stara i
brzydka. A to Bart? Bez tej dziewczyny nie
poznałbym was. Nie żałujesz Ceco, żeś ode
mnie uciekła? Łzy i troski zabrały ci urodę.
Jam jeszcze krzepki i ciągle potrzebuję mło
dych dziewek do posługi w zamku.
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Na te słowa-Bart i Ceca z płaczem upadli
przed nim na kolana. Tylko' Disa stała nieru
choma, nie rozumiejąc, co to wszystko znaczy.
Wielmoża spojrzał na klęczących i odwrócił się
od niech pogardliwie.
— Podejdź tu bliżej •—• powiedział do
dziewczyny. — Przecie cię nie zjem. To twoi
ojcowie? •— Disa kiwnęła głową. — Jak ci na
imię?
— Disa, panie — wyszeptała.
— Pojedziesz ze mną na zamek — zaśmiał
się wielmoża. •— Ubiorę cię pięknie, zamiesz
kasz we wspaniałych komnatach, jakich nigdy
nie widziałaś w swoim życiu.
— Szykować ognisko i wieczerzę! — zawo
łał jeszcze do swojej drużyny. — A o przypra
wy zatroszczy się Ceca.
—• Panie — wyjąkała starucha. — Ponie
chaj swego zamiaru, daruj nam nasze winy,
przecie mnie nie miłowałeś, a ja byłam poślu
biona Bartowi.
— Ha, ha! — zaśmiał się złośliwie. — Te
raz poślubię Disę i nasze rachunki się wyrów
nają. Bywaj! —• Krzyknął na pachołka: —
Przywiąż tę dziewkę do drzewa, bo gotowa
uciec, albo gryźć jak dzikie zwierzę. W borze
przecie chowana.
— Rosły, barczysty pachołek wypełnił roz
kaz pana. Disa nie broniła się tylko ciężkie łzy
toczyły się po jej pobladłych policzkach. Ponie
którzy z drużyny pana, zarówno starzy jak i
młodzi, w głębi serca żałowali pięknej dziew
czyny, ale pomóc jej nie mogli.
Cecę i Barta zmuszono do wydobycia ich
skromnych zapasów: suszonych owoców i grzy
bów oraz garnków ze złocistym miodem. Ręce
im się trzęsły, a serca biły trwogą na myśl o
losie, jaki czeka ich córkę w rękach Justa, bo
takie było imię przybyłego.
Zapadła noc, umilkły śpiewy ptaków, za
pach rozgrzanych słońcem ziół i kwiatów na
pełnił powietrze. Zza czerni boru zaczęła wy
pływać olbrzymia, płonąca czerwonym świa
tłem misa księżyca.
Przy rozpalonych ogniskach drużyna Justa
zasiadła do wieczerzy. Barta i Cecę związano
i pozostawiono w chacie.
Disa płakała, choć niezbyt dobrze rozumia
ła, jaki los ją czeka. Przeczuwała tylko, że pan
jest człowiekiem złym, odebrał ją rodzicom i
nic nie wiedziała o ich losie. Wkrótce zemdlała.
Just obserwując ciągle dziewczynę, zobaczył to,
rozkazał rozwiązać i posadzić nieszczęsną przy
ognisku, pod strażą dwóch pachołków.
Nagle zerwał się silny wiatr. Zaskrzypiały
konary starych sosen. Z wierzchołka sfrunął
dziwny czarny ptak i usiadł na gałęzi. Zdu
mieli się wszyscy. A kiedy rozgniewany Just
zerwał się, aby przepędzić intruza, ten na
oczach wszystkich przemienił się w Purtka.
— Hola, jasny panie! — zarechotał. — To
moje królestwo, nie twoje. — I urągliwie uchy
lił czapy, ukazując dwa koślawe rogi, sterczące
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w potarganych kudłach. — Do usług, ale za
twoją duszę, bo przecież zemrzesz kiedyś, no
nie?
— Dziewka jest moja! — wrzasnął J u s t i aż
poczerwieniał ze złości. — Precz! Bo ci wszy
stkie kosteczki każę porachować.
— Nie po nią tu przybyłem — zaśmiał się
diabeł —• ale po twoją duszę, która już od da
w n a należy do piekła. I będę ją miał. Przeko
nasz się.
Sypnął garść ziela na ognisko. Czarny d y m
buchnął w niebo, wzbudzając przerażenie w
drużynie Justa.
Disa korzsytając z ogólnego zamieszania,
zerwała się i pobiegła do chaty ojców. Szybko
przecięła więzy, krępujące ręce i nogi rodziców
i rzekła:
— Uciekajcie do boru tajemnym przej
ściem. Nikt go nie odkryje.
— O, ja nieszczęsna — biadała Ceca. — To
wszystko przeze mnie.
— Prędzej, matko — nagliła dziewczyna. —
To nie wasza wina, żeście mieli wielką krasę
i kochaliście ojca. Przeżyliście wiele lat rado
ści. To ino wyrozumiałam, że J u s t was nie mi
łował nigdy. Nie postąpiłby teraz tak niegodzi
wie. Nie litujcie się nade mną. Bogowie n a m
pomogą. Uciekłam, bo chciałam w a m powie
dzieć, że dla dobra was wszystkich pojadę d o 
browolnie z Justem. A może lepiej ostańcie w
chacie, ino mi dajcie tego wonnego ziela, co je
tak skrzętnie chowacie zawsze przede mną. I
przez dziesięć d n i palcie święty ogień przed na
szym s t a r y m dębem, składając dary P e r k u r o wi, Słońcu, Wodzie i Matce Ziemi. Po upływie
tego czasu spotkamy się.
Nagle pojawił się w progu Just. Był wście
kły i spoglądał na nich groźnie. Czart zniknął.
— Rozchmurzcie się, panie —• rzekła, siląc
się na wesołość Disa. — Pojadę z wami z dobrawoli, ino ojców moich .poniechajcie. Starzy
są. Dacie mi na to słowo wielmoży?
J u s t aż otworzył ze zdziwienia usta. Cóż za
bezczelna dziewka! Juści będzie mu posłuszna!
Potrafi ją zmusić do tego.
— Po co mi te dwa staruchy? Ciebie po
trzebuję, nie ich. Masz moje słowo. Chodź!
Disa objęła ojca i m a t k ę i gorąco ucałowała
ich spracowane ręce.
—i Pobłogosławcie mi — prosiła.
Ceca wzięła ze ściany pęk ziół, cisnęła go
na tlące się na środku izby ognisko. Wyjęła
z niego jedną gałązkę i okadziła postać dziew
czyny, wymawiając przy t y m sobie tylko zna
ne zaklęcia.
Disa z J u s t e m opuścili izbę.
J u s t kazał siodłać konie. Noc była cicha
i ciepła. Ruszyli. Disa wskazywała drogę, jako
że rzeczywiście pobłądzili. Jechali tak całą noc.
Droga b y ł a zła, bagnista, aż wreszcie wydosatli
się na suchsze miejsce. Tu J u s t kazał zatrzy

mać się, rozpalić ogniska i przygotować posiłek.
Disa ofiarowała się pomóc. Z pobliskiego źró
dełka przyniosła wodę, zagotowała na ogniu i
wrzuciła doń garstkę otrzymanego od matki
ziela. Zaraz też woń przyjemna rozeszła się do
okoła, a tymczasem zjawił się sam Just,
— Pokrzepcie się, panie — rzekła dziew
czyna i podała mu spory garnuszek przyrządzo
nego przez siebie napoju.
— A ty? —- zapytał podejrzliwie. — Nie na
pijesz się ze mną?
— Boicie się panie, że to trucizna? Baczcie,
że i ja m a m kubek, tedy zamieńcie się. Chce
cie to? I zamieniła garnuszki.
Wypili do dna, bo napój nie tylko był won
ny, ale i smaczny. W chwilę potem oboje nie
żyli. Przerażeni towarzysze Justa początkowo
nie wiedzieli, co czynić. Wkrótce ktoś wydał
rozkaz pachołkom, aby oba ciała w r a z z gar
nuszkami wrzucili do pobliskiego źródełka. Wo
da w nim wzburzyła się nagle i rozlała szeroko.
J e d n i zdążyli uciec, inni potonęli. Ku zdumie
niu żyjących, po jeziorku pływał piękny biały
łabędź i dwa szczerozłote garnuszki.
Wszystkich ogarnęło pragnienie wyłowienia
tych złotych naczyń. Wielki skarb! Ale nie by
ło to takie łatwe, jak się im wydawało. Wszy
scy wskakiwali do wody, ale którykolwiek z
nich dotknął złotego naczynia, tonął natych
miast. Na brzegu pozostał już tylko jeden z
drużyny Justa. Ale ten się zawahał. Wtedy zja
wił się „diocheł".
—• Ty, głupcze! — zawołał. — Oddaj mi
swoją duszę ,a ja ci przyniosę dba garnki. Będą
tylko twoje. Wzbogacisz się.
— Zgoda •— mruknął pachołek.
Wtedy diabeł kawałkiem krzemienia zaciął
go w palec serdeczny i krwawiący przyłożył do
pergaminu, k t ó r y wyciągnął z czeluści swego
okrycia. Natychmiast oba naczynka przypłynę
ły do brzegu, a pachoł pochwycił je chciwie.
Diabeł zaśmiał się, splunął, przydeptał kopytem
ziemię przy pachołku, a oba kubki zamieniły się
w zwykłe gliniaki. Pachoł wrzasnął dziko i ru
szył na diabła. Ten zaczął cofać się ku wodzie
i wkrótce obaj znaleźli się w falach jeziora.
Pachoł utonął, a czart wyskoczył w górę i już
go nie było.
Po chwili biały łabędź zakwilił żałośnie, po
derwał się do lotu i poszybował w stronę cha
ty Barta i Cecy.
Od tej pory jeziorko otrzymało nazwę Czartówko. Kto je tak nazywał — nie wiadomo.
Czy ma t a m jeszcze i dziś swą siedzibę diabeł?
Czy straszą w nim duchy okrutnego Justa i je
go drużyny? Jedni twierdzą, że tak. Inni, że
nie.
Ale nazwa jeziora przywodzi na myśl da
wne pogańskie czasy, wiarę w diabły i czaro
wnice...
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STYCZEŃ
Starogard. Gd,
Muzeum Ziemi Kociewskiej wzbogaciło
się o kolejną stalą ekspozycję zorgani
zowaną w odrestaurowanej Baszcie Na
rożnej, gdzie zlokalizowano dział historii
miasta i regionu. Zebrano i udostępnio
no wiele cennych eksponatów, w tym
m.in. dokumenty obrazujące działalność
bractwa kurkowego, cechów, tradycje 2
Pułku Szwoleżerów, a także osób szcze
gólnie zasłużonych dla miasta i regionu.
Tczew
Podczas spotkania przedstawicieli To
warzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej i władz miasta Starogardu Gdań
skiego z przedstawicielami tego samego
rzędu z Tczewa, które odbyło się w
siedzibie Muzeum Wisły uzgodniono
skład zespołu redakcyjnego „Kociewskiego Magazynu Regionalnego" oraz ko
legium redakcyjno-wydawniczego, a tak
że program edytorski na najbliższe lata.
W Muzeum Wisły otwarto wystawę
czasową „Tczew w rycinie, starej foto
grafii i na znaku pocztowym", w ra
mach której zaprezentowano zbiory Je
rzego Neubauera, Piotra Szczepańskiego i
Stanisława Zaczyńskiego.
W dniach 7—11 stycznia, w Tczewskim
Domu Kultury zorganizowano warsztaty
muzyczne dla laureatów wojewódzkich
eliminacji Ogólnopolskiego Młodzieżowe
go Przeglądu Piosenki. Warsztaty pro
wadzili: Stanisław Danielewicz, Janusz
Kondratowicz, Jerzy Stachurski i Marian
Zacharewicz.
Nowa Wieś Rzeczna
W stylowym pałacyku, dawnej włas
ności Przanowskich, obecnie będącego
siedzibą miejscowego Zakładu Rolnego,
zorganizowano stałą ekspozycję history
czną, ilustrującą losy powstańcze Edwar
da Przanowskiego, uczestnika walk 1863
roku. Zgromadzone w sześciu gablotach
materiały
biograficzne
pochodzą
ze
zbiorów prywatnych. Wystawę urządzo
no z fundacji Towarzystwa Miłośników
Ziemi Kociewskiej.

Utworzony niedawno zespół pieśni i
tańca „Piaseckie Kociewiaki" rozpoczął
pierwszy rok działalności od przygoto
wania inscenizacji „Wesela kociewskiego" według Bernarda Sychty. Zespół li
czy 33 członków w wieku od 12 do 66
lat.
i i • • • — i n mu
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Starogard. Gd.
Uroczyście obchodzono 65 rocznicę za
ślubin Polski z morzem, których 10 lu
tego 1920 roku dokonał gen. Józef Hal
ler. Centralne obchody odbyły się w Pu
cku i Gdyni. Natomiast Towarzystwo
Miłośników Ziemi Kociewskiej urządziło
wieczór wspomnień, podczas którego za
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kowska, zaś III lokaty uzyskały — Ma
ria Demska i Mariola Wolska (wszystkie
ze Starogardu Gd.).

Tczew

Kopytkowo

15 lutego otwarto w Muzeum Wisły
ekspozycję militariów ze zbiorów ro
dziny Wilczewskich.

Odsłonięto obelisk ku czci więzionych
i torturowanych przez hitlerowców mieszkaców wsi i gminy Smętowo. Odsło
nięcia dokonał Franciszek Renkiewicz,
najstarszy obywatel Kopytkowa.

Pelplin
Pomocniczym biskupem chełmińskim
mianowany został ks. prof. Henryk Mu
szyński, dziekan Wydziału Teologii ATK
w Warszawie.

MARZEC
Starogard Gd.
Interesującą wystawę fotograficzną pt.
„Starogard w starej fotografii" otwarto
w Starogardzkim Centrum Kultury. Jej
autorem byl Henryk Spychalski (nasz
redakcyjny współpracownik), prezentują
cy ponad 30 unikalnych widoków mia
sta z okresu ostatniego stulecia.
Rocznicę 80 urodzin obchodził Cyryl
Jakubus, starogardzki filatelista i ko
lekcjoner, działacz regionalny odznaczo
ny medalem „Za zasługi dla Starogardu
Gdańskiego".
Tczew
Dyskusyjny Klub Filmowy „Sugestia"
zorganizował w dniachm 9—10 marca
przegląd polskich filmów społeczno-poli
tycznych. Kinomanom pokazano: „Bez
znieczulenia", „Kung-fu", „Był jazz",
„Amator", „Dreszcze" i „Słońce wscho
dzi raz na dzień".
Tczewski oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego przygotował tradycyjny
ludowy obrzęd „topienia marzanny" 21
marca barwny korowód, składający się
.z kilku tysięcy dzieci z miejscowych
szkół podstawowych z Harcerską Orkie
strą Dętą na czele, przeszedł z amfitea
tru ulicami miasta nad Wisłę, gdzie dzie
siątki marzann wykonanych przez dzie
ci zapalono i spławiono.

W świeckim Domu Kultury odbył się
koncert, w którym zaprezentowano mie
szkańcom dorobek artystyczny działają
cych w tej irstyiusjl zespołów .
Odbył się tułaj zimowo-wiosenny ple
ner plastyków amatorów województwa
bydgoskiego połączony z warsztatami
metodycznymi.

I II II II II

LUTY

19 8 5

prezentowano wydarzenia sprzed 65 lat
na ziemi starogardzkiej oraz odczytano
zapiski pamiętnikarskie z tamtych dni.

Świecie

Piaseczno

i nu ii III i mim i u i

K U L T U R A L N A

Gdańsk
W prezentacjach Wojewódzkiego Tur
nieju XXX Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego, w którym wystąpiło po
nad 30 uczestników, kolejne sukcesy od
notowali recytatorzy z naszego regionu.
W kategorii młodzieży I nagrodę otrzy
mał Grzegorz Szultk z Owidza, a II na
grodę Aleksandra Chabowska ze Staro
gardu Gdańskiego. "W kategorii doro
słych najlepszą okazała się Barbara Jan

KWIICIES
Starogard Gd.
Odbył się, po raz czwarty organizowa
ny, konkurs recytatorski poezji i prozy
w gwarze kociewskiej, przeznaczony dla
młodzieży szkolnej. Spośród 32 uczestni
ków laureatami zostali: Tomasz Urban z
Wdy i Sylwia Wiśniewska ze Starogardu.
Tczew
Zasłużone dla miasta i regionu Towa
rzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej
obchodziło 15-lecie swej działalności.
Podczas jubileuszowego spotkania wygło
szono kilka referatów na temat wybra
nych zagadnień z 725-letniej historii
miasta, 65-lecia powrotu Tczewa do Ma
cierzy oraz dotyczących okupacji i wy
zwolenia. W Muzeum Wisły czynna by
ła wystawa „Tczew na fotografii". Le
onardzie Itrych, Zygmuntowi Kułakow
skiemu, Józefowi Dylkiewiczowi, Józefo
wi Szwabe i Stanisławowi Zaczyńskiemu
wręczono okolicznościowe nagrody przy
znane przez Prezydenta Miasta.
Pelplin
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kocie
wskiej ufundowało tablicę pamiątkową
ku czci Walentego Stefańskiego, księga
rza i wydawcy, działacza narodowego,
który do śmierci zamieszkiwał w Pel
plinie. Wykonawcą tablicy jest Bogdan
Solecki. Czynione są także starania o
upamiętnienie na pelplińskim cmentarzu
miejsca spoczynku tego wybitnego pa
trioty oraz nazwanie jednej z ulic Pel
plina jego imieniem.

MAJ
Starogard Gd.
Miejscowa Gminna Spółdzielnia „Sa
mopomoc Chłopska" obchodziła 40-lecie
swojej pracy. Podczas okolicznościowego
spotkania wyróżniający się działacze 1
pracownicy otrzymali pamiątkowe me
dale i nagrody, a jubilatce wręczono
sztandar ufundowany przez Radę Nad
zorczą. Na część zasług złożyły się wy
niki pracy kulturalno-oświatowej pro
wadzonej w klubach wiejskich GS.
Tczew
40-leeie na polu kultury i oświaty
tczewskiej obchodził Józef Dylkiewicz,
ogólnie szanowany i znany obyawtel
miasta.
6 maja swoje 20-lecie obchodził dzie
cięcy zespół teatralny „Baj" pracujący

w ' ' D o m u k u l t u r y Kolejarza pod'-kierun-:
kiem'Henryka-Lemki.'-;'.'.--• •'. ,.*r.3
- z okazji Dnia Działacza • k u l t u r y Sta
n i s ł a w Z a c z y ń s k i , M i c h a ł Spankowski-,
J a n Morus, Maria i J a n Wespowie, Ed
mund
Kamiński
i
Józef
Czajkowski
otrzymali doroczne nagrody Prezydenta
Miasta/' -'
:•'••? "- ' . .
".; "' . .

W r a m a c h obchodzonego Dnia Działa
cza K u l t u r y p r z y z n a n e p r z e z M i n i s t r a
Kultury ; i - S z t u k i odznaki „Zasłużony
działacz k u l t u r y " o t r z y m a l i : J e r z y C h e pek,- S t a n i s ł a w K a r b o w s k i , B a r b a r a -Galiehowska- i J a n L i p s k i — w s z y s c y ze
Starogardu.
.-••• '
.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Gniew
skie],
wspólnie
z ' Miejsko-Gminnym
Ośrodkiem
Kultury
i'
Wojewódzkim
Ośrodkiem Kultury, zorganizowało. c o r o r
czne „ G n i e w i n k i " , k t ó r e o d b y ł y ' s i ę w
pięknych
. plenerach
nadwiślańskiego
miasteczka. W imprezie zaprezentowały
się z e s p o ł y V P i a s e c z n a i O p a l e n i a o r a z
z p l a c ó w e k m i e j s c o w y c h . O d b y ł o się t a k 
że s e m i n a r i u m d l a p u b l i c y s t ó w i dzia
łaczy regionalnych poświęcone przeszło
ści 1 t e r a ź n i e j s z o ś c i G n i e w a .
Gdańsk
Z okazji w o j e w ó d z k i e g o D n i a D z i a ł a 
cza Kultury,. po,dczas s p o t k a n i a w R a 
tuszu Główńó-Miejskim zasłużony m u 
zyk,, ze. S t a r o g a r d u . d y r y g e n t k a p e l i k o 
c i e w ś k i e j , J a n S c h u l z u d e k r o w a n y zo
stał Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro
dzenia Polski.
.......

C Z E R W I E C

Starogard G d .

...

-•:

••

P o r a z d w u d z i e s t y t r z e c i o d b y ł y się
„Dni
K o c i e w i a " , . r e g i o n a l n a .. i m p r e z ą
k u l t u r a l n a , na p r o g r a m . k t ó r e j złożyły
się . w y s t ę p y z e s p o ł ó w t a n e c z n o - w o k a l nych z Kościerzyny, Kwidzyna i Staro
g a r d u ,a t a k ż e t e a t r a l n y c h i m u z y c z n y c h '
i G r a b o w a i p l a c ó w e k m i e j s c o w y c h . '•

'•"-' •:"•

Na • l i i S p o t k a n i a c h Nadwiślańskich
obradowano' w
dwóch
jednodniowych
s e s j a c h : „Wisła w m u z e a l n i c t w i e p o l 
s k i m " i • „Ochrona wód delty Wisły".
Uczestnikom
imprezy,
organizowanej
przez " t c z e w s k i o d d z i a ł Z r z e s z e n i a K a szubskó-Pomorskiego
pod
patronatem
Ministra — Kierownika- Urzędu Ochro
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej,
umożliwiono zwiedzenie najpiękniejszych
z a k ą t k ó w Kociewia oraz udział w im
prezach towarzyszących.
16 c z e r w c a , w D o m u K u l t u r y K o l e j a 
r z a o d b y ł się X I I T c z e w s k i F e s t i w a l
Pieśni Chóralnej, w k t ó r y m uczestniczy
ło 16 a m a t o r s k i c h z e s p o ł ó w ś p i e w a c z y c h
z-Pomorża. Organizatorami festiwalu by
li, jak-' c o r o k u . T c z e w s k i D o m K u l 
t u r y i Chór Męski „ E c h o " .
22 i 23 c z e r w c a w o d b y w a j ą c y c h się
n a d Wisłą „ T c z e w s k i c h S o b ó t k a c h " u dział w z i ę ł o p o n a d 20 t y s i ę c y m i e s z k a ń 
ców. P o z a t r a d y c y j n y m i o b r z ę d a m i l u 
dowymi —. palenie ognisk i beczek na
drągach, spławianie wianków — odbyły
się w y s t ę p y e s t r a d o w e , p o k a z y s p o r t ó w
wodnych
i. skoków
spadochronowych,
zawody wędkarskie ,a także rejonowe
zawody sportowo-pożarnicze. Do dyspo
zycji m i ł o ś n i k ó w w y c i e c z e k r z e c z n y c h
oddano statek pasażerski, można było
obejrzeć p a r a d ę jednostek pływających
Przedsiębiorstwa
Budownictwa
Wodne
go, b a r w n ą ż a k i n a d ę s o b ó t k o w ą w p r z e ' marszu, przebierańców ulicami miasta, a
t a k ż e k u p i ć sńjażoną r y b ę i p o t a ń c z y ć .

Z e s p ó ł „ M a ł y c h K o l e j a r z y " z D K K , 23
c z e r w c a z d o b y ł 1 II n a g r o d ę w O g ó l n o p o l W- pięknie o d r e s t a u r o w a n y m p a ł a c y k u
. skim! Przeglądzie Dziecięcych
Kolejow N o w e j Wsi o d b y ł o się p l e n a r n e ' . por' ,
.-. w y c h Z e s p o ł ó w T a n e c z n y c h w P i l e .
s i e d z e n i e T o w a r z y s t w a M i ł o ś n i k ó w Zie
Tczewska. Harcerska Orkiestra Dęta
mi K o c i e w ś k i e j . W b i a ł e j sali, szczegól
p o d d y r e k c j ą J e r z e g o K u b i c k i e g o zaję
nie pieczołowicie z r e k o n s t r u o w a n e j ' wy
ła II m i e j s c e w O g ó l n o p o l s k i m F e s t i 
słuchano referatu dr Jerzego Tredera pt.'
walu Harcerskich Orkiestr Dętych, któ
„ B e r n a r d Syćhta i jego słownik kociewry o d b y ł się w d n i a c h 16—19 c z e r w c a
ski". Następnie wręczono zasłużonym
działaczom społecznym i k u l t u r a l n y m . w Poznaniu.
29 c z e r w c a k o n c e r t o w a ł w T c z e w i e za
doroczne nagrody, które otrzymali: Te
p r z y j a ź n i o n y z c h ó r e m „ E c h o " fiński
resa Migowska, Mieczysław K a m i ń s k i i
chór „ T o n u s " z Jalasjarvi-Parkano.
Ryszard Szwoch. ' Spotkanie zakończono
złożeniem kwiatów p o d obeliskiem Ed
•
• •
/ .
w a r d a P r z a n o w ś k i e g o , p o w s t a ń c a z 1863 - & " .
Świecie
r o k u . Obelisk z n a j d u j e się--w o g r o d z i e
przed pałacem.
•'• "• •' "-• '•--.--. •;,:••' • J a k co r.oku o d b y ł y się j u ż X I I „ D n i
W 70-tą . r o c z n i c ę s z a r ż y u ł a n ó w p o d ' . Ś w i e c i a " , k t ó r y c h g ł ó w n y m o r g a n i z a t o 
r e m b y ł Ś w i e c k i D o m K u l t u r y . W cią
R o k i t n a w 1915. r o k u , ' O d k t ó r e j p o c z ą t e k ,
gu tygodnia mieszkańcy :miasta uczestniwzięła tradycja ' 2 P u ł k u ' Szwoleżerów
• czyli w v\ ielu a t r a k c y j n y c h i m p r e z a c h
R o k i t n i a ń s k i c h ' , s t a c j o n u j ą c e g o do' 19.39
r o k u w Starogardzie, uczczono pamięć • o różnorodnym, c h a r a k t e r z e — koncerty,
wystawy,
spotkania.
ofiar w o j e n n y c h ' t e g o p u ł k u o r a z złożo
n o k w i a t y n a g r o b i e Jego o s t a t n i e g o do
wódcy,
płka
Tadeusza
Łękawskiego.
P r z y p o m n i a n o także o wciąż nie zwró
conych Starogardowi pamiątkach pułko
wych, k t ó r e niesłusznie od wielu lat
p r z e t r z y m y w a n e są p o z a m i e j s c e m p o b y - .
t u p u ł k u . Bez s k u t k u d o t ą d u p o m i n a ł y
się o i c h z w r o t w ł a d z e m i a s t a Oraz ś r o 
d o w i s k o b y ł y c h r o k i t n i a ń c z y k ó w . Od Sta- •
r a ń tych — uznano — nie w o l n ó ^ ó d - i .
stąpić.

LIPIEC
•

Tczew
Gniew

s k i e j . W u r o c z y s t o ś c i wziął lfldział W o 
j e w o d a G d a ń s k i gen,Cygan, k t ó r y d o k o 
nał a k t u odsłonięcia.

Świecki Dom K u l t u r y b y ł gospodarzem
Międzywojewódzkiego Przeglądu Zakłado
w y c h Orkiestr Dętych, w k t ó r y m ucze
stniczyły zespoły i n s t r u m e n t a l n e z wo
jewództw Polski północnej.
Zblewo

- •:

Odsłonięto
pomnik
upamiętniający
•śmierć 123 m i e s z k a ń c ó w w s i i g m i n y za
m o r d o w a n y c h podczas okupacji hitlerow

'

.

:

:
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Starogard Gd.
W sali S t a r o g a r d z k i e g o C e n t r u m K u l 
t u r y czynna była wystawa z kolekcjo
n e r s k i c h z b i o r ó w C y r y l a J a k u b u s a pt.,
„ D a w n e dokumenty na Kociewiu i P o 
m o r z u " . Zgromadzono na niej u n i k a l n e
egzemplarze
okólników
zarządzeń
i
odezw władz pruskich, korespondencji
kurii biskupiej w Pelplinie, znaczków
pocztowych oraz prasy XVIII do XX
stulecia.
••
Z inicjatywy Towarzystwa Miłośników
Ziemi K o c i e w ś k i e j d o k o n a n o i n w e n t a 
ryzacji zabytkowych cmentarzy w Sta
rogardzie. Z siedmiu cmentarzy o walo
r a c h h i s t o r y c z n y c h t r z y pozostają poza
wszelką szansą i c h u r a t o w a n i a n a s k u 
tek
daleko
posuniętej
dewastacji.
W
pierwszej
kolejności
inwentaryzowano
c m e n t a r z ż y d o w s k i i w o j s k o w y , częścio
wo także stary cmentarz katolicki oraz
mocno zaniedbany poewangelicki. Przy
gotowano
fotograficzną
dokumentację
tych
cmentarzy.
Opracowana
została
również koncepcja rekonstrukcji dawne
go c m e n t a r z a ż y d o w s k i e g o , p o ł o ż o n e g o w
obrębie
powstającego
obecnie
Osiedla
22- L i p c a w S t a r o g a r d z i e .
Tczew
W d n i a c h 7—12 lipca na z a p r o s z e n i e
chóru
„Echo"
przebywał w Tczewie
c h ó r „ H a l a d a s " z S z o m b a t h e l y (Węgry).
Gniew
J e d n a z . ulic m i a s t a o t r z y m a ł a i m i ę
m a j o r a Józefa G ł o w a c k i e g o , w y b i t n e g o
działacza niepodległościowego, organiza
t o r a w 1919 r o k u S t r a ż y L u d o w e j w
Gniewie.

SIERPIEŃ
Starogard Gd.
Działacz społeczny, L e o n B r z o z o w s k i
o b c h o d z i ł 75 u r o d z i n y . J a k o z n a n y ! f o 
tografik
w
swojej
wieloletniej
pracy
utrwalił piękno ziemi • kociewśkiej oraz
ocalił p r z e d z a p o m n i e n i e m w i e l e o b i e k 
tów dawnej kultury ludowej.
Tczew
W
telewizyjnym programie „Wzdłuż
Wisły, w z d ł u ż P o l s k i " z a p r e z e n t o w a ł się
Tczew. P o d c z a s w i e l k i e g o f e s t y n u wiśla
n e g o w y s t ą p i ł y z e s p o ł y a r t y s t y c z n e , za
p r e z e n t o w a l i się a m a t o r z y s p o r t ó w w o d 
nych a miejscowe zakłady p r a c y poka
z a ł y n a s t o i s k a c h w y s t a w o w y c h swoje
wyroby.
W m i e ś c i e gościł k a p i t a n M i c h a ł H ł a sko, j e d e n z w y c h o w a n k ó w Szkoły Mor
skiej w T c z e w i e , a u t o r z b i o r u p i o s e n e k
tej szkoły. Przebywający na stałe we
F r a n c j i a u t o r p r z e k a z a ł Miejskiej B i b l i o 
tece Publicznej kilka egzemplarzy swo
jej p u b l i k a c j i .
.,
15

75
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Tczewski zespół „Lenard" zdobył I
nagrodą w przeglądzie zespołów rocko
wych województwa gdańskiego „Rock na
murawie", który odbył się 18 sierpnia.

WRZESIEŃ
Starogard Gd.
Odbyła się na rynku starogardzkim
wielka patriotyczna manifestacja anty
wojenna pod hasłem ,.Byliśmy — Je
steśmy — Będziemy". Manifestację zakoczono wykonaniem „Hymnu Bałtyku"
Feliksa Nowowiejskiego.
Tc«ew
W Muzeum Wisły eksponowano wysta
wę „Kociewie i Pomorze w dawnym do
kumencie". Znalazły się na niej cenne
zbiory Cyryla Jakubusa ze Starogardu
1 znaki pocztowe Jerzego Neubauera z
Tczewa, a także eksponaty własne mu
zeum.
W wyniku długoletnich starań działa
czy kultury Starogardu i Tczewa, w
porozumieniu zarządów TMZK i TMZT
oraz na skutek realizacji uchwał Miej
skich Rad Narodowych w Tczewie 1 w
Starogardzie, 1 września w strukturze
organizacyjnej Tczewskiego Domu Kul
tury rozpoczął działalność Kociewski
Kantor Edytorski, wydawca niniejszego
„Magazynu".

Gniew
W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
czynna była wystawa fotograficzna ucz
niów Liceum Sztuk Plastycznych z
Gdyni oraz ekspozycja miniatur Janu
sza Konrada z Gdańska.
Świecie
Odbył się II Ogólnopolski Maraton
Piosenki Turystycznej pn, „nocne śpie
wanie na zamku".
W dniach od 2 do 8 października w
Świeckim Domu Kultury odbyło się
ogólnopolskie seminarium Dyskusyjnych
Klubów Filmowych, na temat współcze
snego filmu polskiego. Uczestniczyło 120
przedstawicieli DKF-ów z całego kraju,

PAŹDZIERNIK
Tczew
W dniach od 4 do 10 października n«
zaproszenie chóru „Haladas" przebywał
z rewizytą na Węgrzech chór męski
„Echo", który zaprezentował się węgier
skim melomanom w trzech koncertach,
m.in. w miejscowości Szombathely, sie
dzibie chóru „Haladas".
W ramach XVI Dekady Pisarzy Wy
brzeża, 23 października Miejska Bibliote
ka Publiczna zorganizowała cykl spot
kań z literatami w szkołach ponadpod

30 LAT
STAROGARDZKIEGO
POMNIKA
Skromny, ale sympatyczny to jubileusz. Adam Mic
kiewicz z wysokiego cokołu już trzy dziesiątki lat
spogląda na miasto, które przez te lata zmieniło
swoje oblicze, lecz nie zaprzestało atencji dla wiesz
cza. Jego twórczość bowiem zawsze była bliska spo
łeczeństwu kociewskiej stolicy i całego regionu.
Fundując w 1956 roku poecie okazały pomnik, wy
pisano na jego cokole dewizę: STAROGARD MIC
KIEWICZOWI — najprostszą dedykację, bez patosu
i napuszonej kokieterii — wyrażając hołd poecie za
jego duchowe przywództwo i „rząd dusz" w najtrud
niejszych chwilach narodowych losów.
Na kartach pamiątkowego albumu — szczególnej
pamiątki trzydziestoletniej obecności pomnika Mickie
wicza w panoramie miasta — w archiwalnych już
dziś fotografiach, zapiskach, szkicach, wycinkach pra
sowych zamknięto historię jego narodzin i nowej
mickiewiczowskiej tradycji, tworzonej przez te mi
nione lata. Przechowana przez byłego członka Komi
tetu Budowy Pomnika, Edmunda Fałkowskiego, „Kro
nika" ta uzupełniana jest z pietyzmem o współczesne,
aktualne dowody kultu starogardzian dla poety i je
go twórczości. Z tego zapisu uczuć i czynów wypły
wa przekonanie, że zamysł uczczenia poety wynikał z
wielkiej potrzeby serc.
„Każdy z nas — czytamy na wstępie albumu —
pamięta strofy epilogu „Pana Tadeusza", w których
Adam Mickiewicz, przebywający na wygnaniu, z dala
od ojczyzny, pisał:
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stawowych z udziałem A, Bok-Szwabowicza, A. Grzyba, J. Kotlicy, R. Landow
skiego, K. Radowicza, S. Slerecklego 1
J. Stachurskiego,
Gniew
Począwszy od października trwały II
Gniewskie Spotkania Kameralne, podczas
których melomani wysłuchali koncertów
12 zespołów muzyki poważnej. Kamerali
ści występowali w sali Miejsko-Gminne
go Ośrodka Kultury. Imprezy muzyczne
trwały do grudnia.
Świecie
Odbył się wojewódzki przegląd ehórów
i zespołów śpiewaczych o puchar Woje
wody Bydgoskiego.
W Kozłowie odsłonięto obeliski upa
miętniający pobyt Fryderyka Chopina w
tej miejscowości 1 w Świeciu, w roku
1825, kiedy zatrzymał się w tych miej
scowościach przejazdem do Siafarni.
Zelcoszez
W rocznicę pamiętnej „Krwawej Je
sieni pomorskiej", w której hitlerowcy
dokonali pierwszych masowych zbrodni
na ludności cywilnej Kociewla, przed
pomnikiem bojowników konspiracyjnej
„Jaszczurki" odbyła się manifestacja
młodzieży, która czcząc pamięć pole
głych Jednocześnie nawoływała o pokój
na całym świecie.

O, gdybym kiedy dożył tej 'pociechy.
Żeby ta księgi zbłądziły pod strzechy...
Nie doczekał wieszcz spełnienia swych pragnień. Ale
też nie spodziewał się, że jego poezja będzie miała
tak wielką moc, że stanie się potrzebą ludzkich serc.
I nie ma dziś w Polsce człowieka, który nie odnalazł
by w tych wierszach odbicia własnych przeżyć i uczuć,
porywów i dążeń. My — pokolenie, które przeżyło
najcięższą w dziejach Polski klęskę — odczuwamy
jak nikt przedtem moc Mickiewiczowskich słów, któ
re wskazują nam przyszłość."
Spoglądając na listę członków Komitetu Budowy
Pomnika znajdujemy na niej nazwiska przedstawi
cieli ówczesnych władz miasta, działaczy społecznych
i kulturalnych, załóg zakładów pracy i szkół. Wielu
z nich już nie żyje, podobnie jak twórcy pomnika,
artysta rzeźbiarz Ignacy Zelek z Torunia, architekt
Tadeusz Dobek z Kartuz i mistrz kamieniarski, starogardzianin J a n Czyżewski. Rozpoczęta — dobrowolną
wpłatą 10 złotych ze skromnej emerytury Wincentego
Zaleskiego — zbiórka na fundusz budowy pomnika,
niebawem przyniosła efekt w postaci 40 tys. zł. Była
to już wystarczająca suma na podjęcie jego budowy.
W sposób szczególnie ofiarny ze składką na budowę
pospieszyła młodzież szkolna z Bobowa i Czerwińska,
w ślad za nią pospieszyły dzieci ze wszystkich szkół
miasta i powiatu. Społeczną pomoc rzeczową i tech
niczną zaoferowały zakłady pracy. W atmosferze na
strojów narodowych owej pamiętnej jesieni, tuż przed
szczytowym wybuchem Polskiego Października 1956
roku, nastąpiło w Starogardzie Gdańskim odsłonięcie
pomnika Adama Mickiewcza.
Gdy w południe, 23 września owego roku opadła
biało-czerwona zasłona, oczom tysięcznej rzeszy ucze
stników uroczystości ukazała się jasna sylwetka poety
z otwartą księgą przy sercu. Zabrzmiały strofy mic
kiewiczowskich wierszy, młodzież składała naręcza
kwiatów. Społeczeństwo miasta dokonało akt hołdu
dla wieszcza.

LISTOPAD

granicznych
ośrodków
kultury,
z
PWSFTiT w Łodzi i filmy przedpremie
rowe.

Starogard Gd.
Działający przy Starogardzkim Cen
trum Kultury klub filmowy „7" na Ogól
nopolskim Przeglądzie Filmów Amator
skich w Koninie przedstawił film pt.
„Andrzej" w reżyserii J. Ofsińskiego.
Film uzyskał na przelgądzie I nagrodę.
W Starogardzkim Centrum Kultury
eksponowana była wystawa fotogramów
Jana Tracza pt. „Jazz w obiektywie",
zorganizowana w ramach wymiany z
Bałtyckim Klubem Jazzowym w Kosza
linie.
Tczew
W Muzeum Wisły 12 listopada, pre
zentacją malarstwa pt. „Mazowsze i Wi
sła" otwarto nowy salon wystawowy.
Wystawa obejmowała prace plastyków
skupionych w Mazowieckim Towarzy
stwie Kulturalnym w Warszawie.
W dniach 15—17 listopada Dyskusyjny
Klub Filmowy „Sugestia" zorganizował
na swoje 15-lecie seminarium filmowe
pt. „Parszywa piętnastka". W ciągu
trzech dni wyświetlono 15 filmów archi
walnych, a także sprowadzonych z za

W budynku Tczewskiego Domu Kul
tury otwarto wystawę twórczości ama
torskiej z ekspozycją malarstwa i tka
niny artystycznej, połączone ze sprze
dażą.
Pelplin
Tematem VI Spotkań Pelplińskich były
przygotowania do jubileuszu 750-lecia
diecezji chełmiskiej (1243). Podczas dwu
dniowej sesji naukowej referaty wygło
sili m i n . prof. K. Górski, prof. A. Polaska, doc. J. Dygdała, doc. K. Wajda,
doc. T. Chrzanowski. Odsłonięto również
dwie tablice pamiątkowe ku czci rekto
rów seminarium duchownego ks. ks. J.
Rozkwitalskiego i J. Różyńskiego, za
mordowanych przez hitlerowców jesie
nią 1939 roku.
Brzeźno Wielkie
W miejscowym klubie „Rolnika" czyn
na była wystawa twórczości ludowej i
amatorskiego rękodzieła artystycznego.

GRUDZIEŃ
Starogard Gd.
W ramach wymiany kulturalnej miast
w Koszalinie zaprezentowano dorobek
Starogardzkiego Centrum Kultury. Mie
szkańcom stolicy środkowego Pomorza
pokazano spektakl zespołu teatralnego
„Werdykt", wystawę fotograficzną Hen
ryka Spychalskiego i propozycje klubu
muzyki elektronicznej.
Laureatką XVII turnieju sztuki recy
tatorskiej Klubu „Zapalonej Świecy"
została
reprezentantka
województwa
gdańskiego, Maria Demska ze Starogar
du.
Świecie
Powołano oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, który jako główny cel
przyjął propagowanie treści regionalnych
na południowym Kociewlu. Prezesem
oddziału została nasza redakcyjna współ
pracowniczka, dr Maria Pająkowska ze
Świecia, pracownik naukowy Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy.
Zebrali i opracowali:
J. GOLICKI
M. PAJĄKOWSKA
R. SZWOCH

To był pamiętny dzień. Uroczysty jego nastrój pod
kreśliła potlem prasa gdańska, lokalny „Głos Staro
gardzki", miejscowy radiowęzeł... Rozpoczął się nowy
rozdział w dziejach kultu Mickiewicza na Kociewiu.
Zdzisław Moczyński w swym wierszu napisał:
To nic, że gród nieznany,
lecz serca Tobie bliskie.'
Niech się rozdzwoni kamień,
niech się rozszumią drzewa,
w zielonym cieniu alej
Ty swoje pieśni śpiewaj.

Ze zbiorów R. Szwocha
Pomnik dłuta Ignacego Zelka.

Fot. H. Spychalski

Następne lata dopisały kolejne przykłady troski o
pomnik i pamięci o poecie. Skwer z pomnikiem Mic
kiewicza otrzymał estetycznie rozplanowaną zieleń i
stosowne oświetlenie.
Tradycję mickiewiczowską od 1980 roku propaguje
starogardzki — najmłodszy, bo trzydziesty szósty w
kraju — Oddział Towarzystwa Literackiego im Ada
ma Mickiewicza. J a k widać nie każde nawet miasto
wojewódzkie taki oddział posiada. Powołanie go w
Starogardzie było zatem zrozumiałą konsekwencją po
nad stuletniego kultu poety na terenie.
W 25-lecie ufundowania starogardzkiego pomnika
z recytacjami poezji Mickiewicza wystąpił znany ak
tor Henryk Bista. Iście po mistrzowsku zabrzmiała
wówczas „Wielka Improwizacja"...
Z okazji jubileuszu 30-lecia odsłonięcia pomnika
delegacje władz miasta, młodzieży szkolnej oraz staro
gardzcy kwiaciarze złożyli kwiaty u jego stóp. Podczas
uroczystego spotkania sekretarz Oddziału Towarzystwa
Literackiego, mgr Ryszard Szwoch wygłosił odczyt pt.
„Tradycje mickiewiczowskie na Kociewiu", zaś wspo
mnieniami z obchodów Roku Mickiewiczowskiego w
1955/56 roku podzielił się mgr Edmund Falkowski wi
ceprezes Oddziału i były członek Komitetu Budowy
Pomnika Adama Mickiewicza w mieście.
Ogłoszony został również konkurs recytatorski poe
zji romantycznej. Sam pomnik Mickiewicza poddany
został koniecznym już zabiegom kosmetycznym czego
podjęli się... strażacy.
'
Warto wiedzieć, że pomnik Adama Mickiewicza w
Starogardzie Gdańskim po dzień dzisiejszy pozostaje
jedynym w tej części Polski, w pełnym tego słowa
znaczeniu, godziwym upamiętnieniem wieszcza.
Paw-ela.
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W 65 lecie
harcerstwa
starogardzkiego
Odrodzenie państwowości polskiej po latach niewoli
zaborczej i przywrócenie Polsce ziemi pomorskiej
przyspieszyły rozwój zorganizowanego ruchu młodzie
żowego na Kociewiu. W tym nurcie zrodziła się idea
harcerska, początkująca wspaniałą tradycję Związku
Harcerstwa Polskiego, uznanego już w 1920 roku,
przez ówczesne Ministerstwo Wyfznań Religijnych i
Oświecenia Publicznego, za organizację społeczno-wychowawczą pod osobistym patronem prezydenta Rze
czypospolitej.
Wkrótce po objęciu stanowiska dyrektora Państwo
wego Gimnazjum Klasycznego w Starogardzie przez
zasłużonego organizatora szkolnictwa pomorskiego, Ja
na Rajmunda Puppla, z jego inicjatywy uczeń Józef
Siemianowski rozpoczął tegoż roku kompletowanie
drużyny harcerskiej. Wstępowali do niej zwłaszcza
młodzi aktywiści ruchu filomackiego i byli konspira
torzy uczniowscy, którzy walnie przyczynili się do
utrzymania polskości swych współkolegów w czasach
pruskich. Wiosną 1921 roku drużyna gimnazjalna roz
poczęła już oficjalnie swoją działalność pod kierun
kiem kolejnych drużynowych, Aleksandra Lammka i
Zygmunta Prusinkiewicza. Udział opiekunów drużyn
w szkoleniowych zlotach harcerskich pozwolił na spra
wne przeniesienie zleceń władz naczelnych do codiennej praktyki, zaś sama drużyna szyjbko wyzbyła
się pierwotnego charakteru paramilitarnego, stając do
zadań odpowiadających warunkom młodego państwa
polskiego.
Pierwsza starogardzka drużyna harcerska przyjęła
imię Tadeusza Kościuszki (od 1931 roku 20 Pomorska
Drużyna Harcerska). W ślad za nią, w 1922 roku,

przy Szkole Wydziałowiej w Starogardzie zawiązała
się druga miejska drużyna harcerska, która przyjęła
imię Księcia Józefa Poniatowskiego (od 1931 roku 32
Pomorska Drużyna Harcerska), natomiast w roku na
stępnym, młodzież rzemieślnicza utworzyła trzecią w
mieście drużynę harcerską, imienia Jana III Sobiesikego (późniejsza 41 Pomorska Drużyna Harcerska) —
inicjatorkę ruchu wodniackiego i budowy harcerskiej
stanicy nad Wierzycą.
Następne lata przyniosły znaczny rozkwit organi
zacji harcerskiej na ziemi starogardzkiej, zwłaszcza po
utworzeniu w 1924 roku samodzielnej Komendy Huf
ca Harcerskiego. Wówczas to założona została drużyna
harcerzy w Kocborowie k/Starogardu, której twórcą,
opiekunem i zasłużonym działaczem był ks. Franciszek
Kalinowski — historyk hufca i organizator obozów
harcerskich. Powstały również drużyny w Stadninie
k/Starogardu, w Bobowie, Lubichowie, Opaleniu, Pączewie, Skórczu, Zblewie, Zelgoszczy i innych miejsco
wościach Kociewia, jak choćby w Tczewie, Pelplinie,
Gniewie, Skarszewach i Nowem.
Już w jubileuszowym, dziesiątym roku (1931) dzia
łalności harcerstwa, starogardzki hufiec obejmował
młodzież zgrupowaną w osiemnastu drużynach, liczą
cych łącznie sześciuset dwudziestu ośmiu harcerzy.
Prócz drużyn męskich równolegle powstały też dru
żyny harcerek przy gimnazjum i szkołach powszech
nych, oraz drużyna imienia Emilii Plater (pozaszkol
na), należąca pierwotnie do hufca tczewskiego. Od
1936 roku drużyny dziewcząt tworzyły własny żeński
hufiec.
W przededniu drugiej wojny światowej oba hufce
starogardzkie grupowały w swych drużynach ogółem
około ośmiuset druhów i druhen.
Od pierwszego dnia wojny harcerstwo starogardz
kie znalazło się na pierwszej linii walki z okupan
tem. Część druhów przeszła do pracy konspiracyjnej.
Lista działań tej grupy obejmowała m.in. skuteczne
wykradenie Niemcom dokumentów organizacyjnych
hufca ZHP, części koni szwoleżerskich, pozostawionych
przez pułk starogardzki, przerzut żywności, papiero
sów i grypsów internowanym w Starogardzie jeńcom
angielskim i francuskim, a później więźniom cywil
nym. Dy|wersja harcerska obejmowała też paraliżo
wanie życia hitlerowcom i volksdeutsehom, kolporto
wanie ulotek d informacji z nasłuchu radiowego Or
ganizacją ściśle konspiracyjną, o głęboko patriotycz
nym charakterze, był Związek Jaszczurczy, do które
go należała grupa harcerzy starogardzkich. Drogi ak
tywności harcerzy wiodły też do szeregów TOW „Giryf
Pomorski", do AK, na barykady Powstania Warszaw
skiego, do grup konspiracji antyhitlerowskiej w sze
regach Wehrmachtu. Tak pojmowana .służba ojczy
źnie i realizowana powinność harcerska spowodowała
szereg bezwzględnych represji hitlerowskich wobec
młodzieży. Znamienny pozostaje fakt, że w pierwszej
masowej akcji eksterminacyjnej w Starogardzie, w
nocy 12 września 1939 roku, zamordowany został właś
nie harcerz Józef Grzybek. Wśród ofiar wojny zna
lazło się ponad trzydziestu harcerzy hufca starogardz
kiego, nie licząc instruktorów i działaczy ZHP, któ
rych także dosięgła zbrodnicza ręka hitlerowców.

Medal pamiątkowy projektu D. Rebelki
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Fot. Lech Lewandowski

Stanica harcerska i siedziba Komendy Hufca ZHP
Fot. J. Siudecki

Uroczystości jubileuszowe przy pomniku harcerskim
Fot. J. Bielecki

Spadkobiercy najpiękniejszych tradycji ruchu har
cerskiego, jako jeden z naczelnych swych obowiąz
ków, uznali powinność upamiętnienia martyrologii
starogardzkich harcerzy w latach 1939—1945. Wyra
zem tego było m.in. odsłonięcie, we wrześniu 1967 ro
ku, pomnika bohaterskich harcerzy, których imiona
wyryto na kamiennej płycie ponad urnami z ziemią.
pochodzącą z tych wszystkich miejsc, gdzie walczyli
i .ginęli. Szczepy harcerskie ziemi starogardzkiej otrzy
mały też imiona m i n . Józefa Grzybka (Kokoszkowy),
Zygmunta Grochiocktego '(Lubichowo) i innych boha
terów walki o polskość i najszlachetniejsze ideały
harcerstwa.
Powojenny rozwój hufca ZHP w Starogardzie
Gdańskim w ogromnej mierze jest dziełem zapobie
gliwej pracy organizatorskiej długoletniego komendan
ta HmPL Franciszka Piechowskiego i kolejnych jego
następców. W nowo wzniesionej siedzibie Komendy
Hufca ZHP, tzw. „stanicy", jak się tu potocznie mówi,
zrodziło się szereg cennych inicjatyw, akcji i operacji
starogardzkiego harcerstwa. W roku 1972, w roku pół
wiecza działalności hufca zorganizowano ogólnoharcerską kampanię pod nazwą: „Józef Wybicki — bo

hater hufca starogardzkiego", zakończoną nadaniem
hufcowi imienia twórcy hymnu narodowego. Przed
kilkoma laty uhonorowano krzyżami „Za Zasługi dla
Z H P " pierwszych organizatorów i działaczy drużyn
harcerskich Aleksandra Lammka, Zygmunta Prusinkiewicza ,Józefa Bieleckiego, Zygmunta Szarmacha i
innych.
Więź harcerską kolejnych pokoleń druhen i dru
hów podtrzymuje Krąg Instruktorski ZHP im. Zyg
munta Bączkowskiego, odbywający regularnie swoje
spotkania .zbiórki i „kominki" z udziałem seniorów.
W jubileuszowym roku 65-lecia starogardzkiego
harcerstwa, wybito medal pamiątkowy, którym wy
różniono kilkudziesięciu harcerzy i sympatyków sta
rogardzkiego hufca.
Dzieje ruchu harcerskiego w Strogardzie Gdań
skim zawarte zostały na kantach obszernej monogra
fii, zainicjowanej przez TMZK, Krąg Intstruktorski i*
Komendę Hufca (przy wydatnej pomocy finansowej
Komendy Chorągwi Gdańskeij ZHP). Być może, już
niebawem dotrze ona do rąk czytelników, zwłaszcza
zaś do tych działaczy i byłych harcerzy starogardz
kich, których trud, zasługi d pracę opisuje.

40 LAT MINĘŁO

tuzjazmem plastyczny kształt przyszłej placówki, któ
ra wyłoni się w toku modernizacji istniejącego obie
ktu byłego Zakładowego Domu Kultury „Polfy", a w
ostatnim etapie powiększy się o salę widowiskową,
jakiej do tej pory miasto nie posiada.
I choć realizacja projektu zajmie następnych Mika
lat, należy mieć nadzieję, że kolejne pokolenia starogardzian swoje uczestnictwo w kulturze realizować
będą już w nowej placówce.
Tymczasem skromnie i bez rozgłosu „świętowało"
Starogardzkie Centrum Kultury swój jubileusz, na
który przybyły władze miasta, wierni i wypróbowani
przyjaciele placówki, a zwłaszcza jej pracownicy,
członkowie zespołów i sekcji. Wśród życzeń domino
wały słowa: Oby przyszły jubileusz SCK mogło ob
chodzić już w nowym przybytku!
. ES.

W niezbyt efektownym, stuletnim budynku loży
masońskiej przy ul. Sobieskiego w Starogardzie Gdań
skim zaraz po wojnie władze miasta uruchomiły skro
mną placówkę kultury. Po latach przekształcono ją w
obecne Starogardzkie Centrum Kultury.
Powołując wówczas miejski dom kultury nie my
ślano, że aktem tym tworzy się historię jednej z pod
stawowych instytucji upowszechniania kultury, naj
starszą dziś tego typu placówkę w skali województwa
gdańskiego. Tak się zaczęło... Następowały lata tłuste
i chude dla kultury, instytucja zmieniała kilkakrotnie
nazwę, dorabiając się bazy i osiągnięć, zmieniając rów
nież profil swej działalności i kierownictwo. Placów
ka inspirowała różne formy pracy i odchodziła od
dziedzin przeżytych, przestarzałych, słowem: zmienia
ła się, dojrzewała.
Od dziesięciu lat posiada sprawne kierownictwo,
jasno sprecyzowany program działania i piękne per
spektywy rozwoju. Oto bowiem konkretyzuje się wre
szcie wizja nowoczesnego — odpowiedniego do potrzeb
i aspiracji społeczeństwa stolicy kociewskiej — miej
skiego centrum kulturalnego. Po dwudziestu latach
nieudanych prób i wielokrotnych przymiarek, wspar
tych społeczną zbiórką środków finansowych na ten
cel, rusza wreszcie tak bardzo oczekiwana i upragnio
na inicjatywa, najpiękniejszy prezent na 40-lecie Sta
rogardzkiego Centrum Kultury.
O tej perspektywie z entuzjazmem opowiadał dy
rektor Centrum mgr Jerzy.Cherek, prezentując z en
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Spotkanie władz miasta z pracownikami SCK,
Fot. Henryk Spychalski
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Z ŻYCIA REGIONU
W dniu 25 września 1986 roku obrado
wało w Tczewie wyjazdowe posiedzenie
Egzekutywy KW PZPR Gdańsk. Poprze
dziły je wizyty i spotkania w zakładach
pracy, w spółdzielniach i instytucjach
miasta i gminy. W sumie odbyło się ich
aż dziewiętnaście, a oprócz członków
Egzekutywy KW, uczestniczyli w nich
przedstawiciele centralnych władz par
tyjnych z terenu województwa, posło
wie ziemi gdaskiej, radni WRN i miej
scowych rad narodowych szczebla pod
stawowego, przedstawiciele Urzędu Woje
wódzkiego i tczewskich organów admi
nistracji państwowej.
Spotkania te, stanowiące konkretną re
alizację postanowień zawartych w uch
wale X Zjazdu PZPR, miały na celu bez
pośrednie zapoznanie się wojewódzkich
władz społeczno-politycznych i admini
stracyjnych z warunkami pracy tczew
skiej klasy robotniczej, z jej problema
mi, a także ocenę stopnia realizacji za
dań gospodarczych przez miejscowe za
kłady pracy.
W godzinach popołudniowych odbyło
się wspólne posiedzenie Egzekutywy KW
w Gdańsku oraz KM i KG PZPR w
Tczewie. Na podstawie materiałów do
starczonych przez miejscowe instancje
oraz wniosków z wizyt w zakładach pra
cy, dokonano oceny działalności obu
tczewskich organizacji partyjnycji.
Wyjazdowe
posiedzenie
Egzekutywy
KW — powiedział na zakończenie I se
kretarz KW, Stanisław Bejger — powin
no zaowocować wieloma konkretnymi
efektami, których wartość zależy od pra
cy wszystkich.

•

18 października 1986 roku obradowała
w Gdańsku XX Wojewódzka Konferen
cja Sprawozdawczo-Wyborcza PZPR. Z
kronikarskiego obowiąęzku odnotowuje-

my, że w skład nowo wybranego Komi
tetu Wojewódzkiego, Egzekutywy i Wo
jewódzkiej Komisji Kontrolno-Rewizyjnej zostali także wybrani przedstawiciele
tczewsko-starogardzkiego regionu.
Członkowie KW: Tomasz Borowski —
technik-mechanik w ZZSD „Fredom-Met r i x " w Tczewie, Jerzy. Brejski — ślu
sarz w Cukrowni Pelplin, Halina Da
niel — kontroler w FPS „Polmo" w
Tczewie, delegat na X Zjazd PZPR, Jó
zef Gliniecki — mistrz w Cegielni Wapienno-Plaskowej w Szlachcie (Gm. Osie
czna), Leszek Klimas — I sekretarz KM
PZPR w Tczewie, Gerard Kuchta — I
sekretarz KMG PZPR w Starogardzie,
Zbigniew Kudelski — st. magazynier w
FMO „Famos" w Starogardzie, Henryk
Olszewski — st. rewident taboru kolejo
wego w Zajączkowie Tczewskim, dele
gat na X Zjazd PZPR, Kazimierz Osnowski — elektryk w RSP Kokoszkowy (gm.
Starogard), Władysław Pałkowski — rol
nik indywidualny z Bączka (gm. Skórcz),
Edward Pobłocki — brygadzista z „Pol
l y " w Starogardzie, delegat na X Zjazd
PZPR, Witold Sawczuk — rolnik indy
widualny ze wsi Rybaki (gm. Subkowy),
Kazimierz Słowiński — dyrektor PGR w
Pelplinie, Jerzy Szałajda — pracownik
Stacji P K P w Smętowie.
Członkowie Egzekutywy KW: Edward
Pobłocki i Kazimierz Słowiński.
Członkowie WKKP: Henryk Demskl —
kierownik Oddziału GZE „Unimor" w
Pelplinie, Władysław Górnowicz — hydraulik-brygadzista w POM Starogard,
Henryk Hałas — z-ca szefa RTJSW w
Tczewie, Lucjan Kawczyński — pracow
nik UM w Tczewie, Jerzy Kiedrowski —
dyrektor POM w Gniewie, Wacław Lan
ge — rolnik Indywidualny w Skórczu,
Henryk Machola — kierowca PKS w

redaguje
ZBIGNIEW GABRYSZAK
Starogardzie, Józef Olek — brygadzista
TSR w Tczewie, Franciszek Puttkamer
— prezes Zarządu GS „SCH" w Zble
wie.
Członkowie Prezydium WSKR: Hen
ryk Demski i Franciszek Puttkamer.

•

W październiku i listopadzie 1986 roku
obradowały konferencje sprawozdawczo-wyborcze w instancjach partyjnych I
stopnia i komitetach zakładowych PZPR
rejonu starogardzkiego i tczewskiego.
Delegaci podsumowali działalność swoich
organizacji partyjnych w minionej ka
dencji i przyjęli program działania na
kolejne pięć lat. Wybrano też nowe wła
dze. A oto nowo wybrani I sekretarze
KM KMG KG i KZ:
Rejon Starogard: KMG Starogard —
Gerard Kuchta, KMG Skarszewy — Ed
mund Stachowicz, KMG Skórcz — Piotr
Rutkowski, KG Kaliska — Józef Bart
kowski, KG Lubichowo — Krzysztof Ja
kubczak, KG Cńeczna — Stefan Klawikowski, KG Osiek — JTiob Sumczyński,
KG Smętowo — Teodor Kalinowski, KG
Zblewo — Bogusław Ciecholewski, KZ
„Neptun" Starogard — Bernard Belczewski, KZ „Polfa" Starogard — Andrzej
Wyborski i KZ w PGR Nowa Wieś —
Bogdan Jastrzemski.
Rejon Tczew: KM w Tczewie — Le
szek Klimas ,KG w Tczewie — Józef
Kolasiński, KMG w Gniewie — Jerzy
Konkolewski, KMG w Pelplinie — Serwiliusz Kleister, KG w Subkowach — Ry
szard Chabowski, KG w Morzeszczynie —
Tomasz Bielski, KZ Węzła PKP w Tcze
wie — Wojciech Góra, KZ „Polmo" w
Tczewie — Kazimierz Homa, KZ „Predom-Metrix" w Tczewie — Tadeusz Jan
kę, KZ „Malinowo" — Krystyna Kilanowska i KZ PSS „Społem" w Tcze
wie — Teresa Speina.

— i — i u i'i — B M w a m e — B S H B —
Starogard — stolica Kociewia to zna
czący ośrodek przemysłowy i kultural
ny na mapie woj. gdańskiego. Z dniem
1 stycznia 1986 roku uzyskał on status
miasta prezydenckiego. Pierwszym pre
zydentem został Adam Tomajer, dotych
czasowy naczelnik miasta, natomiast od
kwietnia 1986 roku na stanowisko to po
wołano Zdzisława Dobrowolskiego, peł
niącego dotąd funkcję I sekretarza KMG
PZPR w tym mieście.

•

Nakładem Regionalnej Pracowni Kra
joznawczej PTTK w Gdańsku ukazał się
przewodnik turystyczny po gminach
Zblewo i Kaliska. Wzbogacony mapka
mi, rysunkami, zdjęciami z powodzeniem
może służyć również jako pomoc szkol
na w nauczaniu młodzieży.
Natomiast Brunon Chmielecki, przewo
dniczący Mielsko-Gminnej Rady PRON
w Pelplinie jest autorem nie wydanej
jeszcze monografii zatytułowanej „Pel
plin — lata 1274—1985". To opracowanie
historyczne zawiera chronologiczny za
pis zmian, jakie przeobrażały niewielką
wieś w znaczący ośrodek przemysłowy —
ostoję polskości w walce z germanizacją
Pomorza (..Ateny pomorskie"). Chmiele
cki szczegółowo ukazuje drogę Pelnlina
do uzyskania nraw miejskich w 1931 ro
ku, tragiczne dzieje miasta w czasie dru
giej wojny światowej (dokładny rejestr
zniszczeń) oraz restauracje zabytkowej
zabudowy Pelplina i odbudowę przemy
słu.

•

W 41 rocznice wyzwolenia Starogardu
odbyła sie podniosła uroczystość nadania
miejscowemu Zespołowi Szkół Zawodo
wych imienia mir Henryka Dobrzańskie
go „Hubala" wraz z wręczeniem sztan
daru.
Placówka mieści sie w budvnku PO
byłych koszarach 2 Pułku Szwoleżerów.
Tu w latach 1926—27 ówczesny kpt. H.
Dobrzański otrzymał awans na stopień
maiora. W latach II wolny światowej
wsławił się męstwem, odwaga i boha
terstwem w walce z Niemcami. W 1940
roku podniósł śmierć bohaterska, •wpi
sując sie do najnowszej historii jako
major „Hubal" — ojciec polskiej party
zantki.
W uroczystości wzięli udział wsnółtowarzvsze walki majora — hubalcz-vcy Jó
zef Drabik, Tadeusz Brzeski, Czesław
Chrustowlcz, Stanisław Mieczkowski i
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Jerzy Sztajgierwald. Jednocześnie otwar
to izbę patrona szkoły oraz odsłonięto
tablicę pamiątkową „Hubala".

©

Na kwietniowej sesji Gminnej Rady
Narodowej w Morzeszczynie ogłoszono
wyniki konkursu na „najlepsze sołe
ctwo" w 1985 roku. Ten zaszczytny ty
tuł I nagrodę w wysokości 300 tysięcy
zł otrzymała wieś Kierwałd. Drugie
miejsce i nagrody po 150 tysięcy zł
przypadły w udziale sołectwom Gętomie
i Morzeszczyn.
Ostatnia niedziela kwietnia 1986 roku
przebiegała w Starogardzie pod znakiem
obchodów 10-lecia ZSMP. Głównym ak
centem uroczystości była SZTAFETA
POKOLEŃ — spotkanie byłych działaczy
ruchu młodzieżowego z przedstawiciela
mi najmłodszego pokolenia Polaków. Do
sali kina „Sokół" przybyło prawie 400
osób. W okresie minionym „Ludzie z
tamtych l a t " zostawili na ziemi staro
gardzkiej cząstkę swego żvcia i pracy,
swoje zaangażowanie i młodzieńczą ener
gię. Wielu z nich pracuje nadal na od
powiedzialnych stanowiskach w regio
nie gdańskim. Wśród obecnych na sali
byli m.in. przewodniczący dawnych ZP
ZMP, ZMS i ZMW — Eugeniusz Wostal,
Zygmunt Oller. Edward Sobiecki. Bogdan
Ramusiak. Karol Pszczółkowski, Czesław
Cieślik, Jerzy Lewandowski. Kazimierz
Parszewski i Gerard Podolski. W uznaniu
zasług dla ruchu młodzieżowego udeko
rowano wiele osób odznaczeniami.

®

W przeddzień Swieta P r a c / 19R6, na
stąpiło uroczyste przekazanie do eksploatacii nowego obiektu dla Odzieżowej
Spółdzielni Pracy im. M. Nowotki w
Tczewie. Snółdzielnia ta znajdowała się
dotąd w dość trudnvch warunkach lokalowvch. Poszczególne działy spółdziel
ni zlokalizowane były w wielu punktach
miasta. Obecny zakład jest na wskroś
nowoczesny i otwiera przed załoga (90
procent kobiet) perspektywę dalszego
rozwoju spółdzielni i lepszej jakościo
wo produkcji na rynek krajowy i za
graniczny.

•

Od 15 lat prowadzony jest dla mło
dzieży szkół budowlanych turniej pn.
„Złota Kielnia". obejmującv całokształt
wiedzy
i
umiejętności
budowlanych.

Uczestniczy w nim także aktywnie mło
dzież Zespołu Szkół Budowlanych w
Tczewie. W edycji 1986 w finale okręgo
wym, w którym uczestniczyły drużyny
z pięciu województw, tczewska „budo
wlanka" odniosła ogromny sukces, zdo
bywając pierwsze miejsce w zawodzie
elektromontera, a także trzecie w spe
cjalności murarz i instalator.

®

Poseł ziemi gdańskiej Stanisław Ka
nia bardzo często spotyka sie z wybor
cami naszego regionu. 13 maja 1986 ro
ku przebywał wśród pracowników Za
kładów Przemysłu Skórzanego „Neptun"
w Starogardzie. Podczas dyskusji oma
wiano kwestie związane z funkcjonowa
niem przedsiębiorstwa i warunkami pra
cy załogi. Mówiomo m.in. o potrzebie
rytmicznego zaopatrzenia materiałowego,
konieczności wiązania nłac z rezultatami
produkcji, a w tym kontekście dalsze
go doskonalenia systemu motywacyjne
go. Zagadnienia te powinny być rozwią
zane przy czynnym udziale samorządu
pracowniczego. Podobne spotkania mia
ły miejsce w Pelplinie, Rajkowach i w
tczewskim „Polmo".

@

Działająca już 58 lat Ochotnicza Straż
Pożarna w Bobowie obchodziła swoje
wielkie święto. 17 maja 1986 roku z udziałem wojewody Jerzego Schwarza od
była się tu uroczystość przekazania stra
żakom sztandaru ufundowanego przez
miejscowe społeczeństwo. Do uroczysto
ści tej bobowscy strażacy starannie się
przygotowali. Ich udziałem jest m.in.
pięknie wyremontowana i zmodernizo
wana remiza strażacka. Mają na swym
koncie też wiele innych czynów społecz
nych na rzecz swej wsi i środowiska na
turalnego.
Od 10 lat trwa stała współpraca i wy
miana doświadczeń pomiędzy KPGO Ma
linowo w Tczewie, a pokrewną firmą
„Leto" w Leningradzie. W myśl umo
wy, co roku dokonywana jest wymiana
grup specjalistów i robotników obu
przedsiębiorstw, a co dwa lata wymia
na doświadczeń. Trzeba podkreślić, że
firma „Leto" dopracowała się bardzo
bogatych
doświadczeń
produkcyjnych,
szczególnie
w
zakresie
biologicznej
ochrony roślin. W leningradzkim kom-

turlacie całkowicie wyeliminowano środ
ki chemiczne ochrony roślin zastępując
je biologicznymi.
Kombinat Malinowo
poczynił już pierwsze kroki w przenie
sieniu doświadczeń leningradzkich spe
cjalistów w produkcji szklarniowej .
W uznaniu zasług kombatanckich i
związkowych społeczeństwo, zakłady pra
cy i instytucje ufundowały tczewskiemu
ZBoWiD-owi sztandar. W czasie miej
skiej uroczystości — w imieniu spo
łeczeństwa sztandar przekazał na ręce
prezesa ZBoWiD w Tczewie Stanisława
Chróścickiego — I sekretarz KM PZPR
Leszek Klimas. Przewodnicząca MRN
"Władysława Podciborska i prezydent
miasta Czesław Glinkowski udekorowali
trzydzieści osób Krzyżami Partyzancki
mi i medalami „Za udział w wojnie
obronnej 1939", medalami ,,Za udział w
walkach w obronie władzy ludowej"
oraz Medalami 40-lecia PRL.
Ponad 300 osób — członków ZBoWiD,
uczestników wszystkich frontów drugiej
wojny światowej i byłych partyzantów,
spotkało się z okazji Dnia Kombatanta
zorganizowanego w maiu 1936 roku przez
KMG PZPR i Koło Miejskie ZBoWiD
w Starogardzie. Z okolicznościowym
przemówieniem o udziale Polaków w II
wojnie światowej wystąpił prezes koła
Kazimierz Kulik. Natomiast I sekretarz
KMG PZPR Gerard Kuchta zapoznał
kombatantów z aktualną sytuacją spo
łeczno-polityczną i problemami, jakie
podejmuje instancja w mieście i gminie
Starogard.
Spotkanie było okazją do uhonorowa
nia czterdziestu kombatantów medalami
,,Za udział w wojnie obronnej 1939", me
dalami ,,Za udział w obronie władzy lu
dowej" oraz Medalem Walki i Zwycię
stwa. Uczestnicy starogardzkiego spotka
nia uchwalili Apel Pokoju.
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Z inicjatywy władz gminy Subkowy
nawiązana została współpraca z Bułgar
skim Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatoywm im. Ch. Botewa w Polsce. Na te
renie Subków przeprowadzono w maju
1986 roku wspólną imprezę o charakte
rze kulturalno-sportowvm z okazji 110
rocznicy Powstania Kwietniowego w
Bułgarii. Nadano jej ciekawą oprawę. Z

udzia.em I sekretarza KG PZPR Ryszar
da Chabowskiego oraz konsula Amba
sady Bułgarskiej Republiki Ludowej w
Warszawie Nikołaja Rusańówa złożono
kwiaty pod pomnikiem pomordowanych
miszkańców gminy. Impreza ta stała się
okazją do nawiązania dalszych ,stałych
już kontaktów przyjaźni i współpracy
pomiędzy środowiskiem gminy Subkowy
a przyjaciółmi z Bułgarii. Następstwem
tego była kolejna wizyta delegacji BRL
w Subkowach. Ustalono wstępne założe
nia dot. m.in. wymiany bezdewizowej
grup młodzieżowych, robotniczych i
sportowych.
Z danych oficjalnych wynika, że naj
starszym Pracowniczym Ogrodem Dział
kowym w woj. gdańskim jest ogród im.
Jana Kasprowicza przy ul. Targowej w
Tczewie (powstał w 1911 roku). Jako dru
gi powstał POD im. Kopernika w Tcze
wie (1936 rok), a trzeci — POD im. Le
lewela, w Pelplinie (1937 rok). Po Gdań
sku i Gdyni najwięcej działkowiczów po
siada właśnie Tczew (3037 osób), zaś na
kolejnym miejscu znajduje się Staro
gard. W tym roku u „Kasprowicza" ob
chodzono zatem jubileusz 75-lecia ogro
du. Od kilkunastu lat uznany on został
za ogród otwarty, dostępny dla ogółu
społeczeństwa. Wybudowany w czynie
społecznym dom socjalny służy obecnie
nie tylko braci działkowiczów, ale tak
że tczewskim seniorom, którzy w okre
sach miesięcy letnich spędzają tu wcza
sy pod gruszą.
•
Szkoła Podstawowa nr 4 na osiedlu
Suchostrzygi w Tczewie to najnowsza i
największa placówka oświatowa w gro
dzie Sambora. Uczęszcza do niej ponad
1600 uczniów. Szkoła istnieje wprawdzie
dopiero trzy lata, ale poszczycić się mo
że znacznymi już osiągnięciami w dzie
dzinie dydaktyczno-wychowawczej 1 pra
cy pozalekcyjnej. To właśnie w „czwór
ce" działa z powodzeniem wspaniały
chór i zespoły — baletowy i teatralny,
pierwszy w mieście gabinet komputero
wy. Szkoła dysponuje też najlepszymi
warunkami lokalowymi, gabinetami i
pracowniami oraz największą w Tczewie
sala sportową.
W 144 rocznice urodzin wielklel pisar
ki i patriotki Marii Konopnickiej od

Rok 1986 przebiegał w Pelplinie pod znakiem ob
chodów 55-lecia nadania praw miejskich. Sama zaś
miejscowość liczy sobie ponad 700 lat. Miasteczko god
nie przygotowało się do jubileuszowych uroczystości,
które przypadły na koniec listopada 1986 roku.
Kulminacyjnym akcentem była sesja Rady Narodo
wej Miasta i Gminy, z udziałem przedstawicieli za
kładów pracy, szkół a społeczeństwa, a także miejsco
wych władz, z I serketarzem KMG PZPR Serwiliuszem Kleistrem, przewodniczącym MGRN Wojciechem
Tomczykiem i naczelnikiem Józefem Puczyńskim.
Podczas uroczystości kilkudziesięciu obywateli uho
norowano odznaczeniami państwowymi i resortowymi.
M.in. trzynaście osób otrzymało Srebrne i Brązowe
Krzyże Zasługi, dziesięciu obywateli Pelplina Medale

Hllite

Z, uroczystości odsłonięcia pomr

była się uroczystość nadania jej imie
nia szkole oraz wręczenia sztandaru.
Była to wzruszająca lekcja patriotyzmu
dla uczniów i licznie przybyłych rodzi
ców. W spotkaniu z młodzieżą i peda
gogami
uczestniczyli
przedstawiciele
władz z sekretarzem KM PZPR Gerar
dem Gdańcem, przewodniczącą MRN
Władysławą Podciborska 1 prezydentem
miasta Czesławem Glłnkowskim.
#
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W dniach 19—21 czerwca 1986 roku
trwały w Tczewie IV Spotkania Nadwi
ślańskie. Na to doroczne forum, które
mu patronuje Ministerstwo Ochrony
Środowiska
i
Zasobów Naturalnych,
przybyli ludzie, którzy w swej pracy
naukowej i zawodowej, twórczej i arty
stycznej podejmują szeroko pojęty te
mat Wisły. Nie tylko Wisły-rzeki, ale
również jako specyficznej arterii inte
grującej mieszkających nad nią roda
ków. Podczas tegorocznych spotkań od
był się również II Krajowy Zjazd To 7
warzystwa Miłośników Wisły, którego
stałą siedzibą jest miasto Tczew. Przy
jęto program działania towarzystwa oraz
wybrano Zarząd Główny TMW. Preze
sem został mgr inż. Edward Czaja -—
dyrektor gdańskiego oddziału „Hydroprojekt". Funkcje wiceprezesów powierzono mgr inż. Władysławowi Paderewskiemu — dyrektorowi Przedsiębiorstwa
Budownictwa Wodnego w Tczewie i red.
Zbigniewowi Pełce z Krakowa. Sekre
tarzem został mgr inż. Roman Klim,
kustosz Muzeum Wisły, zastępcą sekre
tarza Grażyna Ześko, dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Tczewie, a skar
bnikiem Eugeniusz Jażdżewski z ZZSD
„Predom-Metrix" w Tczewie.

®

14 listopada 1939 roku w miejscowości
Piesienice na Kociewiu grupa kolejarzy-patriotów dokonała dywersji, w wyniku
czego zniszczono lokomotywę 1 kilkana
ście wagonów. Zabitych zostało 5 lotni
ków niemieckich a 39 odniosło rany. W
41 rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem,
w miejscowości Piesienice odbyła się pa
triotyczna manifestacja ludności, podczas
której odsłonięto obelisk upamiętniający
bohaterski czyn kolejarzy, Okolicznościo
we przemówienie wygłosił naczelnik;
gminy Zblewo mgr inż. Bernard Damaszk.

40-lecia PRL, a piętnastu odznaki honorowe „Zasłu
żonym Ziemi Gdańskiej". Za wybitne zasługi dla mia
sta ii gminy wpisani zostali do Obywatelskiej Księgi
Zasłużonych: J a n Fidos — rolnik ze wsi Pomyje,
Franciszek Nagórski — przewodniczący Komitetu Ob
wodowego nr 3 i Jadwiga Lewandowska — zasłużona
działaczka ruchu spółdzielczego. W części artystycznej
gościnnie wystąpił zespół „Spes" z Tczewa, pod kie
rownictwem Wojciecha Galińskiego.
Następnie uformował się pochód, z orkiestrą dętą
P K P z Tczewa na czele, który przemaszerował na plac
Wolności ,gdzie odbyła się uroczystość odsłonięcia po
mnika Walki i Męczeństwa. Ufundowany przez spo
łeczeństwo pomnik, poświęcony jest ponad dwustu
mieszkańcom ziemi pelp liński ej, którzy oddali swe ży
cie w czasie okupacji hitlerowskiej. Zlokalizowany
jest przy ul. Starogardzkiej. Tędy właśnie wywożono
pobitych i poturbowanych Polaków, ze znajdującego
się w gmachu Seminarium Duchownego więzienia Ge
stapo, do miejsc kaźni w Starogardzie i Lesie Szpęgawskim. Tą tragiczną droga w ostatnich dniach wrze
śnia 1939 roku wywieziono do Lasu Szpegawskiego je
denastu pracowników miejscowej cukrowni. Wszyscy
zginęli. Pod koniec października tamtego roku hitle
rowscy oprawcy wyprowadzili tędy dwudziestu pelplińskich księży, których następnie wywieziono do
Tczewa, by część z nich zamordować na terenie ko
szar, a pozostałych w Szpęgawsku.
Po odegraniu hymnu państwowego aktu odsłonię
cia pomnika dokonali: przewodniczący MGRN Woj
ciech Tomczak oraz naczelnik Józef Puczyński. Na po
mniku widnieje napis: „Tym, co za polskość tej ziemi
życie swe oddali w latach 1939—1945 — społeczeństwo
Pelplina".

,.'.

Z. GABRYSZAK

81

Felieton

ignoranci
i fałszerze
Z zadziwiającą konsekwencją i uporem stosuje się
w środkach masowego przekazu (i nie tylko) wręcz
ewidentne fałszowanie nazwy regionu
kociewskiego
Oraz jego tradycyjnej stolicy. Nie rozpieszczają nas,
co prawda, na antenie radia i telewizji, czy też w
prasie centralnej nadmiarem informacji z Kociewia
lub Starogardu, jednak autorzy tych okazjonalnych
enuncjacji nie rezygnują z pofolgowania swej fan
tazji na temat nazw, które w sobie tylko wiadomy
sposób preparują i „wciskają" do publicznego od
bioru.
Fantazja to li tylko — wypada zapytać — czy
też absolutna niewiedza, nonszalancja redaktorskich
słów, dla których nie to ważne, co się pisze, mówi,
upowszechnia, byle by tylko paplać?
Swego czasu w popularnym programie telewizyj
nym równie popularny redaktor dał przykład nie
okiełznanego bałamuctwa w tym względzie. Oto bo
wiem wyrafinowany w swej elokwencji red. Stani
sław Mikołajczyk zapraszając widzów („oglądaczy je
go audycji") do Starogardu, w kwiecistej racji za
galopował się tak bardzo daleko, że aby nie pozo
stawić już wątpliwości, jaki Starogard miał na my
śli, dodał wiązankę sloganowych informacji o uro
kach Kociewia, którego jakiś tam Starogard miałby
być stolicą. Do kompletu dezorientacji dorzucił jesz
cze uszczegółowienie: Starogard Szczeciński. Z owe
go przekręcenia z poplątaniem wyszedł kompletny
przysłowiowy galimatias, a jeśli ktoś w Polsce co
kolwiek do tej pory wyznawał się w geografii, teraz
zgłupiał chyba do reszty. Redaktora z czasem prze
niesiono „na korespondenta" w Belgradzie. Aż strach
pomyśleć... przecież i Jugosławia ma też swoje Kocevje. Komu je redaktor z zimną krwią anektuje,
a komu wspaniałomyślnie lekką ręką (raczej gadką)
przypisze?
Łza się w oku kręci, bynajmniej nie ze wzrusze
nia, a ze zgryzoty, ileż to razy rzucano w eter prze
kręcone, nieprawdziwe zatem formy nazwy miasta
Starogardu Gdańskiego —• jednego z ważniejszych
przecież ośrodków przemysłowych województwa gdań
skiego, w niektórych specjalnościach (a jakże!) słyną
cego na cały kraj. Gdybyż ich było krocie, a co je
den to ważniejszy! Ale skądże znowu. Doliczyć się
łatwo ze spisu miejscowości PRL, że jest tylko je
den, SO-tysięczny nieomal już dziś Starogard Gdań
ski oraz maciupeńki Starogard w jednej z gmin
szczecińskich, któremu dla skuteczniejszej identyfika
cji pocztowo-kolejowej dodano praktyczny wyróżnik
„Łebski". Czyżby zatem szarżującym po radiowo-teleyńzyjno-żurnalowych
obszarach
powszechnej
infor
macji tak trudno przychodziło odróżnić to, co odróż
nia się samo i do pomyłek w tym względzie niczym
nie prowokuje?
Tymczasem od poważnych (uważających się za ta-

kowe) programów aż po koncerty życzeń w obu ich
wydaniach (chociaż tam opłacić trzeba słono każde
słowo, nawet to przekręcone) strzela się jak popadnie
„Stargardami"
Gdańskimi.
W sukurs ignarantom-praktykom wnet pospieszyli
ignoranci-teoretycy z wkładem bałamutnej „wiedzy
stosowanej". Doskonały w tym rzemiośle redaktor
Leszek Mazan w „Przekroju" wywodzi, iż to nad
zwyczajny jakoby urok nazwy Stargard zniewolił ko
misję językoznawczą do tego stopnia, że hojnie ob
dzieliła tą nazwą kilka miejscowości kraju, nie wy
łączając, ma się rozumieć, i Starogardu, dzięki czemu
dziś mamy jakoby Stargard Gdański. W istocie re
wolucyjna to teoria, lecz kompletnie bzdurna, jako
że od wieków byliśmy i pozostaliśmy Starogardem
(historycznie: Starygród), a jeśli dochodziło do zmian
pisowni tej nazwy, to dokonywała jej administracja
pruska lub hitlerowska, której obce były historyczne
i etymologiczne racje, gdyż bezpardonowo narzucała
swoje własne.
Powrót w dzisiejszych warunkach do nawet nie
zamierzonego upowszechniania nazwy Stargard — i to
z uszczegółowieniem Gdański — jest anachronizmem
i bzdurą, tak samo zresztą, jak nie na miejscu by
łoby wydziwianie w rodzaju np. Warschauwa, Krakauów czy Posenań. Poza tym przy całej śmieszno
ści takich zabaw i niedorzeczności argumentowania
za nimi, któż da się nabrać na nie, panowie refor
matorzy z redakcyjnych sztabów?
Żadna to jednak pociecha, bo nawet ciechanowski,
wyspecjalizowany
przecież,
ośrodek
dokumentacyjny
w oficjalnym wykazie adresowym towarzystw kultu
ry „rżnie" błąd za błędem w nazwach i adresach
podając m.in. Towarzystwo Miłośników Ziemi Gniew
kowskiej (!?) w Gniewie, a i w wykazie delegatów
na październikowy kongres poznański figuruje — ba
gatela:
Towarzystwo
Miłośników
Ziemi
Kociszew
skiej (!?), reprezentujące — a jakże! — nasze Kociewie skoro... Dosyć tych przykładów! Bo pomysło
wość nie ma granic!
Zasygnalizowana powyżej sytuacja świadczy o ab
solutnej dezorientacji niektórych autorów, którzy nie
wiedzą, jak brzmi nazwa, gdzie znajduje się nasze
miasto i nasz region. Świadczą o tym niezbicie licz
ne przekręcenia nazw, fałszowanie ich pisowni, bała
mutne lokalizowanie miasta i regionu, gdzie tylko
wygodniej..., gdzie popadnie...
Mości Panowie Krętacze, macie prawo i możecie
czegoś nie wiedzieć, nie rozumieć, nie rozróżniać, ale
wtedy obowiązuje was zwykłe upewnienie się, spraw
dzenie u źródła. Tak, oczywiście, to wymaga czasu,
chęci, nieco może i wysiłku...
Inaczej jednak pozostanie wam tylko zamilknąć.
Także ze wstydu.
WASZ
KOCIEWIAK

OD REDAKCJI
W żadnym wypadku nie zamierzamy zasilać szeregów ignoratnów, krętaczy czy fałszerzy,
ale — niestety — nam też się zdarzyło! W poprzednim, tzn. — jak na ironię — 1-szym już
zeszycie „Magazynu" na str. 95, w rubryce „Czy wiecie, że..." w piątej informacji zakradł
się błąd w zapisie „Starogardu Szczecińskiego". Oczywiście miało byl „Stargardu", gdyż
ten jest często mylony z tym „Gdańskim" — oczywiście Starogardem. Ale w naszym przy
padku, to już sprawa chochlika drukarskiego i korekty. Wydawało się nam to tak oczywiste,
że nawet trzy pary oczu gładko się prześlizgnęły po owej pomyłce. Za błąd przepraszamy
Czytelników i Waszego Kociewiaka, Natomiast za te, wymienione w powyższym felietonie —
sądzimy — przeproszą inni.
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KORZEC OSOBLIWOŚCI DAWNYCH I DZISIEJSZYCH
Zebrała i opracowała KATARZYNA LAMEK

CZY W I E C I E , Ż E . . .
... większość nazw miejscowości na
Kociewiu pochodzi od staropolskich
lub staropamorskich imion ich wła
ścicieli, m.in. nazwą dzierżawczą
jest Borzechowo —• od Borzcha, Go
dziszewo — od Godziesza (Godzisław, Godzimir) ,Kiszewa — od Ki
szą (Kilian), Kokoszkowy — od Ko
koszka, Komorsk — od Komora,
Kopytkowo —• od Kopytka, Kulice
— od Kuli, Laskowice — od Laska,
Lubiszewo —• od Lubisza, Mirotki —
od Mirotka, Miryce — od Mira, Radogoszcz — od Radogosta, Radziejewo — od Radzieja, Rajkowy — od
Rajka, Skarszewy — od Karsa,
Swarożyn — od Swarosza, Więckowy — od Więcka, Zelgoszcz — od
2eligosta.
... na terenie miejscowości Ciepłe
odnotowano trzy — bodajże najcen
niejsze na obszarze Kociewia tczew
skiego — grodziska wyżynne o
zwartym charakterze i różnorodnym
kształcie; jedno jest owalne, drugie
koliste, a trzecie ma układ czworo
boku.
... do najstarszych typów wsi kociewskich zalicza się osady placowe
oparte na rozwidleniu dróg lub po
szerzeniu drogi na pewnym odcin
ku, które przekształcono później w
osady wiejskie.
.. budowę zakładu płyt pilśniowych
w Czarnej Wodzie rozpoczęto w 1947
roku, a pierwszą płytownię urucho
miono pięć lat później, natomiast
inwestycję w obecnym zakresie pro
dukcji ukończono w 1965 roku.

... św. Barbara nim została patron
ką górników, była opiekunką ludzi
„wodnych" — marynarzy, flisaków,
i rybaków; w starej pieśni flisacy
wiślani prosili św. Barbarę, by „wy
niosła ich gdzieś miałko" (tj. płyt
ko); „barbarą" nazywano promową
linę bezpieczeństwa.
... W Borzechowie znajduje się je
dyna —• poza obrębem Parku Etno
graficznego we Wdzydzach — ory
ginalna (odbudowana z zachowa
niem wszelkich prawideł sztuki
konserwatorskiej) kociewska chata
podcieniowa, w której mieści się fi
lia Gminnej Biblioteki Publicznej w
Zblewie.
... w 1860 roku w Gniewie znalezio
no kilka brakteatów i kwartników
krzyżackich z czasów panowania
Wielkiego Mistrza Winrycha Kniprode, natomiast znalezisko w Więckowach, odkryte w 1886 roku, oka
zało się bogatsze, ponieważ zawie
rało około 300 brakteatów i szelą
gów, które były bite przez mistrza
Michała Kiichmeistra.

klafciarze (drwale), szyszkarze, fli—
saki, wrzosaki, gulczoje, fajfkarze,
uklejkarze.
... nad Wisłą koło Świecia, dwa ki
lometry w dół rzeki, w pobliżu wsi
Wiąg występują głębokie jary, a le
żące między nimi wzgórza zwą się
Czarcimi Górami lub Wiąskimi
Wzgórzami, a ponieważ za panowa
nia Krzyżaków stoki obsadzono win
nicami, znana jest jeszcze -Mzwa
Winne Góry; natomiast okouczna
ludność nazywa je po swojemu
„Diabelcami".
... Nowe nad Wisłą w XVII i XVIII
wieku było ważnym ośrodkiem rzemieślniczo - handlowym, pełniącym
na szlaku wiślanym funkcję punktu
etapowego gdzie gościli często kup
cy, szyprowie i flisacy z głębi kra
ju, dla których właściciele gospód
specjalnie sprowadzali kapele mu
zyczne aż z Gdańska.

... nakładem wydawnictwa Dzieł Po
morskich w Starogardzie ukazała się
w 1923 roku „Godka o Januszu
Skwierku, najsławniejszym grajku
kaszubscim" Franciszka Sędzickiego.

... wieś letniskowa Ocypel, położona
nad zespołem jedenastu jezior, z
których największe — o powierzch
ni 112 ha — nazywa się Wielki Ocy
pel, po raz pierwszy wzmiankowa
na w dokumentach z 1664 roku, no
siła nazwę Ocepel, a 220 lat później
Ossipel, pochodzącą od pierwotnego
Ossece — pol, co znaczy pole umo
cnione zasieka, zaporą zastępującą
gród.

... wśród jednej z kociewskich grup
etnicznych — Lasaków, do niedaw
na występowały rodzime nazwy lu
dowe ,wywodzące się od rodzaju
wykonywanych czynności, zatrud
nienia lub miejsca zamieszkania:

... w Wirtach koło Borzechowa znaj
duje się jeden z największych i naj
ciekawszych, a jedyny w Polsce pół
nocnej ,ogród dendrologiczny, gdzie
rośnie 240 gatunków i odmian drzew
iglastych i liściastych.

t .:•'

NIESAMOWITE, NIEZWYKŁE, NIEPRAWDOPODOBNE, A JEDNAK...
W i e ś ze zk
Objaśniając znaczenie tego słowa w „Słownictwie
kociewskim na tle kultury ludowej" B. Sychta poda
je, że jest to „człowiek zmarły, który wstaje z gro
bu".
Wiara w wieszczych na Kociewiu, w przeciwień
stwie do Kaszub, już zaginęła. Starzy ludzie wspomi
nając dawne czasy przyznają czasem, nie bez uwagi,
że owszem bywało, że ten to na pewno był wieszczym.
Szczególnie kiedy zdarzy się, że któraś z rodzin wy
mrze w sposób dość gwałtowny i chata tuż za wsią
pozostanie opuszczona. Wieszczk to człowiek, który za
życia zna przyszłość i widzi duchy. Po śmierci taki

człowiek ma rumieńce na twarzy, a pogrzebany nie
zaznaje spokoju w grobie. Żeby wieszczk „miał ro-l
bota" wkładano mu do trumny woreczki z makiem
lub piaskiem. Wieszczk miał liczyć ziarenka i nie wy-,
chodzić z grobu. Pod poduszką kładziono zmarłemu
trzy grosze (w monetach jednogroszowych) i tabakę,
co też miało zapobiegać „wstawaniu z grobu". Mimo
to niekiedy zmarły opuszczał cmentarz jako wieszczk.
Budził się, pożerał własne ubranie, po czym wychodził
nofcą z trumny. Udawał się do własnej rodziny i za
gryzał ją we śnie lub wysysał z niej krew, tak, że
w wyniku tych odwiedzin wymierała.
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KORZEC OSOBLIWOŚCI POWAŻNYCH I ZABAWNYCH
•

Diabeł
Na Kociewiu zły duch w wyobrażeniach ludowych
jest postacią czarną z rogami i ogonem, z jedną nogą
ludzką, drugą końską. Diabeł może przybierać postać
czarnego kota, psa, kozła, konia, byka lub zająca. Nie
wszyscy jednak widzą go w takich postaciach. Nie
którzy tylko słyszą jego głos np. szczekanie, miałczenie, tętent czy brzęczenie łańcuchem. Pannie, która w
przeddzień Nowego Roku chce wypatrzeć przyszłego
męża stając nago o północy przed lustrem, może uka
zać się zamiast narzeczonego diabeł.
Diabła uważa się za stwórcę kozy. Obwinia się go
o to, że o północy sieje kąkol w zbożu. Gdy kąkol
obraca się w ręce, można zobaczyć jak diabeł rogami
rusza. Zrywającemu kąkol grozi opętanie lub śmierć
od pioruna. Niektórzy jednak wyrywają kąkol i palą
go, aby w ten sposób pozbyć się diabelskiego nasienia.
Diabeł Zasiał też tabakę. On też pierwszy wprowadził
zwyczaj jej zażywania. W ciekawy sposób podsłuchi
wali ongiś „tabacznicy" na Kociewiu biegnący pociąg.

Każdy pociąg do Czerska zdawał im mówić: „Po
tabaka, po tabaka", wracający zaś: „Z tabako, z ta
bako". Do obowiązków diabła należy pilnowanie za
kopanych skarbów i współdziałanie z czarownicami.
W niedziele i święta udaje się diabeł do kościoła i na
wołowej skórze zapisuje tych, którzy podczas nabożeń
stwa śmieją się, oglądają i przeszkadzają innym. Nie
kiedy diabeł przyjmuje służbę u człowieka, by po
magać mu w zamian za jego duszę.
Na Kociewiu diabły często mieszkają na rozstajach
dróg w rosochatych wierzbach, na bagnach, w ciem
nym borze, w opuszczonych zabudowaniach czy pod
•dużymi kamieniami. O licznych kamieniach na polu
mówi się ,że „diabeł je zasiał".
Kociewski diabeł nie zawsze jest groźny, bywa niewydarzony, a nawet przyjazny czy śmieszny. Diabeł
karze tych, którzy czynią zło. Oprócz diabelskich ka
mieni jest też sporo na Kociewiu diabelskich błot,
lasów, pustków i jarów.

Czarownica
Kociewiacy nazywają czarownicę „jandzonó babo",
„babuchó", „bufonem", „ciotuchó", „parcható ropucho"
czy „czarochó". Opisują ją jako kobietę starą, chudą,
bezzębną, ułomną, rzucającą za pomocą diabła uroki
i czary. Można ją poznać po dużej, nigdy nie gojącej
się kroście na twarzy i zielonych oczach. W oczach
czarownicy, jeśli się dobrze w nie wpatrzyć, można
miast własnego odbicia ujrzeć diabełki w postaci czar
nych koziołków. Czarownica może godzinami wpatry
wać się w słońce bez szkody dla oczu. Kiedy tak pa
trzy, gdy zbiera ziele, albo robi cokolwiek innego
wciąż poszeptuje pod nosem. Jej ulubionym kolorem
jest czerwony.
Czarownicę najczęściej spotkać można na miedzy,
na skraju lasu ,brzegu jeziora czy bagna. Gdy się ją
ukradkiem przeżegna to się obejrzy. Czarownice pod
czas nabożeństwa w kościele odwracają się tyłem do
ołtarza i modlą się o dar czynienia czarów. Ksiądz
rozpoznaje je po rogach lub drewnianych pudłach na
głowie. W procesji wielkanocnej nigdy nie obchodzą
kościoła trzy razy. Ksiądz prowadzący procesję w Bo
że Ciało widzi je przez monstrancję.

W dawnych czasach, szczególnie w XVII/XVIII
wieku, kobiety podejrzane o czary poddawano pró
bom ognia i wody. Palono na stosie lub pławiono. Te,
które utonęły, okazywały się niewinne. Utrzymujące
się na powierzchni wod" topiono, bo diabeł im po
magał.
Czarownica według wierzeń ludowych może prze
mienić się np. w ropuchę czy trującego grzyba.
Wszystkie czarownice są diabelskimi kochanicami.
Corocznie w noc świętojańską spotykają się ze swymi
oblubieńcami na Łysej Górze, udając się tam na mio
tłach lub liściach paproci. Na życzenie czarownicy dia
beł ukazuje się w lustrze. Jednego lub kilku mniej
szych diabłów przechowują czarownice na swoje usłu
gi w glinianych garnkach.
Czarownica może człowieka oczarować (w zwierze
lub cień), sprowadzić chorobę, szczególnie psychiczną,
może sprowadzić pomór bydła czy nieurodzaj. Może
rzucić urok nawet na własną córkę, jeśli nie ma-nikogo innego pod ręką. Jedynie wobec złych ludzi cza
rownica jest bezsilna.

PRZYSŁOWIA
zebrane przez BERNARDA JANOWICZA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Po kriczi
dupa ryczy
Po suchym chlebie
da czerwone baki
Jydz kapusta
dostaniesz dupa tłusta Każdy psiard
- ^ . ^
ma swoi art
Kaszo
dzieci straszó
Kto wierzy w gusła
tymu dupa uschła
Koniec
stary baby tóniec

8. Co lepsze jak wesz
t o do dóm weź
9. Głupsich nie siejo
samji sia rodzó
10. J a k a mać
taka nać
11. K t o długo śpsi
t y m u koza bździ
12. Kto po wsi chodzi
swój i dupsie szkodzi
13. Lichy p t a k
co w swoje gniazdo sra
14. Łeb siwieje
dupa szaleje

Matko smaż
póki masz
jak nie bandzie
to sia łobańdzie
16. Niech szkali
b y l e nie wali
17. Wszystko jidzie
jeno wróbel skacze
18. Chłopski smrodek
babski mniódek
19. Wszańdzi psy boso chodzó
20. Zanim kot jajo zniesie
bandzie fertych
21. Z tobó gadać
a z gesió woda psić

15.

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim tym, którzy po ukazania się nr 1 „Kociewskiego
Magazynu Regionalnego" przekazali nam wyrazy uznania, gratu
lacje i życzenia kolejnych udanych numerów tej publikacji —
składamy serdeczne podziękowania. Dziękujemy za miłe telefony
i nadesłane listy, kartki i telegramy.
Kolegium i redakcja

ERRATA
W numerze 1 zakradły się dwa błędy, które chcemy sprostować.
Na str. 23, w zakończeniu reportażu Józefa M. Ziółkowskiego, zabrakło
kilku wierszy. Tekst od 11 wiersza z dołu winien brzmieć:
I niejedno życie dobiegnie końca nie zaznawszy przyjaźni.
O pewnych przyjaźniach można bez patosu, fanfar i przemówień. Więc
znowu wraca to najważniejsze pytanie. Józefa Dylkiewicza znam na tyle
długo, by mu je wreszcie zadać. Jest to ostatnie pytanie podczas naszej
rozmowy, a miało być pierwszym, bo z takim zamiarem go odwiedziłem.
Następne końcowe wiersze, a jest ich sześć, są już poprawne.
Na str. 54 w artykule Marii Pająkowskiej w szóstym wierszu tekstu
pojawił się błąd merytoryczny. Jest „dialektyków", a winno być „dia
lektologów".
Autorów i Czytelników serdecznie przepraszamy.

Cena 180,— zł

Kociewski Kantor Edytorski
Tczew — Starogard Gd.
1987

SKÓRCZ STAROGARD GD ŚWIECIE TCZEW GNIEW NOWE PELPLIN SKARSZEWY

W następnym numerze min.:
Mieczysław Haftka: Z DZIEJÓW BADAN ARCHEOLOGICZNYCH NA
TERENIE TCZEWA
Józef Golicki: KOCIEWIE — URBANISTYKA I TRADYCYJNE BUDO
WNICTWO LUDOWE
Ryszard Hardt: PRZY ŻELAZNYM SZLAKU (historia tczewskiego węzła
kolejowego)
Edward Hinz: PELPLIŃSKA TABULATURA ORGANOWA
Wspomnienia Jana Mrożka — MOJA MŁODOŚĆ
W Konterfektach SYLWETKA ANTONIEGO GARNUSZEWSKIEGO
pióra Kazimierza Ickiewicza i WALENTEGO STEFAŃSKIEGO autorstwa
Józefa Milewskiego
Ciąg dalszy cyklu Romana Landowskiego „Tczewski parnasik lat dwu
dziestych: „MIŁOŚCI ZE ŚWIETLNYCH IGRZYSK
Reportaż Józefa Ziółkowskiego o komunikacji miejskiej w Tczewie STO
RAZY DOOKOŁA ZIEMI
WIDOKÓWKA Olgierda Kostrowickiego Z BORZECHOWA
oraz
Lektury naszych przodków — Aneks do Sychty (pod red. dr Marii
Pająkowskiej) — promocje wierszy Jolanty Śliwa — regał regionalny
(omówienia, recenzje) — baśnie i podania — Kociewska Kronika Regio
nalna — szlakiem kociewskich zamków (nowy cykl Kazimierza Ickiewi
cza) — sylwetki twórców ludowych — gadki po naszamu —- w kuchni
i przy stole — z życia regionu — korzec osobliwości — Wzdłuż Czarnej
Wody (dalszy ciąg wędrówek Andrzeja Grzyba)

