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W bieżącym roku Świecie nad Wisłą obcho
dzi ważne dla dziejów miasta jubileusze — 800
lat historii grodu i 650 lat nadania mu praw
miejskich.
Z tej okazji zamierzaliśmy dwa kolejne nu
mery naszego „Magazynu" poświęcić historii
i teraźniejszości miasta. Mimo — wydawało
nam się —• wiążących uzgodnień, kilku kores
pondencji i ustaleń osobistych, nie doszliśmy do
porozumienia z przedstawicielami komitetu ob
chodów jubileuszowych.
Publikacja nasza finansowana jest ze środ
ków Miejskich Rad Narodowych Tczewa i Sta
rogardu Gdańskiego i dlatego w pierwszej ko
lejności zobowiązani jesteśmy realizować tema
tykę dotyczącą tych obszarów regionu kociew

skiego. Numery „specjalne" o Świeciu i jego
okolicach miały się ukazać po finansowym
wsparciu zainteresowanych naszą inicjatywą.
Skończyło się na obietnicach.
W tej sytuacji zgromadzone materiały
o Świeciu zmuszeni jesteśmy zamieszczać bie
żąco w kolejnych zeszytach „KMR". Sądzimy,
że Czytelnicy, szczególnie ci z południowego
Kociewia, nie będą mieli do nas o to żalu i na
dal — podobnie jak dotychczas — chętnie się
gną po lekturę naszego pisma.
Miastu, jego mieszkańcom i władzom życzy
my, by w Grodzie Grzymisława żyło się coraz
lepiej, by troska o współczesność nie przysła
niała potrzeby trwania blisko korzeni, bo one
najsilniej wiążą z ziemią najbliższą.
REDAKCJA

Z REDAKCYJNEGO BIURKA

Trochę przerażeni tym, co nas czeka, stoimy wszyscy przed chyba najważniejszą próbą
uratowania nadziei. Jedni naładowani napływem świeżej energii, drudzy do reszty zrezygno
wani, jeszcze inni nadal stojąc na uboczu, obojętni na wszystko. Jeżeli się powiedzie, można
wiele — a może wszystko — zyskać. Jeśli się nie uda, można dużo stracić, w najlepszym wy
padku wegetować jak dotąd, a to żadna perspektywa.
Zdaje się, że rzecz cała tkwi w poziomie świadomości i odrobinie dobrej woli, a przede
wszystkim w uczciwości. Teraz, kiedy twarde, wręcz bezwzględne mechanizmy owego zapo
wiadanego — jak to niektórzy nazywają — „kapitalistj^cznego socjalizmu" w polskim wy
daniu rozkręcą swoje tryby, istnieje obawa, że znowu wypłyną żarłoczne rekiny, korzystające
z dawnych układów. Jedno jest pewne: jeżeli nie zostanie wszystkim — naprawdę wszyst
kim — zapewniony równy start, zacznie się piracka jatka, w której dotychczas silny stanie
się jeszcze silniejszy, a słaby — nawet ten najambitniejszy i najbardziej pomysłowy — będzie
jeszcze słabszym i w końcu może zginie, tracąc przy tym resztki zaufania i nadziei. Cwania
kom, którzy się już wytrenowali na przeróżnych reformach, każda przebudowa odpowiada.
Zwłaszcza jej początkowy okres, gdzie w chaosie dozwolone są wszystkie chwyty i uniki,
faule i pozory rzetelności.
Ci, pozostający na uboczu, którzy nie poszli do urn listopadowego referendum, w pewnym
stopniu czują się usprawiedliwieni. Przecież nie jest to pierwsza próba naprawy Rzeczy
pospolitej, w przeszłości spłonęło wiele nadziei. Niejedna obietnica się nie sprawdziła, zamiast
dostatku przychodziły lata przyzwyczajeń do usprawiedliwiania. Okazywało się, że decydenci
zawsze chcieli dobrze, a społeczeństwo nie potrafiło podołać dobrym chęciom. A życie
toczyło się dalej. Coraz częściej powtarzano dowcip, o tym że „choćbyś mia łnajszczersze
chęci — z g...a miodu nie ukręcisz". Zmieniały się programy, a ludzie pozostali ci sami, popeł
niając te same błędy, jednak nie odczuwając ich skutków na własnej skórze.
Teraz, żeby się udało, uczestnicy społeczno-gospodarczej odnowy muszą sobie wzajemnie
patrzeć na ręce, bo nigdy nie wiadomo, jaką kto przyjmie własną interpretację hasła „co nie
zakazane, to dozwolone". Część energii trzeba zarezerwować na zwalczanie tych, częstokroć
nawet „wysoko postawionych", którym żadne reformowanie nie odpowiada, bo w mię ego
istycznych, osobistych interesów będą zdolni uczynić wszystko, by pozostało „po staremu",
przy okazji przeszkadzając każdemu, kto nabierze wiatru w skrzydła. A nim się wyjaśni, co
wolno, a co zakazane, ludziom odejdzie ochota, ponieważ nie zauważą „wroga".
Sądząc po wielości dyskusji, uchwał — zapału nie brak. Ale niejedną znakomitą spra
wę już przegadano. W efekcie czyny się liczą, nie słowa. Również nie tylko deklaracje. Starzy
ludzie, którzy z „niejednego pieca chleb jedli" mówią, że dobrymi chęciami piekło jest bru
kowane, bo „same chęci pożytku nie przyniosą, ale dobre czynienie".
Mając na uwadze te ludową mądrości, także to, że „bez pracy nie ma kołaczy", koniecznie
trzeba się skrzynąć do wspólnej dobrej roboty.
Oby tym razem się udało. Życzmy sobie wzajemnie — powodzenia!
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RYSZARD KUKIER

WIADOMOŚCI

WSTĘPNE

W coraz większym stopniu odczuwana jest potrzeba
pełniejszego zapoznawania, dokumentowania i popu
laryzowania wiedzy o tradycyjnej i współczesnej kul
turze ludowej nie tylko większych grup etnicznych
i etnograficznych, lecz także grup regionalnych i etnonimicznych ( l o k a l n y c ) . Dotychczasowy stan wie
dzy w tym zakresie dla obszaru Pomorza Nadwiślań
skiego, mimo wielokrotnych prób podejmowania tej
problematyki, .jest wciąż daleki od zadowalającego.
Do czasu I wojny światowej nie było obiektywnych
'możliwości dla rozwoju badań w tym zakresie, a nie
małą w tym przeszkodą była działalność niemieckich
regionalnych towarzystw kulturalnych.
W dotychczasowych opracowaniach w zakresie tra
dycyjnych kultur ludowych z reguły ten nurt zain
teresowań etnograficznych
nie był
doceniany, zaś
ugrupowaniami interesowano się najczęściej ubocznie,
jako efektem zainteresowań dodatkowych. __Kociewie
pozostawało także poza n u r t e m zainteresowań nau
kowych Oskara Kolberga. Tradycyjna ' już suprema
cja zainteresowań nad grupą kaszubską zdominowała
tę problematykę, która z reguły dotykała tylko ubocz
nie pograniczy kulturowych: kaszubsko-borowiacko-tucholskiego i kaszubsko-kociewskiego, koncentrując
się nad kaszubszczyzna właściwą.)
Nieznajomość problematyki kociewskięj była_ rówr
nie znaczna wśród językoznawców, a Kazimierz Nitsch
po wstępnych badaniach lingwistycznych uważał po
czątkowo mieszkańców Kociewia za przybyszy z głę
bi kraju, bądź z prawobrzeżnego Pomorza Nadwi
ślańskiego (Powiśla czy ziemi chełmińskiej), stwier
dzając silny ekspansjonizm
dialektów
kociewskich
i ich oddziaływań na sąsiednie pogranicza etnogra
ficzne. Można by nawiązać w tym miejscu do faktów
cofania się kaszubskich
pierwiastków kulturowych
i towarzyszącemu temu zjawisku ekspansji kociew
skich cech dialektalnych, ale nie tylko. Częściej też
zajmowano się etymologią nazwy Kociewie, jako na
zwy geograficzno-historycznej, nie osiągając jednakże
w tym względzie zgodności, stąd też problem ten po
zostaje nadal otwarty, mimo opublikowanych po II

wojnie światowej kilku znaczących prac z zakresu
historii i językoznawstwa.
Swoista pustka etniczna i osadnicza na puszczań
skim pograniczu kociewsko-borowiacko-tucholskim od
osobnienie do czasu II wojny światowej od wła
ściwego Kociewia nizin nadwiślańskich, ukierunko
wywało ekspansję dialektalną Kociewiaków na po
granicza kaszubskie i borawiackie, zwłaszcza iż Ko
ciewie było obszarem ludnej imigracji chełmińsko-kujawskiej i z ziem środkowopolskich, nie wyłącza
jąc pogórzy karpackich. W tej sytuacji zewnętrznej
następowało swoiste wypełnianie owego horror vacui,
czyli pustki osadniczej na pograniczu kociewsko-foorowiacko-tucholskim, które dokonywało się najczę
ściej na korzyść grupy kociewskięj. Można by się za
stanawiać, jak dalece inne substraty etniczne oddzia
ływały na Kociewie, ale jest to zawsze jeszcze pro
blem w sferze przyszłościowych badań etnograficz
nych; jest dalece prawdopodobne, iż fakty takie mia
ły miejsce w obrębie grupy kociewskięj, w ramach
której dokonywały się przeobrażenia kulturowe, po
cząwszy od najdawniejszych pierwiastków etnicznych
proweniencji chełmińskiej,
kujawskiej, a następnie
borowiackiej. JBprojyiacyJiucholscy, według kształtu
jącej się coraz powszechniej
opinii, są późniejszą
grupą kolonizacji leśnej na polskim podłożu etnicz
nym, jak analogicznie miało to miejsce w rejonie
Świecia i Tczewa.
Południowe i południowo-wschodnie Kociewie, na
zapleczu nizin nadwiślańskich i na zachód od krawę
dzi doliny Wisły, posiadało bardziej stałe, niezmienne
elementy fizjografii,
także w rejonie
południowej
i południowo-zachodniej partii regionu, w dorzeczach
Wdy i Mątawy, a na którym to obszarze miało ono
styczność z regionem Borów Tucholskich, poszczegól
nymi ugrupowaniami etnonimicznymi i regionalnymi.
Fakty te w przeszłości nie były przedmiotem do
kładniejszego zapoznawania, stąd współcześnie są one
mało czytelne, a to na skutek znacznej deniwelacji
kulturowej i fizjonomicznej tych ziem i ich miesz
kańców. Na południowo-zachodnim Kociewiu, np. w
dorzeczu środkowej
Wdy, region
swym zasięgiem
objął znaczną połać Borów Tucholskich. Po II wojnie
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światowej rozszerzył swój stan posiadania na obsza
ry nizin nadwiślańskich i na tzw. „Fetery", gdzie do
czasu zakończenia II wojny światowej podstawowy
mi ugrupowaniami byli: „Olędrzy" „Olęderaki", „Menonici" i „Manisty", rcliktowo zaś „Flisacy" i „Ry
bacy", żyjący między obcymi. Jedynie grupy koloni
stów dolnoniemieckich, zarówno z dawniejszej śred
niowiecznej jak i fryderycjańskiej kolonizacji, nie za
chowali nazw własnych, a określani byli na zasadzie
odmiennego wyznania. Wzdłuż zachodniej krawędzi
doliny dolnej Wisły, na zachodnim obrzeżeniu nizin
nadwiślańskich, jak i na Nizinie
Sartowieko-Nowskiej, Kociewiacy byli już jednolitym, podstawowym
ugrupowaniem, co dawało im przestrzenną przewagę
nad innymi ugrupowaniami, z wyjątkiem Kaszubów,
i stwarzało równocześnie sytuację zmieniającego się
pogranicza kcciewsko-kaszubskiego, gdzie od dawna
występowało zjawisko „połaszenia" w grupie kaszub
skiej. We wsiach Niziny Sartowicko-Nowskiej zauwa
żono ekspansję Kociewiaków poprzez zakładanie bliź
niaczych jednobrzmiących osad (tzw. „dubeltowych"),
np. rozbudowane na nizinie Bzowo i Bzówko na
wschód od macierzystej wsi Bzowo przy trakcie od
Świecia do Tczewa, podwójne Zajączkowa i podwój
ne Wielkie Lubienie — jak gdyby forpoczty kociewskie na nizinie nadwiślańskiej w obcych wówczas rę
kach. Na zjawisko „połaszenia" zwracali uwagę już
w II połowie X I X wieku St. Ramułt i J. Łęgowski,
nieco później K. Nitsch i Pr. Lorentz oraz inni.
Postępujący proces przemian gwarowych i różnico
wanie się wewnętrzne dialektów kociewskich wpro
wadziło dezorientację w ustalonych już wówczas za
rysach gwarowych. W gruipie kociewskiej [powodo
wało to wykształcenie się stereotypów w ugrupowa
niach i coraz częstszego ach wydzielania na podsta
wie kryterium gwary.
Równocześnie w II połowie
XIX stulecia Kociewie było obiektem zainteresowa
nia ze strony niemieckich ugrupowań regionalnych,
gromadzących materiały do tzw. „Heimatbuch", w
sytuacji gdy władze pruskie ograniczyły tu dopływ
imigracji z ziem polskich.
Po I wojnie światowej część kolonistów przesiedliła
się na obszar Rzeszy Niemieckiej, ale nadal pozosta
wały tu liczne grupy pochodzenia holenderskiego i
dolnoniemleckiego,
wiążąc swoje tam
przetrwanie
z oczekiwaną w ich przekonaniu
krótkotrwałością
nowo odrodzonego państwa polskiego, stosownie do
politycznych założeń programowych państwa niemiec
kiego. Niekorzystnym faktem dla rozwoju prze. s.trzennego Kociewia w latach międzywojennych by
ły granice pobliskich
Prus Wschodnich i Wolnego
Miasta Gdańsk, jak również obecność spornego „ko
rytarza" na polskim Pomorzu. Mimo tych ograniczeń
władze nowo odrodzonego państwa polskiego doko
nywały na Pomorzu przemian agrarnych i[ osadni
czych, parcelując grunty obszarników 1 osiedlając na
nowo zakładanych koloniach przybyszów narodowo
ści polskiej, zarówno z różnych okolic polskiego P o 
morza, jak i z ziem środkowej i południowej Polski.
Obraz ugrupowania Kociewia wzbogacił się wówczas
o nowe grupy regionalne i etnonimiezne, zwłaszcza
iż w niektórych okolicach nizin nadwiślańskich do
konywały się procesy repolonizacji wśród zgermanizowanej grupy Holendrów, rzadziej grup, kolonistów
dolnoniemieckich. Dostrzegane jeszcze wówczas prze
jawy nierówności
społecznej
i
majątkowej
naj
dotkliwsze były w stanie
posiadania, bowiem bar
dziej urodzajne obszary
nadwiślańskie pozostawały
jeszcze w rękach obcych, a co bardziej urodzajne
gleby podworskie przechodziły w użytkowanie lud
ności napływowej, a to godziło w podstawy m a t e 
rialne ludności rodzimej.
Przybysze
osiedlani na
gruntach podworskich korzystali z ulg podatkowych
i dla .nich rozwinęło się budownictwo zagród tzw.
„poniatówek", a ich osadzenie było tu Ideowym na
kazem chwili w potrzebie ograniczania niemczyzny
na Pomorzu Nadwiślańskim, a więc ziemiach rdzen
nie polskich tzw. starej, przedrozbiorowej Rzeczpo
spolitej. Jedynie północno-wschodnie krańce Kocie
wia, ograniczone terytorium Wolnego Miasta Gdańsk
i pobliskośolą. granicy Prus Wschodnich, co było zja
wiskiem mniej pomyślnym w tym programie osad
nictwa wiejskiego, nie zmieniły statusu osadniczego
obszaru nizin nadwiślańskich.
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W rozważaniach dotyczących problematyki ugru
powania regionalnego i etnonimicznego na Kociewiu,
ważne miejsce przypada kryteriom fizjograficznemu
i kulturowemu, zwłaszcza iż koncentrować się one
winny z reguły na najistotniejszych wątkach socjo
logicznych. Tak więc w ujęciu B. Gałęskiego spoty
kamy się ze stwierdzeniem, dotyczącym struktury
społecznej ludności wiejskiej małych grup lokalnych,
jak i jej uwarstwienia z uwzględnieniem
cech ją
określających. Autor ten zwrócił
uwagę na zespół
cech, określających grupę ludności dawnej wsi, w
której poszczególne rodziny żyją w więzi produkcyj
1
nej, pozostając we wzajemnych związkach ze sobą .
Jest to odrębny sposób widzenia grupy etnonimicznej, gdzie na czoło wysuwane jest kryterium wspól
noty ekonomicznej oraz zachodzących związków w
procesie produkcji.

KRYTERIUM FIZJOGRAFICZNE
W tym nurcie zainteresowań
mieszczą się także
rozważania J. Obrębskiego, który już w latach mię
dzywojennych zwracał uwagę na potrzebę uwzględ
niania świadomości samych członków grupy etnicznej
czy lokalnej w znaczeniu kategorii wyobrażeniowej,
bowiem badacz ten utrzymywał, że: „grupa etniczna
jest tworem wyobrażeniowym", stąd podkreślał on:
„można dzielić różne terytoria na różne zasięgi, ale
o ile podział ten nie będzie oparty na faktach świa
domości członków tych ugrupowań, z grupami etnicz
nymi nie będziemy mieli do czynienia, (...), bowiem
zjawisko grup etnicznych jest ściśle związane z ist
nieniem tej płaszczyzny świata zjawisk społecznych,
jaką jest lud" 2 . W rozważaniach nad strukturą we
wnętrzną zbiorowości
grupy etnicznej J. Obrębski
dostrzega potrzebę dociekań i badań historycznych w
oparciu o dostępne materiały archiwalne, archeolo
giczne, lingwistyczne, antropologiczne, paleontologicz
ne i inne, uznając fakty z zakresu zróżnicowania
przedmiotu badań grupy etnicznej 3 .
B. Stelmachowska,
polemizując
z „wyobrażenio
wym", a nie rzeczywistym charakterem grupy et
nicznej, była przeciwna stosowaniu przez J. Obręb
skiego kryterium subiektywnego
i
proponowanego
przezeń sposobu ujmowania grupy etnicznej 4 . Cho
dziło tu zapewne o stosowanie kryteriów badawczych
w stosunku do badanej grupy, a także analogicznie
w stosunku do mieszkańców grup sąsiednich 5 . Ujmo
wanie przez J. Obrębskiego grupy etnicznej, jako for
macji społecznej tylko wówczas, o ile istnieje ona
w świadomości jej członków, sprowadza rozważania
autora do stwierdzenia, iż grupa etniczna jest two
rem wyobrażeniowym, a nie konkretnym. Niektóre
sformułowania tego autora, jak np.
utożsamianie
grupy etnicznej z ludem, sprowadzanie do badania
rzeczywistości tylko kategorii
grupy etnicznej bez
stosowania znanych już wówczas kryteriów ją wy
odrębniających w znaczeniu odrębności granic zajmo1
B. Gałęski, Społeczna struktura wsi. Problematyka i me
toda
bndań. Warszawa 1962, s. 60—62
8
J. Obrębski, Problem grup etnicznych w etnologii i jeen
socjologiczne ujęcie, w: „Przegląd Socjologiczny", t. IV:
Warszawa—Poznań,
1936, z. 1—2, s. 180
3
„Większą grupę etniczną charakteryzuje w odróżnieniu
od odłamu ludowego brak więzi osobistych oraz rozbudo
wanych i częstych kontaktów osobistych pomiędzy człon
kami grupy należącymi do różnych jej odłamów. Stanowi
więc ona strukturę bardzo luźną, nierównie luźniejszą, ani
żeli stosunkowo dość zwarte, gdyż związane osobistymi
więziami i częstymi kontaktami swoich członków, odłamv
ludowe. Grupa etniczna jest tworem spontanicznym, z rezul
tatem różnych procesów przypadkowych, takich jak mi
gracje przed i wczesnohistoryczne, krzyżowanie i mieszanie
się różnych grup plemiennych w dawniejszych czasach,
ruchów osadniczych, oddziaływania różnych centrów poli
tycznych i gospodarczych...". Tamże, s. 183
* B. Stelmachowska, Polskie grupy etniczne ludności
rdzennej Pomorza, w: ,,Slavia Occidentalis", t. XIX: Poznań
1948
s
R. Kukier, Regionalizacja etnograficzna Kujaw, w: ..Pra
ce Komisji Historii BTN w Bydgoszczy", t. I: Bydgoszcz
19B3, s. 109—163

wanego terytorium, odrębności mowy, odrębności na
zwy własnej, poczucia jej odrębności w stosunku do
gru^p sąsiedzkich, jak i zróżnicowania pierwiastków
kulturowych — było nieadekwatne do ówczesnego
stanu wiedzy etnograficznej — przynajmniej w dwóch
kategoriach {grupy etnicznej i grupy etnograficznej).
J. Obręhski, całość rozważań koncentruje na kanwie
grupy etnicznej, podczas gdy przytacza on właściwie
szereg [przykładów
określających
grupę kulturową
(vel etnonimiczną, przyp. R.K.).
W etnografii
ziem Polski nie brak
przykładów
wskazujących na powstawanie i kształtowanie
się
grup etnonimicznych, nie tylko w środowisku wiej
skim, ale także w środowiskach małomiasteczkowych,
ukształtowanych w oparciu o zajęcia
pozarolnicze,
a nawet występujących w środowiskach miejskich. Ze
stanowiskiem tym polemizowała B. Stelmachowska,
m.in. z trudnymi do przyjęcia we współczesnej etno
grafii tezami J. Obrębskdego, np. w zakresie braku
więzi osobistych w grupie etnicznej, czy też nader
rozbudowanymi kontaktami pomiędzy członkami grup
lokalnych; utrzymywanie twierdzeń dotyczących gru
py etnicznej jako tworze spontanicznym, rezultatu
różnych procesów
przypadkowych, które w ujęciu
J. Obrębskdego mogą oznaczać krzyżowanie i miesza
nie się grup plemiennych, ruchów osadniczych, od
działywania centrów
politycznych 1 gospodarczych
oraz innych przesłanek, a które to fakty znajdują się
poza zasięgiem jego rozważań. J. Obrębski w kategorii
wyobrażeniowej członków określonej zbiorowości, ja
ko istniejącej obiektywnie
rzeczywistości, traktuje
je jako elementy kryteriów subiektywnych, opierają
cych się na tożsamości i odrębności. .Nieudokumento
wanym wydaje się także
stwierdzenie,
dotyczące
trudności określania poczucia swojskości, odrębne w
uznaniu autora od definiowania poczucia obcości, gdy
są to wszak zjawiska jednej i tej samej kategorii
znaczeniowej i kulturowej.
Ten fragment teoretycznej dyskusji
pomiędzy J.
Obrębskim a B. Stelmachowską, partyeypowanej na
stosunki międzywojennego Kociewia, mógłby powo
dować trudności pełnej dokumentacji określeń: „Kociewic" i „Kociewiacy", który w ujęciu J. Obrębskiego
sprowadzałby się do kategorii wyobrażeniowych, nie
zaś do obiektywnej rzeczywistości. A przecież okre
ślenie typu „Kociewie" o bardzo dawnej metryce i
przekonywujących etymologiach, niezależnie od stop
nia ich znajomości
w zbiorowiskach
zasiedlonych
przez Kociewiaków, pojmowany był w sposób zróżni
cowany. Lud, nieświadomy
najczęściej
znajomości
i znaczeniowości etymologii
kulturowych,
posiadał
wszak własne kryteria poznawcze, które mieściły się
w rozumieniu jego członków. Obserwując odrębności
środowiska geograficznego centralnej części Kocie
wia, pomiędzy Tczewem, Pelplinem i Starogardem,
konstruował
swoje cząstkowe
próby
etymologii,
obserwując „wysokie" ziemie w okolicach Pelplina
i nierówności terenu, które
sprzyjały powstawaniu
swoistych „kotłów" (zagłębień); świadomy był zróżni
cowań hipsometrycznych obszarów, na których go
spodarował. Także „wysokie ziemie" — pomiędzy
Tczewem, Subkowami i Pelplinem — zwracały uwa
gę badaczy, zajmujących się etymologią nazw „Ko
ciewie" i „Kociewiacy", z czego powstało nazwanie
etnonimiczne „Kociewiołki",. tak bardzo c h a r a k t e r y styczne ugrupowanie etnonimiczne - w^—najbliższych
okolicach Pelplina. Jeszcze obecnie uzasadnia się w
tej okolicy, iż kiedy obserwuje się teren ten z Bi
skupiej Góry, odsłaniał się widok na tzw. „Diabelski
K a m i e ń " w pobliskości Wierzycy, boć sam
diabeł
miał być sprawcą rozsianych tam nader często znacz
nych rozmiarów kamieni. Zróżnicowany obraz hipsometryczny fragmentu zachodniej krawędzi doliny Wi
sły — pomiędzy
Gacem,
Rudnem,
Lignowami
i Szprudowem — zyskuje uzasadnioną nazwę „gór
kociewskich", jak zapewniają
okoliczni mieszkańcy.
Analogicznie dotyczy to zespołu osadniczego wsi Pia
seczno (Dzierżążno, Gogolewo, Królów Las, Jeleń
Szlachecki, Jeleń Królewski, Nicponia,
Rakowiec
i Tymawa), rozbudowanych na wysokościach około
100 m n.p.m., gdzie występuje znaczne nagromadzenie
form pagórkowatych. O ile krawędź doliny Wisły,
pomiędzy Gniewem i Rybakami, w wyobrażeniach
„Olandaraków" kociewskich — to kategoria „silnych

gór", często o emocjonalnym zabarwieniu czartowskim, to w opinii mieszkańców „Feterów" — pojmo
wana była jako linia graniczna, rozdzielająca siedzi
by „Kociewiołków" i „Feteraków" od „Olęderaków".
Podobna sytuacja jest udziałem obszaru położonego
wokół Starogardu, gdzie łany uprawne mieszkańców
poszczególnych wsi, tzw. „mocnych Kociewiołków",
położone są na wysokościach od 100—120 m n.p.m.,
.np. w Żabnie, Krągu, Frydzie, Rywałdzie, Koteżu, Rokocinie, Zielonej Górze, Mościskach, Dąbrówce, Wy
sokiej Górze, Czarnym Lesie.
Temu zróżnicowaniu hipsometrycznemu, które sta
ło się ważnym wyznacznikiem fizjograficznego zróż
nicowania Kociewia, odpowiadają głęboko wcięte cie
ki wodne Wierzycy, Węgiernicy (Węgiermucy), Janki,
Sanki i ich pomniejszych dopływów. W analogicznych
kategoriach fizjograficznych należy rozpatrywać wy
stępujące określenia terenowe i grupowe w południo
wej i nadwiślańskiej partii Kociewia, np. pomiędzy
Opaleniem, Nowem i Dragaczem pod Grudziądzem.
W północnej, nadwiślańskiej krawędzi doliny Wisły
o znacznej lesistości, pomiędzy Opaleniem a Nowem,
krawędź doliny Wisły zbliża się blisko jej nurtu,
stąd nie było tu miejsca na rozwój sieci osadniczej,
a na przestrzeni około 20 km rozwinęły się zaledwie
niewielkie osady jak: Kozielec, Wiosło i Widlica, w
których do niedawna zamieszkiwali potomkowie „Leś
nych Kociewiaków", „Flisaków" i „Rybaków".
Odmienną jednostką osadniczą była Dolina Sartowicko-Nowska o gęsto rozbudowanej sieci osadnic
twa „olęderskiego" i „anenonickiego" a między itymi
kociewskiego, bowiem w strefie krawędziowej tej doliny
rozwinęły się bliźniacze formy mniejszych osad ko
ciewskich, mających swoje odzwierciedlenie w na
zwach wsi, lokalizowanych zarówno na Żuławie Wi
ślanej, jak i aia zapleczu strefy krawędziowej i przykrawędziowej. O ile w latach międzywojennych, na
nizinach nadwiślańskich, osadnictwo było bardziej
/.różnicowane, o tyle na Kociewiu właściwym było
bardziej jednolite.
J. St. Bystroń, rozpatrując zespół czynników irra
cjonalnych w procesie kształtowania grupy, przyta
cza poglądy na temat dawnego, kulturowego pojęcia
granicy, na czynniki magiczno-religijne w osadnic
twie wiejskm, ujmując kwestę granicy, rozdzielają
cej poszczególnych mieszkańców, jak wyznacznik
kwalifikatywny. Tak więc granica zewnętrzna posia
dłości grupy lokalnej, w świadomości jej mieszkań
ców pojawia się jako element demonologii, to znów
jako "siedlisko złych mocy i upostaciowań złego, któ
re znajdując się poza zasięgiem określonej grupy lo
kalnej, w przekonaniu ludu oczekują momentu zem
sty. W t y m znaczeniu J. St. Bystroń przytacza fakty
tradycyjnego oborywania granicy pól celem ustrzeże
nia się od zarazy, proeesjonalnego ich obchodzenia,
ustawiania znaków granicznych i umieszczania w
nich różnych przedmiotów, zawieszania określonych
znaków na drzewach granicznych, a to w celu obrony
zajmowanego przez grupę terytorium 8 .
Cytowany J. St. Bystroń w rozprawie na temat
kulturowego znaczenia szlaków migracyjnych na zie
miach polskich, ze słusznością koncentruje swoje rozważnla na zróżnicowaniu
etnicznym i kulturowym
osiedlających się w przeszłości przybyszów, uważa
jąc za najdawniejszych Sasów i Franków, przyby
łych z ziem Palatynatu, Holendrów i Fryzów z Ni
derlandów — bowiem jedni i drudzy osiedlali się za
równo na tzw. Żuławie Wiślanej i na Żuławach ^ w
delcie Wisły. Autor ten wymienia ponadto Szwabów,
przybyłych z Wirtembergii, jak i liczne odłamy lud
ności dolnoniemieckiej. Nieodłącznym składnikiem
i motywem ich przybycia były określone warunki
środowiska geograficznego, ściślej — zespół jego cech
fizjograficznych, w warunkach których przybysze bu
dowali swoje zagrody i osady, z uwzględnieniem dal
szego i bliższego otoczenia.
doc. dr hab. Ryszard Kukier
6

J. St. Bystroń, Czynniki magiczno-religijne w osadnic
twie, w „Przegląd Socjologiczny", t. VII: 1939, s. 10

Część druga rozprawy pt. „Kryterium kulturowe" —
w następnym numerze.
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JÓZEF GOLICKI

kultura
społeczna
Kultura społeczna regionu kociewskiego, podobnie jak
również kultura materialna i duchowa, nie doczekała
się dotychczas kompleksowego opracowania. Dostępne
dotąd publikacje opisują przede wszystkim obrzędo
wość doroczną, tylko gdzieniegdzie można znaleźć nie
co informacji na temat obrzędowości rodzinnej, zwy
czajów rolniczych, domowych, towarzyskich i praw
nych.
Niżej przedstawiany szkic, stanowi próbę całościo
wego ujęcia problematyki obrzędowej Kociewia i z te
go powodu nie uwzględnia zróżnicowań wewnątrzregionalnych, nic podaje także z jakiego terenu albo
miejscowości pochodzi opisywany obrzęd, zwyczaj bądź
dla jakiego obszaru jest on charakterystyczny.
Obrzędy doroczne i rodzinne występujące na Kocie
wiu w większości nie mają charakteru lokalnego.
Stosowano je bowiem, w mniejszym lub większym za
kresie, w ikinych regionach kraju O pewnej ich ory
ginalności decydują przede wszystkim inne formy
folkloru, które są z nimi nierozerwalnie sp'ccionc:
pieśni, tańce, przysłowia, wróżby i wierzenia.

OBRZĘDOWOŚĆ DOROCZNA
Na Kociewiu, podobnie jak w innych regionach Pol
ski, na tradycyjny kalendarz obrzędowy składają się
praktyki wywodzące się z: starożytności klasycznej
(święto zmarłych, zapusty — bachusowe dni), rodzi
mego pogaństwa (magia wody i ognia, majenie domów,
smaganie, malowanie jaj, przebieranie się za zwierzęta,
wicie wianków z ziół itd.), chrześciajaństwa (szopka,
procesja w Boże Ciało, „Herody", „Rogale", Wielki
Post itd.) i folkloru obcego (np. choinka). Razem sple
cione w całość mają już za sobą długie wieki współ
istnienia,
Rozpatrywanie roku obrzędowego zwykło się rozpo
czynać od adwentu — zgodnie z kalendarzem chrześ
cijańskim.
ADWENT, to czas spokoju, pokuty, pos;tu i modlitwy.
Ludzie na Kociewiu wystrzegali się wtedy hucznych
zabaw publicznych, wyprawiania wesel, picia alkoholu
i różnych uciech, ale nie wszędzie stosowano się do
tych zalecanych przez Kościół zasad rygorystycznie.
W okresie adwentu popularny był zanikający już
zwyczaj chodzenia przebierańców i chłopców z szopką.
Maszkary adwentowe: niedźwiedź, koń, bocian, koza,
kominiarz, diabeł, baba, dziad zwane gwizdami, gwizdorami gwizduchami, gwiazdorami, bądź gwiazdkami
obchodziły poszczególne chałupy, odprawiały mniej lub
bardziej pocieszne pantomimy, egzaminowały dzieci z
pacierza, składały życzenia i prosiły o poczęstunek i
datki. Czasami zamiast grupy maszkar odwiedzały
domy gwiazdki (piękne złociste panie) lub gwiazdory,
którym dziatwa wyłuszczała swoje życzenia, co do
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podarków świątecznych. Terminy te (gwizdy, gwnzdory, gwizduchy, gwiazdory, gwiazdki) w literaturze wys
tępują w trzech znaczeniach — jako nazwa maszkary,
łączne określenie wszystkich przebierańców lub jako
nazwa dawnego widowiska ludowego.
Jeszcze w końcu XIX wieku panował zwyczaj ko
lędowania po wsi chłopców z szopką, którzy śpiewali
kolędy, pastorałki lub pieśni adwentowe, za co otrzy
mywali datki, najczęściej pieniężne. Szopka była wy
pełniona kukiełkami szmacianymi lub rzeźbionymi w
drewnie. Dzisiaj używa się szopki tekturowej z fi
gurkami wyciętymi z kolorowego papieru. Szopki daw
ne, jak i współczesne wykonywano w kształcie otwar
tej stajenki, zawieszano najczęściej na sznurkach i no
szono przed sobą na piersiach. Niekiedy zapalano we
wnątrz pudełka świeczkę lub latarkę.
Bogata w tradycje jest WIGILIA BOŻEGO NARO
DZENIA. Do najpowszechniej stosowanych zwyczajów
należy tu strojenie choinki w świecidełka, świeczki
i uroczysta wieczerza wigilijna.
Już od wczesnycłi godzin popołudniowych z napię
ciem oczekiwano ukazania się pierwszej gwiazdy tzw.
betlejemskiej. Jej zabłyśniecie było sygnałem do rozpo
częcia wieczerzy wigilijnej. Wszyscy domownicy zasia
dali wtedy do stołu, nakrytego białym obrusem, pod
który kładziono siano. Przy stole zostawiar.o jedno
wolne miejsce, przeznaczone dla przygodnego gościa.
Stół zastawiano tradycyjnymi potrawami postnymi (od
7 do 13 dań). Dawniej były to: kartofle ze śledziem,
kluski z makiem, kapusta z grzybami, pierogi, zupa
piwna, żur, barszcz, pieczywo z makiem, ser. Później
pojawiły się: ryby (najczęściej karp) smażone, pieczo
ne lub ODiŁwane sosem z piwa i rodzynek, ryż na
gęsto z masłem i cynamonem, ciasta: makowiec, pier
niki, serniki, kompot np. z suszonych śliwek.
Po wieczerzy wigilijnej rozdawano podarki i dzie
lono się opłatkiem, składając przy tym życzenia. W
południowej części Kociewia pokruszone opłatki, zmie
szane z solą, dawano również bydłu.
Wieczór wigilijny był też najwłaściwszą porą wró
żenia. Wróżby dotyczyły przede wszystkim pomyślno
ści plonów, a także szczęścia osobistego, zamążpójścia
itd. Z życzeniami dobrych plonów związany był zwy
czaj obwiązywania o północy w sadzie drzew owoco
wych słomą, czasem bielono je, aby dobrze rodziły.
Wymawiano przy tym następujące słowa:
Spisz, a nie rodzisz.
Nie śpij, a ródź!
Do zwyczaju wigilijnego należało także wyciąganie
źdźbła siana spod obrusa. Źdźbło długie oznaczało
szczęście i długie życie, krótkie •— rychłą śmierć. Sto
jąc tyłem do drzwi wyjściowych, rzucano butem, z
nogi przez głowę. Jeżeli but upadł przodem do wyj-

ścia, to panna w najbliższym roku miała wyjść za
maż, a osoba w podeszłym wieku •—• opuścić dom na
zawsze, tzn. miała umrzeć, Niegdyś powszechnie wie
rzono w to, że o północy zwierzęta rozmawiają mię
dzy sobą ludzkim głosem, a śmierć groziła każdemu,
kto odważył się je podsłuchać.
W okresie od pierwszego święta Bożego Narodzenia
(bądź od drugiego) do Trzech Króli (przez 12 dni) ob
serwowano pogodę, aby na tej podstawie przepowie
dzieć pogodę w całym roku. Zakładano przy tym, że
jeden dzień wskazuje aurę jednego miesiąca, a każda
ćwiartka doby odpowiada jednemu tygodniowi.
W drugie święto, czyli W DZIEŃ ŚW. SZCZEPANA,
święcono w kościele owies (czasem groch), który po
tem dawano zwierzętom, aby się dobrze chowały. Do
dawano je do ziarna siewnego dla zwiększenia plo
nów, obsypywano się nim na znak ukamieniowania
św. Szczepana.
W SYLWESTRA rozpowszechniony był zwyczaj wy
pędzania starego roku za pomocą robienia przeraźli
wego hałasu. Trzaskanie butami, bębnienie, tłuczenie
butelek, strzelanie z kapiszonów, petard karbidowych,
uderzanie w patelnie, wiadra, pokrywki, klekotanie
drewnianymi kołatkami miało jednocześnie odstraszyć
złe duchy.
Popularne były też najrozmaitsze psoty, fig"e wy
rządzające często spore szkody. Wynoszono na inne
miejsce furtki, bramy, płoty, maszyny, wyprowadzano
wozy na zamarznięty staw do wody, w po"!e. Zapychano
kominy słomą, starymi gałganarni itd.
W wigilię Nowego Roku praktykowano również roz
maite wróżby dotyczące nadchodzącego roku. Wróżono
z węgli drzewnych puszczanych na wodę, z płynnego
ołowiu wylewanego z łyżki na wodę, z łupin orzechów.
Z kształtów powstałych przez wylanie ołowiu (czasem
cyny) wysnuwano różne wnioski: wianek oznaczał zamążpójście, kształt pieniądza — bogactwo, koń — przy
chówek itp. Podobnie jak w wigilię Bożego Narodzenia
rzucano pantofel przez głowę.
• W miejscowościach nadwiślańskich wypiekano nowe
latko — figurki z ciasta (konie, krowy, koty, kury i t p ) ,
które dawano do spożycia bydłu dla zachowania zdro
wia, niekiedy zaś używano go do wróżenia.
W okresie OD NOWEGO ROKU DO TRZECH KRÓ
LI występowały różnorodne formy kolędowania. Chłop
ców, przebranych za królów ze Wschodu, z których
jeden niósł wielką papierową gwiazdę, śpiewających
pieśni o trzech monarchach (lub kolędy) przy wtórze
burczka lub burczybasa, zwano gwiazdami albo ro
galami. Za swoje występy kolędnicy otrzymywali da
ry, a zwłaszcza słodkie ciasto tzw. rogale (ciasto spe
cjalnie pieczone na Trzech Króli). Czasem mówiono
o nich, że chodzą po rogalach. Natomiast kolędników
przebranych za śmierć, króla Heroda, diabła, anioła,
żołnierzy, odgrywających przedstawienia o treści bi
blijnej, śpiewających przy wtórze brumtopu, zwano
Herodami. Czasami do Herodów przyłączały się inne
maszkary, jak: niedźwiedź, koń bocian, cygan. Gdzie
niegdzie, tak jak w adwencie, chodzono też z szopką,
składając życzenia i śpiewając kolędy.
W Trzech Króli święcono w kościele kredę i wypi
sywano na drzwiach domów krzyżyki oraz pierwsze
litery imion trzech króli (Kasper, Melchior, Baltazar).
Miało to strzec domu i obejścia gospodarskiego przed
wszelkim złem, a więc chorobami, ogniem, wodą i in-

Diabeł /. Herodów

fot.

Krzysztof

Jakubowski

nymi nieszczęściami. Od trzech Króli do „ostatek"
nie występowały na Kociewiu żadne uświęcone trady
cją obrzędy. Jedynym wyjątkiem był tu dzień 2 lu
tego — MATKI BOSKIEJ GROMNICZNEJ, kiedy to
powszechnie święcono gromnice, którym przypisywano
uzdrawiającą siłę magiczną chroniącą od nieszczęść
ludzi oraz ich dobytek. Gromnicę przechowywano w
domu i używano w szczególnych przypadkach. W cza
sie burzy obchodzono z nią domostwa, albo zapaloną
stawiano w oknie lub przed obrazem Matki Bożej. Z
zapaloną gromnicą wychodzono naprzeciw księdzu,
niosącemu ostatnią posługę choremu, w chwili śmierci
dawano ją do ręki konającemu. Okadzano nią trzy
krotnie gardło, aby uchronić się od choroby. W nie
których miejscowościach przynoszono do poświęcenia
również wiązkę jarzyn oraz grochu, owsa i jęczmienia,
aby na wiosnę zmieszać święcone ziarno z pozosta
łym ziarnem przeznaczonym do siewu.
W OSTATKI przebierano się najczęściej za bociana,
kozę, niedźwiedzia, jeźdźca na koniu, dziada, babę.
Przebierańcy (maszki) chodzili od chaty do chaty, śpie
wając pieśni i kuplety wychwalające zalety, a ganiące
wady. Za swe występy dostawali żywność. Najczęściej
częstowano ich ruchankami tj. żytnimi plackami. O
maszkach tych mówiono, że chodzą po plackach. Datki
pieniężne przeznaczali na wesołe libacje w karczmie —
tzw. koźle wieczory. „W Starogardzie chodziły kiedyś
zapustne baby, śpiewały kolędy albo frontówki i otrzy
mywały ciasto, mięso."
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Nagminnie urządzano skoczne tańce „na wysoki len".
Miało to sens magiczny — służyło zapewnieniu uro
dzaju.
Pospolity niegdyś (w ostatki) zwyczaj pieczenia purcli, ruchanek, grochówianek, a w okolicach Świecia
oparzeńców ustąpił miejsca — tradycji ogólnopolskiej —
wypiekowi pączków. Wspomniane oparzeńce były bu
łeczkami pieczonymi w piecu z ciasta chlebowego, któ
re następnie oparzano gorącą wodą i polewano tłustą
okrasą.
W ostatnią niedzielę, poniedziałek i wtorek przed
popielcem organizowano trzydniowe zabawy, zwane np.
w Starogardzie różanym poniedziałkiem, wtorkowym
lizaniem śledzia. Była to ostatnia okazja, aby się na
jeść do syta, bo kończy się karnawał, a zbliża się
post. Po skończonych zabawach i obfitym jedzeniu
szorowano patelnie i garnki, tak żeby nie została w
nich nawet odrobina tłuszczu i wieszano w kominie,
stąd wyjmowano je dopiero na Wielkanoc. Zasłaniano
również lustra i chowano instrumenty muzyczne
Od środy popielcowej rozpoczynał się Wielki Post.
W tym dniu udawano się do kościoła, aby kapłan mógł
posypać głowy popiołem. Wierzono, że zaniedbanie tej
czynności mogłoby spowodować ból głowy.
W WIELKIM POŚCIE z dużą gorliwością przestrze
gano nakazów Kościoła. Dawniej w tym czasie w ogóle
nie spożywano mięsa. Później poszczono tylko w każ
dy piątek, a w inne dni ograniczano spożycie mięsa.
Popularnymi potrawami postnymi były: ś7edź, groch,
kapuśniak, brukiew nieokraszona a ugnieciona w mle
ku, kawa, suchy chleb, zupa mleczna, kartofle sma-

żone. Potrawy kraszono olejem, przeważnie lnianym.
W dni postne jadano tylko jeden lub dwa posiłki
dziennie. Wstrzymywano się od picia alkoholu, palenia
papierosów, gry w karty. Nie wyprawiono zabaw, we
sel, chrzcin. Odprawmno praktyki religijne, jak cho
dzenie na drogę krzyżową, gorzkie żale, różaniec, sto
sowane przez wiernych także obecnie.
Monotonię postu przerywała kiedyś — jak podaje Nelly
Kin — swoista zabawa przekupek, urządzana w półpoście na rynku, zwana combrem... Inną rozrywką było
przyczepianie z tyłu przechodniom kukiełek zrobionych
ze szmat.
Dnia 21 marca WITANO WIOSNĘ. Ten popularny
niegdyś obrzęd polegał na topieniu marzanny w rzece,
tj. słomianej kukły, symbolizującej zimę. Dokonywano
tej czynności w przekonaniu, że zima już nie wróci, a
przez lody i wody powędruje do morza. Śpiewano przy
tym popularną pieśń „Gaiczek zielony".
W ostatnią niedzielę postu, tzw. PALMOWĄ, zno
szono do kościoła do poświęcenia gałązki wierzby z
baziami, zwane palmami. Gałązki te — symbol odra
dzającej się przyrody i sił żywotnych — używano do
różnych praktyk. Zakładano za obrazy i krzyże, dla
ochrony domu przed uderzeniem pioruna. Poza do
mem zatykano je w ziemi przeciw gradobiciu. Po spa
leniu, popiół sypano na roli dla spowodowania uro
dzaju. „Puśki" palm (kwiatostan wierzby, potocznie
zwany kotką) połykano jako ochronę przed chorobamż,
zwłaszcza gardła, przed bólem głowy i opuchlizną. Kto
nie chciał mieć przez cały rok kataru, kładł je do
nosa. Dawano je zwierzętom, żeby dobrze i zdrowo
rosły.
W WIELKI CZWARTEK i PIĄTEK smagano się
(głównie mężczyźni) gałązkami brzozowymi, wierzbo
wymi, a niekiedy agrestowymi, mówiąc: za boże rany.
W WIELKĄ SOBOTĘ przygotowywano święconkę,
składającą się z malowanych jajek, kiełbasy, mięsa, wi
na, chleba, placka, którą święcono w kościele. Niekiedy,
na życzenie, ksiądz święcił w domach zastawiony stół.
Dawniej robił to gosopdarz, jako głowa rodziny, kro
piąc jadło święconą wodą. Święcone potrawy były sym
bolem pomnażania i błogosławieństwa, miały zapewnić
dostatek. Oprócz potraw święcono także w kościele
•wodę, ogień, olej i ciernie. Poświęcone ciernie, podobnie
jak palmy, miały chronić przed różnymi nieszczęścia
mi. Święcony olej przeznaczano do namaszczania cho
rych. Wodę natomiast używano w czasie choroby, ślu
bu, pogrzebu, burzy, kolędy. Kropiono nią domy i ca
ły dobytek wierząc w jej cudowną moc.
NA ŚWIĘTA WIELKANOCNE malowano — po
dobnie jak zdarza się to jeszcze dzisiaj — jednobar
wnie kurze jajka. W południowej części Kociewia oz
dabiano je także skromną ornamentacją pisaną. Pi
sanki sporządzano rysując gęsim piórem lub ostrym
patyczkiem umoczonym w roztopionym wosku. Wzory
ograniczały się do linii falistych, zygzakowatych, czy
plamek. Czasem rysowano baranka z chorągiewką.
Jajka barwiono gotując je w łupinach cebuli, korze
dębowej, kawie (cykoria), świeżym życie. Jajka, jako
symbol miłości i nowego życia, panny ofiarowywały
kawalerom.

Najokazalsza Marzanna, nagrodzona w 1986 roku podczas
imprezy plenerowo-obrzędowej „Powitanie Wiosny" w Tcze
wie, zorganizowanej przez oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
Fot. Stanisław Zaczyński
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W święta dzieci znajdowały malowane jajka w sia
nie, słomie, w trawie, pod krzakami — ukryte tam
poprzednio przez rodziców — jako podarunki od za
jączków.
W pierwsze święto, przed wschodem słońca, kobiety,
dziewczęta i osoby chore szły do źródła, strumyka czy

GADKA PO N A S Z A M U

Na Wielganoc

Uż wnetki bandzie Wielganoc, a my tu sómy dalek w polu. Przecie to tera sia robji porzóndki kole chałupy ji w środźku. Wszańdzie
musi być zamietłe, abo grabiami wygarniante,
że jano czysta ziamnia je widać. Wszańdzie
sia bjyli na bjało, coby sia żadne paskudztwo
nie langło. Płoty sia karbólam smaruje, coby
tak chwatko nie pruchnieli, w ogródku sia
kopsie, gałanzie wyrzina ji co bez zima zlichniało, to musi być wyrychtowane. To tyż
wszandi porzóndki ji narzańdzia só w robocie,
a gzary só z chałupy wywalane za chlyw, abi
za stodoła, gdzie chto ma taki kutel na to, co
uż je do wywalania.
A ji dóma je wiela roboty. Kobjyty okna
glancujó, psierzyny wew śwyże powłoki obuwajó, podłoga na bjało szorujó i żółtam piaskam sypsió. A czansto ji całkie jizby bjyló ji
rozmajite kwsiaty malujó, coby w jizbie weselji było.
Co wianksze gbury, to tedy świńczaka zabijajó, coby dość mniansa ji kiszków na śwanta
było. Tedy te kiszki gotujó, a reszta solo,
a późnij coś tam ji wandzó w komninie, abo ji
rzeki, aby się umyć w bieżącej wodzie. Wierzono, że
obmywanie się wodą zapewnia piękną cerę, leczy cho
roby, w szczególności skóry, głowy i oczu, odmładza
i odczynia uroki, daje zadowolenie i szczęście. Cudow
ną mcc woda zachowywała tylko wtedy, kiedy prze
strzegało się ciszy, skupienia. Nie wolno było przy tym
także się oglądać. Wodę tę przynoszono też dla pozo
stałych członków rodziny.
W drugie święto chłopcy chodzili po dyngusie, chłoszcząc dziewczęta i młode mężatki po nogach rózga
mi brzozowymi, czasem jałowcem lub agrestem. To
warzyszyły temu różne słowne oracje. Smagano zwła
szcza osoby, które leżały jeszcze w łóżkach. Po skoń
czeniu, dingowania, obdarowywano chłopców jajkami,
plackiem. W niektórych miejscowościach praktykowano
dyngus lany, czyli polewanie wodą. Odbywał się on
nieraz w sposób żywiołowy. Wynoszono np. śpiące
dziewczęta wraz z łóżkiem do pobliskiego stawu lub
też podlewano śpiące wiadrami wody.
Po świętach wielkanocnych, w kwietniu i maju,
poza Zielonymi Świątkami nie występowały na Ko
ciewiu szczególnie ciekawe obrzędy i zwyczaje. Je
dynie z określonymi dniami wiązały się pewne czyn
ności gospodarskie i przysłowia.
W CZASIE ZIELONYCH ŚWIĄT znoszono do koś
cioła zioła i kwiaty, przystrajano zielenią ołtarze, fi
gury, domy, bramy, podwórza i mieszkania. Dokony
wano tego na znak wiosny, bowiem z zimowego snu
budziły się do życia wszystkie drzewa i krzewy. Do
tego celu stosowano gałązki brzozowe, tatarak. „Ma
jono" również kwiatkami konie i bydło, aby zle du
chy nie miały dostępu.

w zrobjónyj wandzarni. Ale nic z tygo nie
jedzó, bo to przecie je post.
Ale najwiancyj termedyjów to je na same
śwanta. Bo to je przecie szmaguster. Tedy w
druge śwanto chłopaki chodzó szmagać, a najwjancyj tamój, gdzie psiakne brudki mniyszkajó. Tedy łojców ji lólków w ranka całujó,
a dziywuchy abo dyngujó, abo oblywajó wodo,
za co od łojców dostano jajka, abo ji jaka
szpyrka.
Zaś na trzycie świanto to uż dziywcziny
szmagajó chłopaków. Pamiantóm, że w J a b łówku tygo Stacha łod Sławińskich to z wy
rami na błotko wynieśli, a tedy w niygo knuplami ciskieli, aż sia łobudziył ji ze strachu we
woda wlejciał. A Franek, co u niych mniyszkał, to sc nad dźwirzami kubeł z wodo powjesiył ji poszed spać. A rano, jak dziwcziny
dźwirze łotworzyli, to im sia woda z kubła
na Jeb wylała. Łoj!, co to z tygo dało śmniychu!
Tedy życzą wóm dobrygo szmagustra!
WASZ TONY WJYRCIGAMBA
W Zielone Świątki obchodzono też święto pasterskie,
tzw. Irycę, np. Osieku pasterze i parobcy zbierali się
na polu .piekąc ziemniaki i popijając piwem...
DZIEŃ BOŻEGO CIAŁA i cały następny tydzień
traktowano bardzo uroczyście, jako wielkie święto koś
cielne, łączące się z procesjami prowadzonymi z koś
cioła przez wieś czy miasto. W tym czasie ozdabiano
kwiatami i zielenią (głównie gałązkami brzozowymi)
kościół, boże domki (ołtarze na zewnątrz kościoła), przy
drożne kapliczki, święcono wianki z ziół. Wianki ro
biono głównie z macierzanki, rozchodnika i grzmotnika. Wieszano je w domu jako ochronę przed ude
rzeniem pioruna, bądź wynoszono na pola, aby spo
wodować urodzaj, odstraszyć szkodniki. Do ochrony
przed burzą stosowano także gałązki brzozowe od
przystrajania bożych domków. Uroczystości Bożego
Ciała w obrzędach kościelnych zajmują poczesne miej
sce także współcześnie.
Największe nasilenie obrzędów przypadało na wi
gilię św. Jana (23 czerwca). Wierzono, że w ten SO
BÓTKOWY WIECZÓR odbywa się sabat czarownic na
łysej górze i że w przelocie ku niej niezliczone ilości
czarownic przebywają pola i łąki. Aby uchronić się
przed ich urokami, palono ognie: smolne beczki, łu
czywo, później ogniska, połączone z żartobliwymi
śpiewkami, dookolnymi pląsami i skokami przez ogień.
Zatykano pod strzechami domostw gałązki dzikiego
bzu, bylicy i łopianu, których naturalne właściwości
zapachowe lub magiczne miały również odtrącać cza
rownice.
W wigilię Jana zbierano zioła lecznicze w przeświad
czeniu, że później zbierane nie będą dobre, gdyż zbe-
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szczęści je taniec czarownic, odbywający się. o. pół
nocy. O północy wybierano się w poszukiwaniu kwia
tu paproci, przynoszącego szczęście, zdrowie i bogac
two.
W miejscowościach położonych nad rzekami i jezio
rami puszczano wianki i wróżono z nich o szczęściu
i zamążpójściu. Wianki wykonywano z macierzanki
i kolorowych kwiatów, czasami wewnątrz umieszczano
świeczki.
Na obchodach św. Jana kończyło się obrzędowe na
silenie roku kalendarzowego. W ciągu lata i jesieni
nie występowały większe kompleksy zwyczajowe. Du
że znaczenie lud przywiązywał tylko do obrzędów żni
wnych i zaduszkowych. Poza tym powszechnie pamię
tano o dniu Wniebowzięcia Najświętszej Marii P a n n y
(15 sierpnia), kiedy to ŚWIĘCONO WIANKI ziół:
macierzanki, piołunu, krzywego ziela, mikołajka, z
kłosów zbóż i z polnych kwiatów. Bukiety z ziół i zbóż
zawieszano przy obrazach, przy oknie, za lustrem,
aby zapewniły dobre plony, zdrowie i chroniły od
wszelkich nieszczęść. Chorym ludziom i zwierzętom
dawano do picia herbatę z parzonych ziół.
ŻNIWA NA KOCIEWIU rozpoczynano w dni m a 
ryjne, tzn. w środę lub sobotę, nie później niż 26 lip
ca. Żniwa uważano za rozpoczęte z chwilą przystąpie
nia do koszenia żyta, uważanego za zboże najważniej
sze, bowiem z jego mąki pieczono codzienny chleb.
Przed rozpoczęciem kośby odbywał się (cytując za
Longinem
Malickim)
obrzęd
chrztu
czyli
wyzwolili
młodych kosiarzy: wbijano w ziemią trzy „strycholki"
(osełki), sadowiono na nich parobczaka, obok stawia
jąc kosę; przodownik zadawał młodemu fachowe py
tanie, pouczał o nowej pracy. Następnie „golono" egza
minowanego ostem. Za przyjęcie do grupy kosiarzy —
wyzwolony dawał „okup" w postaci
wódki.
Pierwsze kłosy ścinał zwykle sam gospodarz, nie
pozwalając wyręczyć się nawet synom. Niektórzy n a 
wet zabierali pierwszy ze ściętego zboża snop bezpo
średnio do domu po to, aby ziarnem z tego snopa roz
poczynać jesienny siew.
Ostatni snop żniwny nazywano babą (dziadem). Tym
mianem określano także kobietę (mężczyznę) wiążącą
ostatni snop. Żniwiarka (żniwiarz), której wypadło go
wiązać, nie chcąc narażać się na drwiny, wykupywała
się wódką. Babą nazywano również kukłę, zrobioną
z ostatniego snopa żniwnego, wiezioną na furze, jak
również, całą ostatnią furę. Gdzieniegdzie tak samo
zwano duży snop, zrobiony ze zbiorów wszystkich zbóż,
przeznaczony na wypiek pierwszego chleba.
Czasami ostatni snop, aby upodobnić do baby (dzia
da) przystrajano i wieziono na końcowej furze. Od
czasu do czasu słomianą kukłę poruszano, zaś przy
glądający się oddawali jej pokłony. Przy wjeździe fury
na' podwórze oblewano ją wodą.
Na zakończenie żniw urządzano dożynki, zwane
wiańcowe, wianiec lub okrężne. Żniwiarki wyplatały
z kwiatów i zbóż koliste wieńce lub większe i efektowniejsze koruny. Wieniec był przeważnie o średnicy 80
cm. Korunę budowano na szkielecie z kolistego kabłąka i skrzyżowanych na n i m dwu pałąków (wys.
25—40 cm) i ozdabiano ją kolorowymi wstążkami.
Wieniiec lub korunę przekazywano w darze gospo
darzowi (czasami także gospodyni lub ekonomowi),
który zawieszał je u sieni. Potem odbywały się tańce
połączone z poczęstunkiem.
Ostatnim większym świętym w obrzędowości do
rocznej były ZADUSZKI, w które otaczano czcią du
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sze zmarłych. Powszechnie wierzono, że od nieszpo
rów w Dzień Wszystkich Świętych aż do mszy w Dniu
Zadusznym dusze są wolne od cierpień i m ę k czyściowych. Wychodzą pod wieczór z grobów i razem z
księdzem oraz procesją żałobną udają się z cmen
tarza do kościoła. W kościele uczestniczą w nabożeń
stwie żałobnym, odprawianym dla nich przez zmar
łych księży. Z tym wierzeniem łączył się surowy zakaz
podpatrywanie dusz, ponieważ mogły się one okrutnie
zemścić. Po nabożeństwie dusze odwiedzają swe daw
ne domy. Starano się zatem nie czynić >im szkody.
Ukrywano ostre narzędzia. Uwalniano z uwięzi psy.
Przysuwano ławy do pieca, aby duszyczki mogły się
ogrzać. Nie wylewano wody na podwórze, aby nie
zmoczyć dusz. Niie wychodzono w nocy, aby nie
zakłócić ich spokoju. Zamiatano i sypano biały pia
sek na podłogę, by się przekonać nazajutrz, czy jakaś
dusza przestąpiła próg domu.
W Dzień Zaduszny tu i ówdziie znoszono zmarłym
na grób owoce i słodycze. Czasami kładziono jakiś
ulubiony przedmiot. Zwyczaj ten funkcjonuje jeszcze
w obrzędowości religii prawosławnych.
Dzisiaj świętuje się zazwyczaj Dzień Wszystkich
Świętych, przystrajając groby członków rodziny zie
lenią, kwiatami, paląc o zmroku świece.
Rok obrzędowy kończył się na Marcinkach (11 li
stopada), podczas których dawniej zawierano wszel
kie umowy służebne, spożywano uroczyście gęś, ba
wiono się przy muzyce.

OBRZĘDOWOŚĆ RODZINNA
Obrzędowość rodzinna związana jest z zasadniczymi
datami życia: z jego początkiem i końcem, z po
łączeniem się młodych dla wspólnego życia. Celem
obrzędów jest wprowadzenie dziecka, nowożeńców —
w przypisanej tradycją formie — do społeczności, wy
łącznie z niej w wypadku śmierci i zapewnienie dziec
ku, młodej parze pomyślności, dobrobytu, a przy
śmierci uchylenie złych wpływów zmarłego na ży
jących.
ZABIEGI O POMYŚLNOŚĆ DZIECKA rozpoczyna
no z chwilą jego poczęcia. W związku z tym zabra
niało się kobiecie ciężarnej wykonywania niektórych
czynności, mogących zaszkodzić dziecku. Nie powinna
ona patrzyć przez dziurkę od klucza (bo dziecko bę
dzie zezowate), przechodzić przez płot (bo dziecku
grozi okręcenie się pępowiny wokół szyi), lękać się
pożaru lub biegnącej myszy, bo dziecko będzie miało
na skórze skazę (czarną plamę) i to w miejscu, które
m a t k a w chwili zlęknięcia się dotknęła. Plamy te nie
dawały się usunąć.
Wykonywano p r a k t y k i "magiczne, mające wpłynąć
na płeć dziecka. I tak np. jeśli rodzice pragnęli chłop
ca, m a t k a nosiła na sobie męską koszulę, a ojciec
chodził w butach z długimi cholewami i od czasu do
czasu gwizdał. Wierzono również, że chłopiec daje
się czuć po lewej stronie łona matki, a dziewczynka
po prawej.
Dużą wagę przywiązywano do czasu narodzin. Za
dobrą wróżbę torano, gdy dziecko urodziło się w nie
dzielę, podczas nabożeństwa, oraz w czerwcu i w grud
niu. „Piątkowemu" dziecku przepowiadano smutne ży
cie, urodzonemu o północy przypisywano zdolność wi
dzenia duchów. Bernard Sychta natomiast twierdzi, że
dziecko urodzone o północy będzie upośledzone psy
chicznie.

Nowo narodzone dziecko kąpano w wodzie z do
datkiem ziół, poświęconych w kościele w święto Mat
ki Boskiej Zielnej. Po kąpieli nakładano mu różaniec
lub medalik, pozostawiając go aż do chrztu. Potem na
stępował niekiedy akt przyjęcia dziecka do rodziny,
polegający na całowaniu go przez wszystkich człon
ków rodziny. Przed chrztem, przy łożu matki, urzą
dzano skromną ucztę zwaną gola noga, na którą za
praszano najbliższych sąsiadów.
W okresie od narodzin do chrztu pilnie strzeżono
dziecka przed wpływami złych duchów. Szczególnie
bano się kraśniaków. Kraśniki (kraśniaki) to drobne
duchy domowe na podobieństwo człowieka, przypo
minające krasnoludki, które zamieniały dziecko, pod
suwając swoje lub powodowały rozmaite schorzenia
u dziecka. Do zneutralizowania złych sił używano
symboli religijnych i poświęconych ziół. Nie wypo
życzano również w tym czasie nic z domu, aby dziec
ku szczęścia nie zabrać.
Na chrzestnych wybierano zwykle krewnych. Wie
rzono, że dziecko dziedziczy w a d y jak i zalety chrze
stnych. Z tego powodu nie zapraszano na chrzestnych
pijaków, karciarzy, gwałtowników itp.
Ubierając dziecko do chrztu rozpoczynano od prawej
rączki, aby nie było mańkutem. Mańkutem mogło być
także dziecko, jeśli podczas chrztu ojciec chrzestny trzy
mał jego główkę na lewej, zamiast na prawej ręce. Przed
wyjazdem do kościoła wkładano dziecku do poduszki
różaniec, aby było pobożne, książeczkę lub pióro by
było pojętne. Również trącenie główką dziecięcia po
chrzcie o ołtarz, było dobrym sposobem na to, by było
ono mądre. Dziewczynce w t y k a n o igłę, aby dobrze
szyła. Władysław Łęga twierdzi, że była to wtórna
interpretacja tego zwyczaju. Pierwotnie igła i pióro,
jako przedmioty ostre, miały za cel przeciwdziałanie
wpływom złych duchów. Opuszczając dom chrzestni
mówili: Teraz Żyda (poganina) zabierzemy, a chrześci
janina przyniesiemy. Wracając z kościoła mówili: Ży
da (poganina) wzięliśmy, a chrześcijanina przynieśli
śmy.
W drodze do kościoła przestrzegano budzenia dziec
ka, kiedy wóz jechał przez wodę. Sądzono bowiem, że
w przeciwnym razie dziecko będzie się w nocy mo
czyć.
Po przybyciu do domu nie rozbierano dziecka od
razu, ale dopiero wieczorem, po to aby później nie
chodziło obdarte i szanowało odzież. Również pienięż
nych datków chrzestnych nie wyjmowano zaraz dziec
ku spod poduszki — by nie było rozrzutne.

wać korzystne dla siebie warunki. Po dojściu do po
rozumienia ogłaszano zapowiedzi. Po czym urządzano
niekiedy .'zaręczyny, na które zapraszano krewnych
kawalera i panny.
Dalsze czynności wstępne polegały na zaproszeniu
gości na wesele. Dokonywali tego dwaj drużbowie,
odświętnie ubrani, przystrojeni kwiatami i wstęgami.
Jeden z nich wygłaszał dowcipne zaproszenie, częścio
wo wierszowane, a drugi częstował wódką.
W przeddzień ślubu, zazwyczaj wieczorem, t ł u 
czono przed domem weselnym stare naczynia gliniane
i butelki. Ten (powszechnie praktykowany zwyczaj
miał na celu odstraszenie złych duchów od młodej
pary. Gdzieniedzie stosowany jest do dzisiaj.
Przed wyjazdem do kościoła ustawiano na stole
krzyż, kładziono chleb, sól i pieniądze, jako symbole
wiary i dostatku. Młodzi żegnali się z rodzicami, któ
rzy ich błogosławili i kropili święconą wodą. W wy
padku, gdy .rodzice jednej ze stron nie żyli, młodzi
szli przed ślubem na cmentarz, aby pomodlić się przy
ich grobie. P a n n a młoda zabierała ze sobą na; szczęście
kawałek chleba i pieniądz. P a n u młodemu przypinano
bukiecik z mirtu (merty), mający przeciwdziałać cza
rom. Do ślubu p a n n a młoda ubierała się w suknię
czerwoną lub modrą, a p a n młody w sukmanę. Póź
niej pojawiła się biała suknia i czarny ż a k i e t
Śluby odbywały się kiedyś zwykle w niedziele, po
niedziałki i wtorki. Orszak weselny jechał do kościoła
na wozach, niekiedy drabiniastych. W czasie jazdy
strzelano z pistoletów na wiwat, trzaskano z krótkich
biczy i wróżono z różnych przypadkowych okoliczno
ści o przyszłości młodych. Spotkanie po drodze za
jąca, czarnego kota lub konduktu pogrzebowego oz
naczało
nieszczęście.
Wyciągnięcie
choćby
jednej
słomki z wozu, na którym siedzieli młodzi oznaczało
również nieszczęście. Natomiast wetknięcie w siedze
nie wozu szpilki powodowało w przyszłości niezgodę
małżeńską.
W kościele młodzi starali się klęczeć blisko siebie,
bo to oznaczało zgodę. Podczas ślubu obserwowano
świece, aby odgadnąć kto z młodych wcześniej umrze.
Świeca, która „ s m u t n i e j " paliła się po stronie pana
młodego oznaczała wcześniejszą śmierć panny młodej
i odwrotnie.
Powracającą z kościoła młodą parę witano przed
wsią, bądź na progu domu, chlebem i solą. Czasami
dawano także nóż, aby imożna było chleb pokroić

OBRZĘD WESELNY był złożony i składał się z
następujących części: swatów, oględzin, zapowiedzi,
zaręczyn, pożegnania, uczty, oczepin i przenosin.
Swaty zwano na Kociewiu rajbami, a osobę swa
tającą rajkiem (dobrym mężem). Rajek udawał się do
domu, w którym mieszkała upatrzona na żonę panna
w towarzystwie Ijtawalera. Aby rajby wypadły po
myślnie, swat wyruszał w drogę z parasolem pod pa
chą, z laską w ręku i z jednym nie zapiętym guzikiem
przy ubraniu lub płaszczu. O ile rodzice panny zga
dzali się na przyszły związek, podejmowali obu męż
czyzn uprzejmie i gościnnie. Czarnina, jajecznica lub
jałowa kasza, postawiona mężczyźnie starającemu się
o rękę kobiety i jego pośrednikowi, oznaczała że ich
droga była daremna i starania nie zostały przyjęte.
U rodzin gospodarskich następowały potem oglę
dziny przyszłego gospodarstwa młodych i targi doty
czące posagu. Każda ze stron starała się wynegocjo

Kociewska skrzynia włanowa zrekonstruowana przez Teodo
ra Kałuskiego
fot. Stanisław Zaczyński
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i rozdać go weselnym gościom. Zabiegi te miały, spo
wodować dostatek. ......
.-..
Podobnie jak dzisiaj, ucztę weselną przygotowywano
w domu panny młodej. W czasie uczty urządzano tzw.
wykup i oczepiny. Wykup polegał na opłaceniu tańca
z panną młodą. Czynili to ochoczo wszyscy kawale
rowie, nie żałując grosza. Jako ostatni tańczył zawsze
pan młody. Po wykupie rozpoczynały się zazwyczaj
oczepiny. Mężatki sadowiły p a n a młodego na krześle,
a na jego kolanach pannę młodą. Jedna ze starszych
mężatek zdejmowała z głowy panny młodej wianek, a
nakładała jej czepek na znak przyjęcia przez nią
obowiązków mężatki i gospodyni. Śpiewano przy tym
pieśń o wianku lawendowym. Niekiedy także pole
wano młodych wodą.
Żadne kociewskie wesele nie mogło obyć się bez
udziału maszek. Ongiś był to zamaskowany człowiek,
który zjawiał się ze snopem zboża na głowie sięga
jącym aż po kolana, przystrojonym w chabry, maki,
dzwonki i jarzębinę. Jego pojawienie się na weselu
miało bardzo wyraźny sens mgiczny, mający na celu
zapewnić młodym uzyskanie dobrych zbiorów. Później
był to orszak przebierańców •— niedźwiedź, koza ba
ba, dziad, cygan itp. odgrywających rubaszne pan
tomimy.
W kilka dni po weselu przenoszono lub przewożono
rzeczy panny młodej do domu pana młodego. Tam
też witano młodą mężatkę chlebem i solą.
ŚMIERĆ przedstawiano sobie w postaci kościotrupa
z kosą, odzianego w białą płachtę. Wierzono, że staje
ona w nogach Iprzy łożu konającego i że niektórzy
ludzie, psy i konie mają dar widzenia śmierci. Śmierć
zapowiadały najróżniejsze oznaki: kret ryjący przy
fundamencie domu, wyjący pies, piejąca (jak kogut)
kura, sen o zębach lub zapadaniu się ziemi, ulatnia
nie się dymu po zgaszonych świecach drzwiami, któ
rymi wszedł i wyszedł ksiądz z ostatnią posługą, nie
uzasadnione poruszenie się jakiegoś przedmiotu, pu
kanie w okno, nagłe zatrzymanie się zegara. Podo
bieństwo najstarszego dziecka do rodziców już kilka
naście lat naprzód zapowiadało im, kto z nich prę
dzej umrze. Zapowiedzią przyszłej śmierci były też
rysy ostatniego zmarłego w rodzinie. Jeśli zmarły
wyglądał staro, umrze ktoś starszy spośród rodziny
i odwrotnie. Utrzymywało się również przekonanie, że
jeśli zegar na wieży kościelnej wybija godzinę w cza
sie mszy podczas podniesienia, to niewątpliwie w n a j 
bliższym czasie ktoś umrze w parafii.
Wokół konającego stosowano szereg magicznych
środków, >aby mu ulżyć. Otwierano okno i okadzano
chorego dymem z jałowca. Dawano mu do ręki pło
nącą gromnicę. Kropiono go obficie święconą wodą.
Tuż po śmierci przenoszono ciało do komory lub w
róg izby, na posypane piaskiem prześcieradło, zatrzy
mywano zegar i zasłaniano lustro. Potem myto nie
boszczyka i ubierano. Zmarłych mężczyzn także go
lono. Osoby dorosłe ubierano w czarne szaty, dziew
częta zaś jw białą suknię. Wkładano także buty na
nogi, aby zmarły boso nie chodził, kiedy odbywać bę
dzie pokutę. Buty musiały być lekkie, by się : przy
chodzeniu nie męczył. Tak przygotowane zwłoki wkła
dano do trumny, dając do rąk różaniec lub ksią
żeczkę do nabożeństwa. Do t r u m n y wkładano też nie
które przedmioty, które zmarły używał za życia.
Na Kociewiu, tak jak w innych regionach Polski,
niszczono lub wycofywano z użycia jako niebezpiecz
ne wszystko to, co zetknęło się ze zmarłym.
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Specjalne zabiegi stosowano, jeśli zmarłego uważano
za wieszcza tzn. człowieka zmarłego wstającego z-gro-'
bu i powodującego- śmierć krewnych (/.ugryzą człon
ków rodziny w śnie, albo wysysa z nich krew). Wkła
dany.; mu do t r u m n y woreczki z makiem, piaskiem,
aby liczył ziarenka i nigdzie z trumny nie wychodził,
albo 5—(10 obrazków z modlitwami z obciętym
początkiem i końcem lub zapisane k a r t k i z psalmami
również bez początku i końca, aby nigdy nie skoń
czył czytania. W wyjątkowych wypadkach, gdy nie
ulegało wątpliwości, że nieboszczyk powstanie z gro
bu, ucinano mu głowę.
W ostatnią noc przed pogrzebem, albo przez cały
czas od ustawienia trumny ze zwłokami do pogrzebu
urządzano tzw. puste noce. Krewni (czasami nawet
cała wieś) zbierali się wokół t r u m n y wieczorem i do
pierwszej w nocy, a czasami aż do rana śpiewali, mo
dlili się w intencji zmarłego.
Jeśli nieboszczyk był gospodarzem tuż przed po
grzebem praktykowano obrzędowe żegnanie zmarłego
z bydłem, pszczołami itd.
Z pochodem pogrzebowym, odbywającym się w ry
tuale chrześcijańskim, wiązano niektóre wierzenia i
zwyczaje sięgające czasów pogańskich. Tak więc do
wozu z trumną nie zaprzęgano nigdy koni źrebnych
— w przeświadczeniu, że bliskość nieboszczyka im
szkodzi. Sądzono, że w czasie pochodu pogrzebowego
dusza siada na trumnie i dlatego t r u m n a staje się
cięższa.
Na granicy wsi, zazwyczaj przy jakiejś figurze, kon
dukt pogrzebowy zatrzymywał się i następowało zwy
czajowe pożegnanie się zmarłego ze społecznością wiej
ską. Kropiono t r u m n ę święconą wodą, a któryś z gos
podarzy wygłaszał mowę pożegnalną i modły za zmar
łego.
Po złożeniu trumny do grobu wszyscy obecni rzu
cali na nią trochę ziemi. Po .czym udawali się, na
zaproszenie rodziny, nieboszczyka, na stypę.
•
Dzisiaj na Kociewiu obrzędowość doroczna i ro
dzinna utraciła swój masowy charakter. Spotyka się
ją już tylko w kilku miejscowościach i w znacznie
zawężonym zakresie. Przyznać jednak należy, że część
obrzędów na trwałe weszła do świadomości mieszkań
ców regionu. Do powszechnie stosowanych należą
praktyki religijne i zwyczaje związane z życiem
świeckim, mające charakter towarzysko-rozrywkowy.
Kociewiacy nie zawsze znają cel stosowanych obrzę
dów, traktują je jako rodzaj zabawy, wróżby czy for
mę podtrzymania tradycji.
Józef Golicki
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Demony i widma
Wierzenia ludowe swymi korzeniami sięgają cza
sów pogańskich. Religia chrześcijańska, pragnąc je
wyrugować, najczęściej przystosowywała te wierze
nia do swoich potrzeb. Polegało to przede wszystkim
na utożsamianiu ludowych istot demonicznych z dia
błem. Na terenie Kociewia wierzenia ludowe zapeł
niały niemal wszystkie dziedziny życia społecznego i
rodzinnego, co świadczy o ich powszechnej roli.
Lud Kociewia wyrobił sobie swoisty pogląd na zja
wiska duchowe. Wypełnił świat istotami, reliktami
dawnej wiary pogańskiej, uzupełniając je własnymi,
stworzonymi przez swoją wyobraźnię, jako wytłu
maczenie przyczyn i zjawisk niezrozumiałych.
Demony to istoty duchowe, zajmujące miejsce po
średnie między bóstwem, a człowiekiem i działające
najczęściej na ludzką zgubę. Poza p r a s t a r y m i wierze
niami pogańskimi, geneza demologii ludowej wywo
dzi się również z opowiadań biblijnych i apokryficz
nych, średniowiecznych wierzeń chrześcijańskich oraz
podań ludowych. Obok demonów istnieją także posta
cie półdcmoniczne, przeróżne zmory, upiory, duchy
i widma.
O DIABŁACH, CZARTACH i CZAROWNICACH
Najczęściej spotykaną postactią był DIABEŁ, któ
rego różnie nazywano — w zależności od przypisywa
nych mu sposobów czynienia zła i ukazywania się
ludziiom. Według wyobrażeń ludowych jest on czarny,
ma rogi i ogon, jedną nogę ludzką a drugą końską,
kurzą lub koźlą. Może on także przyjmować inne po
stacie. Najczęściej — poza własną postacią — u k a 
zuje się w postaci czarnego kota, psa, kozła, konia,
niekiedy także byka i zająca. Według ks. Bernarda
Sychty diabeł nie przemienia się nigdy w owcę, bę
dącą symbolem Bożego Baranka. Natomiast ks. Wła
dysław Łęga twierdził, że w południowej części Ko
ciewia istnieją wierzenia, jakoby diabeł przybierał
jednak postać „parskającej i karcącej owczarza" ow
cy. Przybierał też postać ducha wodnego, człowieka i
wirującego wiatru. Niektórzy mieli tylko słyszeć od
głosy diabła w postaci szczekania, miauczenia, stu
kotu kopyt końskich i brząkania łańcuchem. Przywo
ływać złego ducha można było poprzez wieczorne
gwizdanie. Kociewiacy różnie tłumaczyli powody u k a 
zywania się lub interwencji rzekomo widzianego złe

go ducha. SRYL zjawiał się, gdy się go przypadkiem
wezwało i nie odchodził tak długo, aż stało się ja
kieś nieszczęście. ŚWIECZNIK natomiast przyświecał
ludziiom w nocy nisko nad ziemią latarnią ii wprowa
dzał ich w bagna, w gęstwinę boru lub do stawu, z
których nie było wyjścia. Wiry w powietrzu wywo
ływał JUREK. Kociewiacy na ten wir również mó
wili świnonka, srel, srul albo karnoek i twierdzili,
że to diabeł tańczy. Ostrzegali się przy tym następu
jącymi słowami: Djabel wesele wipraioia, uważaj, że
byś śa w to ńe dostał.
Inna natomiast wersja głosiła, że wir powietrzny
powodował CZART, goniący nieochrzczonc dzieci. Aby
dojrzeć w wirującym wietrze diabła, trzeba było
spojrzeć w r ę k a w płaszcza lub ubrania. ,Gdy się
natomiast trzykrotnie splunęło i powiedziało: Fp}§,
świńskie gówno, to wir zaraz znikał. BINEK I BALCAR to diabły, które były na usługach czarownic.
KUBAS zaś to zły duch, którego czarownice sadowiły
w darowanych jabłkach lub gruszkach. Ostatnio tyl
ko gdzieniegdzie straszy się nim dzieci, mówiąc: Kubas
ća weźńe.
SMANTEK, według ks. B. Sychty, był niegdyś p r a w 
dopodobnie pomorskim bóstwem, który później w
wierzeniach ludowych został zepchnięty do roli dia
bla. Smętka Kociewiacy uważali za zło, które zwia
stowało ludzkie nieszczęście. SRAKA i LATALEC są
nazwami złego ducha, który miał się ukazywać w
postaci ognistego słupa lub ogona, a SRELA to diabeł
w postaci błędnego ognika.
O JIWÓNIE (Jiwanie) lud Kociewia nie potrafi już
nic bliższego powiedzieć. Wspomina się go tylko w
przekleństwach np.: Jidź do J'iwana! Ti Jiwanie! Moż
liwe, że pomorski J i w a n to odległe echo okrutnego
cara rosyjskiego I w a n a IV, k t ó r y w XVI wieku pro
wadził z Polską liczne wojny.
Diabeł, według wierzeń Kociewiaków, działał w róż
ny sposób i w różnych miejscach. Czasem w postaci
wędrowca, rzemieślnika czy chłopa, miał przysłuchi
wać Sie o czym ludzie rozmawiają, by następnie tak
pokierować rozmową, żeby ludzi ze sobą skłócić i roz
budzić w nich wzajemną nienawiść. Potrafił przy
t y m wykorzystać
ludzkie
namiętności,
zwłaszcza
chciwość i zazdrość. Miał też pomagać ludziom w po
pełnianiu samobójstw, najczęściej podpowiadając i
zachęcając do wieszania się. Zawsze jednak w decydu-

13

jącym momencie przyszły samobójca mówił: „w imię
Boże" i sznur się zrywał. Dopiero gdy powiedział: „w
imię diabła", zamiar samobójstwa powiódł się. Podob
no diabeł stworzył kozę, przy czym szarpał ją t a k
mocno, iż urwał jej ogon, dlatego ma taki krótki.
Diabeł, jako pierwszy zasiał tabakę i wprowadził
zwyczaj jej zażywania. On też zasiał o północy kąkol
w zbożu. Gdy kąkol urósł, diabeł chętnie na nim
dla odopczynku siadał, niewidzialny dla oka ludz
kiego. Gdy się kąkol iobracało w rękach, można było
ujrzeć, jak w nim diabeł rusza rogami. Tym, którzy
zrywają kąkol, grozi nie tylko opętanie, lecz również
śmierć od pioruna. Byli jednak tacy, którzy kąkol
wyrywali i palili, w przekonaniu że w ten sposób
pozbywają się diabła. Również ciernie, oset i liczne
kamienie na polu były uznawane przez mieszkańców
Kociewia za dzieło diabła. Poza kąkolem diabeł lu
bił także przebywać pod dużymi kamieniami. Dla
tego też, gdy człowiek nie potrafił ruszyć z miejsca
takiego kamienia, a równocześnie zaklnął, kamień na
tychmiast stawał się lżejszy. Kociewiacy sądzili, że
to siedzący pod kamieniem diabeł musiał człowiekowi
przyjść z pomocą.
Do obowązków diabła należało strzeżenie zakopa
nych skarbów. Istniało na ten temat wiele legend i
podań.
W niedziele i święta Bóg pozwalał diabłu być obec
nym w kościele na nabożeństwach i zapisywać na byczej
skórze 'tych, którzy zamiast się modlić oglądali się,
przeszkadzając w ten sposób innym. Diabeł jednak
nic ^zapisywał brudasów, którzy się nie myli i nie
czesali, ponieważ myślał, że to świnie. Podobno miał
kiedyś miejsce przypadek, że zabrakło diabłu miejsca
do zapisków na byczej skórze, więc chwycił ją w
zęby, by ją bardziej rozciągnąć. Przy tym uderzył
głową w ścianę tak mocno, że aż się jeden z poboż
nych ludzi głośno roześmiał. Diabeł go dojrzał i zapi
sał. Może właśnie \v t y m zdarzeniu tkwi geneza ko
ciewskiego przysłowia: Nie śmiej śa w koścele, bo ca
diabeł
zapisze.

Niekiedy diabeł przyjmował służbę w b r e w woli
człowieka, który był zupełnie tego nieświadomy. Czę
ściej jednak diabeł zjawiał się na wyraźne życzenie
człowieka i ofiarowywał mu swoje usługi w zamian
za jego duszę. Ciekawy jest także fakt, że w licznych
baśniach i podaniach diabeł nie ma przewagi nad
człowiekiem, ale często jest wręcz przez niego wyko
rzystywany. Jedno z opowiadań mówi nawet o po
czuciu sprawiedliwości przez diabły, do których odwo
łała się Skrzywdzona przez sędziego wdowa. Ci przy
byli i wydali sprawiedliwy dla wdowy wyrok. Naj
częściej jednak diabeł ukazywał się przede wszystkim
wielkim grzesznikom, n a m i ę t n y m karciarzom, tancer
kom. Zdarzało się, że porywał z zabawy lub wesela
dziewczynę i zamieniał ją w jakiś duży głaz, który po
jawiał się po zabawie gdzieś daleko za wsią i swoim
kształtem przypominał kobietę. I n n y m razem wręcz
żywą, razem z ciałem i duszą zabierał ją do piekła.
Podobny los miał spotkać tych, którzy podczas we
sela pili zbyt dużo wódki. Są to jednak wyjątki, gdyż
zazwyczaj — według wierzeń Kociewiaków — dopóki
człowiek żyje, diabeł nie ma p r a w a do jego duszy.
Osoby mające związek ze złym duchem, mogły
występować w dwóch miejscach równocześnie: w po
staci własnej i w postaci diabła. Bohaterami opwiadań
Kociewiaków są często tzw. FARMAZONI lub farmazyni. Byli to ludzie, którzy podpisali własną krwią
dekret, zaprzedając w ten sposób duszę diabłu. Przed
tem, musieli jednak przeleżeć przez trzy noce z rzędu
w trumnie, ustawionej w czarnej, słabo oświetlonej
sali, podczas gdy inni farmazyni, zgromadzeni wokół
trumny, grali w karty. Bardzo często lud utożsamiał
farmazyna z wolnomularzem. Można go było poznać
po ostro zakończonej brodzie, a był niezmiernie bo
gaty, ponieważ diabeł ciągle nosił 'mu pieniądze lub
umożliwiał ich zdobycie. Za pieniądze te farmazyn
był zobowiązany postawić co roku nowy dom. Cho
ciaż farmazyn przebywał daleko poza swoją posiadło
ścią to (wszystko wiedział i widział, co się w niej
działo. Ponieważ równocześnie mógł zjawiać się w
różnych miejscach, stawał często przed okradającym
go złodziejem i przyglądał mu się w milczeniu, a n a 
wet przyświecał latarnią. Po śmierci farmazyn co
dziennie obchodził o północy swoje dobra, posługując
się przy t y m bryczką, zaprzężoną w cztery ziejące og
niem konie, albo w towarzystwie dużego czarnego psa.
Za posiadłości ziemskie należące do farmazynów na
Kociewiu uchodziły do drugiej wojny światowej mię
dzy innymi Majdwo, Walichnowy i Kościelna Jania.
Na usługach farmazynów był za ich życia zły duch,
zwany srelą. Jeśli farmazyn był myśliwym, to na
polowaniu nigdy nie chybił. Mówią, że zabierał do
domu hostię podaną mu przez księdza podczas ko
munii i strzelał do niej. Jeżeli trafił, to z hostii wy
tryskały trzy krople krwi. Tą właśnie krwią mazał
lufę strzelby, mówiąc przy tym zaklęcie, oddając cia
ło i duszę diabłu.
Na Kociewiu można również usłyszeć wiele podań,
związanych z leżącymi tu polodowcowymi głazami.
Przypisują one pochodzenie tych głazów właśnie dia
błu, który nie mogąc nimi zburzyć kościołów, zatrzy
mać wody rzek, aby zalać (przybrzeżne ziemie, zni
szczyć młyna lub Borów Tucholskich, ze złością po
rozrzucał je w te miejsca, w 'których aktualnie się
znajdują. Inne natomiast opowieści ludowe dotyczą
miejsc, które kojarzą się z obecnością diabła — ze
względu na ich ponury wygląd lub z jakichś innych
względów.

Diabeł, drzeworyt z XVII wieku
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Kociewiacy słynęli z umiłowania śpiewu. Znane by
ły pieśni, opowiadające o losie biednej sieroty, którą
P a n Bóg wziął do nieba ,i o poniewierającej nią złej
macosze, którą diabły za k a r ę uwięziły w piekle. Cza
sami Kociewiacy zwali diabła ojcem mody. Wierzyli
bowiem, że przechowuje się w piekle osobną beczkę,
do której składa się wszystkie wzory przemijającej
mody. Gdy beczka została zapełniona, odwracano ją
i wyjmowano z niej po kolei stare modele, które po
pewnym czasie znowu składano do starej beczki i tak
historia się powtarzała. I n n y m iazem porównywano
istotę żyjącą w ciemnościach z istotą z piekła. Tak
było np. z nietoperzem, którego Kociewiacy zwali
diabelskim ptakiem, gdyż przy zderzeniu z t w a r d y m
przedmiotem zamieniał się w smołę.

Sabat

czarownic,

dawny

drzeworyt

Narzędziem w rękach diabła były też kobiety, za
mienione w CZAROWNICE, obdarzone przez niego
mocą rzucania uroków i czarów. Czarownice były
kochankami diabła i ulegały jego wpływom. Każdego
roku w noc świętojańską diabeł wyprawiał z nimi
harce na Łysej Górze. Wierzono, że na złego duf:ha
Bóg zsyłał z nieba gromy. Bał się burzy i szukał
schronienia u ludzi, dlatego wierzono, że piorun ude
rzał tylko tam, gdzie diabeł się schował. Najniebez
pieczniejsze były burze o północy, gdyż o tej por:'.e
najwięcej złych i nieczystych sił krążyło po świecie.
Diabła wypędzano znakiem krzyża, modlitwą, wo
dą święconą, święconymi ziołami i szakłakiem (k\'zew
ciernisty pospolity na Kociewiu — red.). Przykładem
modlitwy, mającej odstraszyć diabła, jest stara mo
dlitwa wieczorna, odmawiana przed położenier
!»«»
do snu, a kończąca się następującymi słowami:
Odstómp czarce przeklanti,
bo tu mńeszka Jezus śwańti.
Znane są też inne sposoby odstraszania złych de
monów, do których zaliczyć można ogradzani
•'
płotem, pisanie przez przebranych za trzech króli
chłopców święconą kredą na drzwiach trzech krzyży
ków i liter K.M.B. (inicjały imion Króli — Kasper,
Melchior, Baltazar — red.), rysowanie święconą kredą
stałej linii na ścianach lub krzyżyków na rogach bu
dynku, kropienie budynków świeconą wodą, czy pa
lenie podczas burzy gromnicy. Gdy się przyśnił można
było go wystraszyć, kropiąc natychmiast po prze
budzeniu łóżko święconą wodą. Gwarantowało to,
że więcej już się we śnie nie pojawi. Diabła mogła
również wystraszyć naga kobieta. Inni radzili zakląć
na niego, aby nie przeszkadzał.
Także — według Kociewiaków — każda miotła, po
winna posiadać „dusze" w postaci trzonka, wbitego w
nią patyka, kawałka drewna, zwitka papieru lub
grudki torfu, na które nawijano nić. Owa „dusza"
miała uchronić przed diabłem, który wystraszony
przed nią uciekał. Zdarzyło się kiedyś — jak głosi
podanie — że diabeł, chcąc porwać z chaty do piekła
ludzi, wołał przez zamknięte drzwi: Miotło bez duszy
otwórz mi! Na szczęście miotła miała duszę i diabłu
nie otworzyła.
Oprócz bezpośrednich wierzeń w diabła i w jego
dziełalność, Kociewiacy nawiązują także do jego oso
by przy rożnych innych okazjach. Przykładem mogą
być ludowe przysłowia i zwroty.

dami. Przypisywano im zdolność przenoszenia z jed
nego miejsca na inne domów, kościołów, a nawet
całych gór. Jeden z takich wielkoludów — jak wierzą
Kociewiacy-przeniósł między innymi kościół św. J a n a
w Grucznie z góry na nizinę. O /ich istnieniu miały
świadczyć wyorywane na polach kości, w rzeczywi
stości pochodzące z grobów przedhistorycznych lub
średniowiecznych. Siadem po wielkoludach miała być
także wielka chorągiew w kościele w Nowomiejskim.
Inne wierzenia natomiast mówiiły o istnieniu karzeł
ków, zwanych na Kociewiu KRASNIAKAMI, kraśni
kami lub krasnoludkami. Miały to być drobne duchy
domowe, wielkości nowo narodzonego dziecka, wy
glądem przypominające człowieka. Nosić miały pstro
kate ubrania i spiczaste czapki. W dzień przebywały
w lasach, a na noc przychodziły do domów, gdzie się
grzały pod kominem, jadły i piły, odprawiały we
sela, bawiły się i tańczyły, zjadając nieraz wszystko,
co im tylko wpadło w ręce. Dysponowały swoim woj
skiem, które niekiedy maszerowało po mieszkaniu.
Posiadały też moc zamieniania rzeczy bezwartościo
wych na bardzo cenne, jak na przykład śmieci w zło
to lub pieniądze. Kraśniaki potrafiły pracować, wy
twarzając dla siebie wszystko, czego potrzebowały:
buty, ubrania czy różnego rodzaju narzędzia. W sto
sunku do ludzi miały być zazwyczaj usposobione ży
czliwie, zwłaszcza gdy nikt im nie przeszkadzał pod
czas ich pracy i zabaw. One to bowiem miały koń
czyć w nocy zaczętą przez człowieka robotę oraz sprzą
tać izby. Ponieważ jednak przy tej pracy kraśniaki sic
bardzo męczyły, należało wieczorem samemu wszystko
posprzątać. Mogły one stać się dla ludzi również nie
bezpieczne, a szczególnie dla dzieci. Różne scho
rzenia dzieci Kociewiacy przypisywali właśnie kraśniakom. Jeśli u dzecka pojawiło się swędzenie skóry,
to był to dowód, że je kraśniaki czymś obsypały.
Trzeba było wówczas przewrócić koszulę na drugą
stronę i tak ją nosić do końca tygodnia. Jeśli zaś
dziecko nie rosło, lecz ciągle chorowało i płakało,
wówczas nie było wątpliwości, że była to wina kraśniaków. Na ten temat krążą po Kociewiu liczne po
dania. Aby zabezpieczyć nowo narodzone dziecko przed
złym wpływem tych małych istot, zawieszano mu na
szyi różaniec. Natomiast o ludziach małego wzrostu
mawiano, że jest to przemieniony kraśndak. Karzełki
te były bohaterami wielu opowiadań.

O RUGANACH I

O UPIORNYCH ZMORACH

KRASNIAKACH

Na Kociewiu wierzono nie tylko w diabły. Istniała
wielka ilość innych duchów, straszaków i widm.
Szczególnie ulubionym miejscem przebywania tych
wszystkich istot był bór. Należy tutaj wspomnieć
zwłaszcza opowieści o istnieniu wielkoludów, karzeł
ków, zmór, różnych bożków i duchów. Łączono je z
miejscami, gdzie w przeszłości nastąpiła jakaś kata
strofa lub niezwykłe wydarzenie i od tego czasu mia
ły dziać się tam dziwne rzeczy.
Mniemanie o istnieniu w przeszłości ludzi o olbrzy
mim wzroście było na Kociewiu dosyć mocno rozpow
szechnione. Nazywano ich RUGANAMI lub wielkolu-

Zjawiska duszności i niespokojnego, ciężkiego snu
tłumaczył lud Kociewia istnieniem istoty zwanej
ZMORĄ lub morą, która siadała człowiekowi na pier
siach i dusiła go. Zwykle była to nieprawidłowo
ochrzczona dziewczyna, która wstawała w nocy i cho
dziła po domach, by męczyć ludzi, lub opuszczona
kochanka (rzadziej kochanek), która przychodziła no
cą, nad ranem, a nawet w biały dzień do swego nie
wiernego kochanka i dusiła go podczas snu. Nato
miast według ks. B. Sychty mory dusiły przede wszy
stkim dziewczęta i kobiety, zwłaszcza podczas nieo
becności ich mężów, choć także nie oszczędzały męż-
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czyzn i zwierząt. O koniu, .którego gospodarz zastał
rano ..ociekającego" potem, mówiono że musiała go
mora dusić. Ona też splatała koniom krzywe. Zmora
zwykle miała postać człowieka, ale często przemie
niała się w kota, pszczołę, jabłko, gruszkę lub przy
bierała inną formę. Zmory jeździły do swych ofiar
zazwyczaj na kółku do przędzenia lub rzeszocie, albo
kulały się niby kołki, posuwając się po śpiącym od
stóp do piersi i chwytając go za gardło. O ile zmora
przybierała postać człowieka, dusiła śpiącego poca
łunkiem, wkładając mu w usta język. Należało wtedy
szybko położyć się na bok. Jeżeli zaś poczuło się za
pach owocu, trzeba było go odszukać i nadgryźć. W
ten sposób zmora była naznaczona i łatwo ją było
nazajutrz poznać w prawdziwej postaci, bowiem mia
ła ukąszoną wargę lub inną ranę. Z tego powodu
ludzie z raną na twarzy bywali podejrzani o zdolność
przemieniania się w morę. Inny sposób rozpoznawania
mory polegał na tym, aby po przebudzeniu poprosić
ją o przyjście nazajutrz na śniadanie z własną łyżką.
Mora nie przeczuwając podstępu, przybierała swoją
prawdziwą postać i zjawiała się rano w gościnę. Jeś
li się ją mocno zbiło, to już nigdy nikogo nie dusiła.
Czasem za zmorę uważano człowieka, który pierwszy
w danym dniu przekroczył próg domu. Morę można
było oszukać przez wywieszenie nad łóżkiem spodni
i przez ustawienie pantofli lub trzewików tyłem do
łóżka. Zmora myślała, że osoba, którą chciała dusić,
już wstała i wówczas odchodziła. Również zmylić ją
mogła złożona do łóżka kłoda drewna, o czym wspo
mina podanie, według którego oszukana mora z wście
kłością wbiła w kołdrę nóż. Inną formą obrony przed
morą było kopnięcie jej w momencie gdy wchodziła
do łóżka lub też przewrócenie na sobie koszuli na
lewą stronę i złożenie rąk na krzyż. Ustrzec się
przed nią było można wkładając książkę pod po
duszkę. Jeżeli pod pierzyną zdołało się ręką uchwy
cić piórko lub słomę, to należało je spalić, a mora
przestawała dusić. Jeżeli ktoś słyszał, że inna osoba
jęczy przez sen, to wiedział iż jest to znak, że właś
nie dusi ją zmora. Wówczas głośno wołał, żeby zmora
tę osobę opuściła. Morę można było złapać gołymi
rękoma, ale mógł to uczynić ktoś pilnujący jej po
jawienia się.
O ZJAWACH I WIDZIADŁACH
Wśród wierzeń ludności Kociewia popularne były
demony zbożowe. Taką demoniczną postacią kobiety
była ŻYTNIA BABA, która mieszkała w polu w ży
cie. Straszono niią dzieci, by nie wchodziły w zboże.
Podobną rolę spełniał ŻYTNI DZIAD. Był to demon,
który pilnował, by nikt bez potrzeby nie wchodził w
zboże i nie deptał kłosów. Nim również straszono
dzieci, był dla mich szczególnie niebezpieczny, ponie
waż zamieniał je w mak, aż do czasu żniw. Innym
demonem zbożowym był BIK, który w postaci byka
popędzał żniwiarzy w czasie koszenia zboża. Najbar
dziej bódł on jeńców w pierwszym dniu koszenia.
Oprócz demonów zbożowych były także duchy zbo
żowe, które miały postać ognistego płomienia z długim
ogonem. Wpadały one do mieszkania przez komin i
składały w nim zboże lub pieniądze. Kociewiacy za
mieszkujący okolice Świecia zwali te duchy SKRZAKAMI lub LATAWCAMI. I n n a wersja mówiła o kur
częciu przynoszącym zboże.
Do odwiecznych praktyk magicznych na Kociewiu
należało oborywanie wsi, co miało chronić ją przed
chorobami, gdyż te —. jak wierzono — miały
charakter
istot
demonicznych.
Dla
przykładu —
jak podaje B. Sychta — mieszkańcy tego regionu wy
obrażali sobie „cholerę
w postaci wysokiej, powiew
nej kobiety z długimi włosami, która o zachodzie
słońca wychodziła z boru do najbliższego jeziora lub
stawu, gdzie nad brzegiem padała krzyżem i się po
woli rozpływała.
Wszyscy,
którzy ją widzieli, umie
rali (...). Chcąc uchronić się przed cholerą należało
parę jałowic lub klaczy bliźniaczych zaprząc do płu
ga i oborać nimi potrójnie granicę wsi. Tak oborano
np. wieś Królów Las. Gdyby koło magiczne nie pow
strzymało cholery przed wtargnięciem do wsi, trzeba
było zanurzyć głęboko w ziemię żywą małą sierotę.
Aby cholera czasami nie powróciła do wsi, wystarczy
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ło wieś powtórnie oborać wołami. Cholerę miano wi
dzieć niegdyś w Piasecznie. Kociewiacy dlatego też
dawniej nie używali wyrazu „cholera", jako prze
kleństwa.
Ludność Kociewia wyobrażała sobie SMIERC jako
kościotrupa z kosą, odzianego w białą płachtę. Sta
wała ona „w nogach" przy łóżku konającego. Mogły
ją dojrzeć psy, konie oraz niektórzy ludzie. Mieli
być nawet tacy, którzy z nią rozmawiali, zapraszali
w gościnę i płatali jej różne figle.
Wśród wierzeń istniejących na Kociewiu jedno z
nich odnosi się do istot zamieszkujących Bory Tu
cholskie. W demonologii północno-kociewskiej wy
stępuje BOROWA CIOTKA. Miała to być staruszka,
wręczająca przejeżdżającym przez bór rodzicom po
darki dla ich dzieci. Nawet o chlebie, który ojciec
zabrał w pole i nie zdążył zjeść, mówili że pochodził
właśnie od niej. Władczynią i opiekunką Puszczy
Osieckiej była KRÓLOWA LEŚNA, która mieszkała w
drewnianym, otoczonym jeziorami dworku. Służyły jej
niedźwiedzie, żubry oraz silne, bystre orły. Chętnie
przyjmowała ona do swego królestwa ludzi biednych,
którzy byli ścigani przez swych złych panów. Udzie
lała im schronienia, pozwalała budować chaty nad
jeziorami pełnymi ryb, karczować las, uprawiać rolę
i polować na zwierzynę. Szczególnie kochała dzieci,
którym napełniała koszyki grzybami i jagodami. Była
jednak bezwzględna wobec leśnych szkodników, prze
ciwko którym wysyłała osy, żmije i komary. Kocie
wiacy wierzyli również w istnienie ROZTRĘBACHÓW
—. leśnych duszków, które nocą wchodziły do chat, aby
się ogrzać przy piecu, a nawet i pod pierzyną.
Wierzono również w bożka snu, który chcąc ulżyć
ziemi raz do roku w adwencie rozsiewał po niej mak.
Inne wierzenia ludności Kociewia traktują o wid
mach i boginiach zamieszkujących nurty Wisły i jej
dopływów. Wśród nich wybija się postać WISŁAWY,
podwodnej pani rzek. Według tych wierzeń głębiny
były zamieszkane przez złośliwe boginki zwane WISLINKAMI. Były one brzydkie z wyglądu, wywoły
wały burze, wzburzały fale, tworzyły wiry, w któ
rych tonęli rybacy i inni ludzie. Nękały mieszkań
ców nadrzecznych osad oraz powodowały, że ryby omi
jały sieci rybaków. Nie wszystkie jednak były takie.
Znana jest również jedna dobra mieszkanka wodnej
głębiny, zwana JASNĄ. Pokochała ona człowieka i
zamieszkała z nim na stałym lądzie wbrew woli
swych złych sióstr. W miejscu ujścia Wierzycy do
Wisły miał się znajdować gród, którego mieszkańców
usypiały do snu cichym śpiewem wodne RUSAŁKI
W głębinach Wisły mieszkały również różne inne
zjawy. Prawdopodobnie nazwa Gniewa związana jest
z legendą, opowiadającą o sporze dwóch sióstr wi
ślanych, boginek wodnych — Leniwki i Nogatki, któ
ry zakończył się ich rozejściem w miejscu zwanym
dzisiaj Piekiełkiem.
Chociaż Kociewie nie ma dostępu do morza, w Osiu
istniało przekonanie o istnieniu morskiej nimfy, któ
ra wychodziła na brzeg zakładając na głowę wieniec
uwity z powoju i pełnym pieszczoty śpiewem oraz
wdzięcznymi ruchami wprowadzała w zachwyt męż
czyzn, wabiąc ich do wody. Zdarzyło się kiedyś, że
ktoś ją schwytał, ale uprosiła go, by zwrócił jej wol
ność. W zamian za to obdarzyła go głosem równie
słodkim, jaki sama posiadała.
W Grzybku, na moście, miała przebywać bliżej nie
określona, mityczna postać baby, którą musieli „po
całować w tyłek" wszyscy ci, którzy pierwszy raz
udają się do miejscowości Osie. Inni twierdzili, że
taka ,,Baba" stoi przed każdym miastem na Kociewiu,
czekając na podobny hołdowniczy pocałunek.
W różnych podaniach mowa jest również o KOŹLE,
pasącym się rzekomo pod m u r a m i miejskimi, którego
każdy kto po raz pierwszy odwiedzał" jakieś miasto
winien pocałować pod ogonem. Mówiono także o'
Krzysztofie, bliżej nieokreślonej postaci mitycznej, sto
jącej na rynku każdego miasta, a którą też trzeba
było pocałować podczas pierwszego pobytu w mieście.
Ze Skarszewami związana była tajemnicza postać za
klętego RAKA, który w zmowie z tajemnymi siłami
miał powodować, że gród z biegiem lat rozwijał się
tylko z pozoru, gdy tymczasem w rzeczywistości co-

fał się jak rak. Inne podanie głosi, że osłaniał oil od
wrót czartów, którzy uciekali z Zamkowej Góry przed
rycerzami św. Wojciecha. Jeszcze inne mówi o tym, że
rakiem tym był zamieniony przez złe moce jeden z
okrutnych, wiodących rozpustne życie, dawny pan
Skarszew. Domniemano też, że rakiem mógł być
zwiadowca księcia, który niegdyś dzięki pomocy z nie
ba schronił się ze swym rycerstwem w podziemiach
Zamkowej Góry. Również i tu mówiono, że każdy
przybywający po raz pierwszy do Skarszew winien
był pocałować legendarnego raka w tyłek.

wymrą, natomiast obcym już wtedy szkodzić nie
mógł. J. Łęgowski przytacza opowiadanie o pewnej
dziewczynie, która chcąc ratować rodzeństwo, które
zachorowało po śmierci matki, kazała odkopać jej
grób. Okazało się, że m a t k a zamiast leżeć, siedziała.
Poleciła więc uciąć jej głowę i położyć przy nogach, a
krew wytarła chustką, którą zabrała do domu. Tam
krew wypłukała i dała wypić choremu rodzeństwu,
dzięki czemu dzieci wyzdrowiały.

Wiele opowiadań na terenie Kociewia dotyczyło
różnych tajemniczych widm, które jakoby mieli wi
dzieć różni świadkowie. Znane były opowiadania o
pojeździe zaprzężonym w cztery konie i dzwoniącym
dzwonkami, który unosił się nad ziemią; o turkocie
bryczki, którą słyszano, a która nie nadjeżdżała o
innym głośnym turkocie, rozlegającym się mimo tego,
że leżał wysoki śnieg i nic nie było widać; o czarnym
koniu, który ibył tylko zjawą; o widmach, które przy
bierały postać innych ludzi, wykonując ich czynności,
naśladując ich głos, a nie pozostawiając po sobie żad
nych śladów.

NIEZWYKŁE MIEJSCA

o WIESZCZACH
Kolejne wierzenia Kociewiaków dotyczyły upiora
zwanego również połapem, niełapem i przede wszy
stkim wieszczem. Wierzenia o upiorach wynikały r
obawy przed śmiercią, letargiem i przed zemstą nic
boszczyka. Upiorem nazywano człowieka, który pow
stał z grobu i w różny sposób przyczyniał się do
śmierci najpierw swych krewnych, a potem i innych
ludzi. Za życia potrafił on przepowiadać przyszłość
i ukazywały mu się duchy, natomiast z chwilą śmierci
jego twarz czerwieniała, ręce stawały się wiotkie,
a ciało w ogóle nie sztywniało. Po pogrzebie nric za
znawał spokoju w grobie, lecz często się budził, po
żerał ubranie, które miał na sobie, po czym wychodziił z grobu, wdrapywał się na wieżę kościelną i bił
w dzwony. Wszyscy lub — według innych źródeł
tylko krewni — którzy usłyszeli głos dzwonu, umie
rali. Jeszcze inna wersja głosiła, że w chwili, gdy
wieszcz zjadał ubranie, umierali jego krewni, a do
piero potem wychodził z grobu i dzwonił dzwonami,
na skutek czeko umierli wszyscy, którzy to dzwonie
nie słyszeli. Poza tym twierdzono., że upiory — zaraz
po zjedzeniu swych ubrań — udawały się nocą do
swych rodzin i zagryzały dch we śnie, albo wysysały
z nich krew, co powodowało śmierć.
Wieszcza można było poznać zaraz po urodzeniu,
gdyż miał zęby, a jego główkę pokrywał czepek. Ist
niała jednak możliwość uczynienia z tego dziecka
normalnego człowieka. W tym celu trzeba było cze
pek wysuszyć, schować i po siedmiu latach potrzeć
na proszek, a następnie dać temu siedmioletniemu
dziecku do wypicia z jakimś napojem. Inni notomiast
czepek wieszcza wkładali mu na głowę po jego
śmierci. Do trumny wkładano go twarzą w dół, aby
nie mógł wstać. Przynoszono mu także z cmentarza
garść ziemi z jego grobu i wkładano do trumny, aby
miał się czym żywić. Sypano mu również do trumny
mak, który musiał spożywać ziarnko po ziarnku. Za
nim się z nimi uporał, krewni zdążyli umrzeć na
turalną śmiiercią. Podobną rolę miał spełniać mak
pomieszany z piaskiem, który wieszcz powinien wy
brać oraz woreczki z makiem lub piaskiem, żeby miał
zajęcie, związane z liczeniem w trumnie poszczegól
nych ziarenek i nigdzie nie wychodził. Ponadto pod
poduszkę kładziono mu trzy jednogroszowe monety,
a także tabakę do zażywania.
Inny sposób zabezpdcczcnia się przed upiorem po
legał na ucięciu mu głowy, owinięciu jej pakułami
i ułożeniu u jego nóg, bowiem miały się zdarzać przy
padki, że głowa na powrót przyrastała do tułowia.
Czasem kładziono zmarłemu pod szyję sierp, a to
dlatego, że gdyby chciał powstać z grobu, to sam so
bie głowę odciął. Inni Kociewiacy robili z wosku trzy
małe krzyżyki i wkładali je zmarłemu pod język.
Byli też tacy, którzy wkładali do trumny kawał sie
ci, aby wieszcz musiał każdego roku rozwiązać
po jednym jej węzełku, a tymczasem wszyscy krewni

Ostatnią grupą wierzeń kociewskich dotyczących
widm i duchów są miejsca, na których miały się dziać
niezwykłe rzeczy. Zazwyczaj związana jest z nlimi
jakaś legenda o zapadłej lub zatopionej osadzie albo
kościele. Przykładem może być Jezioro Święte. Kie
dyś na jego miejscu miała być wlieś z kościołem.
Wioskę zamieszkiwali grzesznicy. Bóg ich ukarał spra
wiając, że wieś zapadła się pod ziemię, a na jej
miejscu powstało jezioro. Przykościelne groby prze
kształciły się w źródła zimnej wody. Nocami słychać
było z głębi jeziora jęki potępieńców oraz bicie dzwo
nów. Rybacy powiadali, że podczas połowów ich
siecie zahaczały nieraz o dzwony, drzwi, ławki i in
ne sprzęty kościelne i że woda często miała białą
zawiesinę, która — jak sądzili — pochodziła z po
bielanych wapnem ścian kościoła. Nad jeziorem tym
często zrywały się wichury, a w noc świętojańską
na pobliskim mostku miały się ukazywać zjawy —
dziewice, które myły wodą swe długie włosy. Nato
miast na św. J a n a miał obchodzić pobliski teren ja
kiś pokutujący pustelnik, który napotkanych ludzi ra
czył herbatą z najlepszych kwiatów i ziół.
Szczególnie wiele jest podań o zatopionych kościo
łach. Według nich z toni jezior, które powstały na
miejscu kościołów, miały się wydobywać słyszane
przez miejscową ludność dźwięki dzwonów, grających
organów, odbywających się nabożeństw i ludzkich
głosów. Miano nawet widzieć owe kościoły, procesje
lub osoby, które w przeszłości zniknęły wraz z koś
ciołem. Osobom tym można było pomóc powrócić do
normalnego życia, ale z różnych przyczyn nikomu się
to nic udało.
W jeziorze pod Pinczynem woda się często burzy,
gdyż w nim Bóg miał potopić niegdyś mieszkańców
wioski, karząc ich w ten sposób za rozpustę. W Jezio
rze Płaczewskim było słychać — według wierzeń lu
dowych — płacz li jęk chłopów, którzy niegdyś po
topili się w nim, uciekając przed Krzyżakami. Jęki
słychać było także w miejscu, gdzie Szwedzi mieli
zniszczyć kościół wraz ze schronionymi w nim miesz
kańcami Lubichowa oraz. w jeziorze, w którym za
bili starostę i jego córkę. Niesamowite rzeczy miały
się dziać także między godziną dwunastą a pierwszą
w nocy przy głazie w Leosi, na południu Kociewia,
gdyż kiedyś głaz ten miał być ołtarzem pogańskim,
na którym składano również ofiary z ludzi. Staw koło
Lipinek miał być czerwony jakoby od krwi, a na
Wielkanoc i w Zielone Święta, w jego sąsiedztwie
było słychać wojenny zgiełk. Przy wiosce o nazwie
Stara Rzeka ma się znajdować miejsce, gdzie niegdyś
zginął chłop, który w niedzielę, zamiast do kościoła,
pojechał do lasu kraść drzewo. Tam, gdzie leżały rę
ce, nogi i twarz zabitego, miało powstać pięć nigdy
nie zarastających dołków. Kościół w Dzierzążnie lu
dzie mieli podobno odkopać w miejscu, gdzie wół
wyrwał z ziemi krzyż z kościelnej wieży. Odtąd, każ
dego roku w rocznicę owego zdarzenia wół przycho
dził o 'północy na dawne pastwisko, które niegdyś
przykrywało kościół i skłaniał ku ziemi swoje rogi.
W Pinczynie zanotowano wiele opowiadań dotyczą
cych duchów. Straszyć one miały człowieka, gdy znie
ważał cmentarrz poniemiecki, gdy o północy znalazł
się na leśnych krzyżówkach. Dawały się też we znaki
duchy złych Niemców w starej kaplicy zamienionej
na świetlicę, duchy kochanków utopionych w stawie
powodujące burzenie wody, z której wychodziły róż
ne potwory i następował zamęt w przyrodzie.
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XIX-te stulecie, ów „wiek pary i
elektryczności",
burzliwych
prze
mian intelektualnych, politycznych
i społeczno-gospodarczych wprowa
dził do rolnictwa europejskiego wie
le korzystnych zmian. Na chłopskie
pola powoli wkraczała mechanizacja,
„wymysł" rozwijającego się prze
mysłu.
Już w latach 1820-tych w użyciu
były różne odmiany pługów żelaz
nych, pierwsze maszyny rolnicze,
siewniki rzędowe. Na początku 1830
roku pojawiły się młockarnie, około
1838 roku żniwiarki i inne maszyny
parowe. Po roku 1850 na coraz wię
kszą skalę zaczęto stosować w rol
nictwie mechanizację. Do głosu do
szła też chemia, przyszła bowdem
kolej na stosowanie nawozów sztu
cznych.
Wszystko to służyło prospericie
cywilizacji drugiej połowy X I X wie
ku. Jednak robotnikowi w mieście,
a chłopu na wsi nie żyło się najle
piej. Towarzyszyła temu kolonizacja
ziem polskich w zaborze pruskim i
germanizacja ludności. Na takim to
tle społeczno-gospodarczym na tere
nach polskich, opanowanych przez
Niemców, zrodził się — w wyniku
rozwoju oświaty i wzrostu świado
mości społeczno-klasowej ludności
— zorganizowany ruch spółdzielczy.
Chłop polski widział w nim samo
obronę,
możliwość
gospodarczego
umocnienia,
jak
i
zaspokojenia
swoich
aspiracji
niepodległościo
wych.
NAJWCZEŚNIEJ NA POMORZU
powstało Towarzystwo Agronomi
czne w Brodnicy (13 września 1861
roku), potem Towarzystwo Rolnicze
Ziemi Chełmińskiej (21 stycznia 1862
roku), Towarzystwo Rolnicze Ziemi
Kaszubskiej w Kościerzynie (17 mar
ca 1862 roku), Towarzystwo Rolni
cze Ziemi Pomorskiej w Starogar
dzie (9 kwietnia 1862 roku), Towa
rzystwo Ziemi Południowo-Pomorskiej w Tucholi (2 czerwca 1862 ro
ku) i Towarzystwo Rolnicze w P i a 
secznie pod Gniewem (1 październi
ka 1862 roku).
To ostatnie założył i jego przy
wódcą przez wiele lat był 33-ietni
Juliusz Bernard Kraziewicz (1829—
1895), absolwent gimnazjum w Cheł
mie i szkoły rolniczej w Elblągu,
doświadczony
dzierżawca
dobór
księżych w pobliskiej Tymawie.
Działalność Kraziewicza szła też
w kierunku tworzenia lub współ-
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Z DZIAŁALNOŚCI
KÓŁEK ROLNICZYCH
I NIEKTÓRYCH INNYCH
ORGANIZACJI
CHŁOPSKICH
NA POMORZU
GDAŃSKIM
W LATACH 1862—1987

Portret
Juliusza
C. Budzik, 1977 rok

Kraziewicza,

wyk.

fot. St. Zaczyński

działania w tworzeniu kółek poza
Piasecznem. Pierwsze z nich po
wstało we wsi Pieniążkowo w obec
ności Kraziewicza (15 lutego 1866
roku). Zapisało się do niego pięć
dziesiąt siedem osób z tej i okolicz
nych wsi oraz sześciu członków z kół
ka w Piasecznie, w tym sam Kra
ziewicz. Z kolei, również przy udzia
le Kraziewicza, a z inicjatywy Wa
lentego Stefańskiego powstało „lu
dowe" Towarzystwo Rolnicze we wsi
Pelplin, dużej, liczącej wtedy około
1800 mieszkańców, stolicy diecezji
chełmińskiej. Było to 8 maja 1866
roku i choć nieprzychylnie fakt ten
został przyjęty przez okoliczną szla
chtę i część duchowieństwa, już po
roku istnienia towarzystwo liczyło
około stu członków, w większości
z niższych warstw rzemieślniczych.

W dwa tygodnie później, 24 maja
1866 roku, powstało Towarzystwo
Rolnicze we wsi Bobowo pod Staro
gardem, do którego zapisało się dzie
więćdziesięciu
czterech
członków.
Jego założycielami byli znany nam
już Juliusz Kraziewicz, miejscowy
proboszcz ksiądz Franciszek Bojanowsksi (1S01—1875), kiedyś wtajem
niczony w antypruskie powstanie
starogardzkie 1846 roku, a potem
styczniowe 1863 roku, do którego
wbrew stanowisku biskupa pełplińskiego poszło z Bobowa kilku mło
dych parafian, Edward Kalkstein
(1826—1898), ziemianin z okolicznego
Jabłówka, również działacz powsta
nia styczniowego i więzień pruski,
który został pierwszym prezesem
tego kółka. Z inicjatywy tych sa
mych działaczy '6 października 1866
roku powstał w Bobowie Bank Lu
dowy dla Bobowa i okolicy. Dnia 3
maja następnego roku powstało też
tam Towarzystwo Gospodyń.
Z innych kółek, założonych przez
Kraziewicza lub przy jego udziale,
należy wymienić organizację koło
Świecia (7 października 1868 roku)
oraz w Lucimiu w bydgoskiem (13
marca 1868 roku). Poza tym kółka
powstały w Skórczu (25 czerwca
1867 roku) i w Lubichowie (30 czer
wca 1867 roku), a także Drzycimiu,
Grucznie, Lubiewie i Tucholi. Do
istniejących na Pomorzu w styczniu
1868 roku dwudziestu czterech kó
łek doszło między innymi Towarzy
stwo Rolnicze w Oksywiu-Rumi (15
kwietnia 1869 roku) i Wielkim Starzynie (13 maja 1869 roku).
ZA PRZYKŁADEM PIASECZNA
przy kółkach powstały bibliotecz
ki polskie i teatrzyki amatorskie,
które odegrały znaczną rolę w pie
lęgnowaniu kultury polskiej i dzie
jów ojczystych.
Dnia 30 września 1848 roku w
Chełmnie powstało Towarzystwo Po
mocy Naukowej dla Prus Zachod
nich, zajmujące się gromadzeniem,
na zasadach dobrowolności, środków
finansowych.
Zajmowali
się tym
„kasjerzy powiatowi", a potem też
..parafialni". Zebrane w ten sposób
środki przeznaczano dla polskich
uczniów wyższych klas gimnazjal
nych i studentów — zdolnych, ale
biednych. Działaczem tego Towarzy
stwa, odgrywającego ważną rolę w
dziedzinie poprawy stanu oświaty na
Pomorzu, był między innymi J. Kra
ziewicz (od 1 października 1867 ro-

ku), któremu z terenu Piaseczna
udało się zwerbować do niego dwu
nastu członków. Jak wynika z za
chowanych materiałów, w 1868 r o 
ku do Towarzystwa Pomocy N a u 
kowej z obszaru Kociewia należało
255 członków: z powiatu kwidzyń
skiego 57, starogardzkiego 77, świec
kiego 129. Ofiarność członków była
różna, zależna od ich zamożności i
aktywności organizacyjnej w po
szczególnych miejscowościach. N a j 
skuteczniejsze działania przejawia
no tam, gdzie było najwięcej człon
ków — w Gniewie (trzydziestu), P i a 
secznie (dwunastu), Zblewie (piętna
stu, Pelplinie (trzydziestu sześciu),
Barłożnie (dziesięciu), Jeżewie (osie
mnastu), Świeciu (osiemnastu), Drzycimiu (dwudziestu), Osiu (dwudzie
stu czterech), i Gniewie (trzynastu).
Były miejscowości zrzeszające zale
dwie kilku członków n p . Pieniążkowo (dwóch), Dzierżążno z Gogolewem (sześciu) Lalkowy (siedmiu),
Pinczyn (dwóch), Starogard (czte
rech), Klonówka (trzech) Bobowo
(dwóch), Nowa Cerkiew (dwóch),
Komorsk (dziewięciu), Bzowo (oś
miu), Płochocin (trzech), Nowe (oś
miu). Po jednym sympatyku cheł
mińskiego towarzystwa działało w
Rajkowach, Pączewie, Skórczu.
Łączny przychód towarzystwa w
okresie dwudziestolecia
1848—1868
wynosił 30.866 talarów, natomiast
rozchód 30.181 talarów. Na liście
stypendystów tych lat znalazło się
311 nazwisk. W tej liczbie dziesięciu
zdolnych studentów pochodziło z Ko
ciewia, byli to przyszli księża, którzy
potem, po otrzymaniu święceń, co
do jednego stali się członkami wspie
rającymi Towarzystwa. Wśród mich
był syn organisty i nauczyciela w
Dzierzążnie Ignacy Ograbiszewski,
kiedy studiował w latach 1862—1865
teologię i m a t e m a t y k ę w Monasterze. Dług wdzięczności — podobnie
jak inni — spłacił potem swoją
owocną pracą na rzecz obrony pol
skości i wspierania r u c h u ludowego.
W 1875 roku na Pomorzu działało
już czterdzieści dziewięć kółek rolni
czych. Dnia 17 stycznia 1909 roku
powstało kółko w Pinczynie liczące
czterdziestu trzech członków. Do je
go zarządu — czytamy w zachowa
nym do dziś protokolarzu — wybra
no
prezesem
Adama
Pawloioskiego
ze Starego Lasu, zastępcą — księdza
proboszcza Józefa Lerischa, sekreta
rzem — Stanisłaioa Wittę, skarbni
kiem — Marcina Derengotoskiego (...)
Uchwalono
zaabonować,
na
rachu
nek
kółka
„Poradnik
Gospodarczy"
i egzemplarz „Kłosów', a na rachu
nek
członków
dziesięć
egzemplarzy
„Kłosów".
„Kłosy" były organem
Związku Kółek Rolniczych Zachodnio-Pruskich ukazującym się w okre
sie 7 października 1908 — 30 czerw
ca 1909 roku w Pelplinie.
— Odwiedziła
pinczyńskie
kółko
jakaś wycieczka z Poznańskiego, Ślą
ska
i
Kongresówki — wspominał
mieszkaniec tej wsi, Marian Piotro
wski. — Nasi ojcowie stawili siedem
furmanek i obwozili ich po gospo
darstwach.
Na ojca bryczce jechał
gość, który nazyioał się Antoni Hempel. Ten wziął od ojca adres i przy
słał książki do czytania.
Były to
„Krzyżacy", „Potop", „Ogniem i Mie
czem" i duża księga Żyiootów Świę

tych. Było dużo chętnych do czyta
nia książek i ojciec je wypożyczał.
W 1915 roku spalił się nasz dom i
książek nie dało się uratoioać...

ROZWÓJ SPÓŁEK
OSZCZĘDNOSCIOWO-POŻYCZKOWYCH,
k t ó r e jako pierwsze na Pomorzu
istniały w Golubiu (17 maja 1862 r o 
ku), Brodnicy (1862) i wspomnianym
wielokrotnie Piasecznie, przyczynił
się niewątpliwie do powstania w P o 
znaniu Związku Spółek Zarobko
wych i
Gospodarczych.
Związek
sprawował p a t r o n a t nad spółdziel
niami, które w przyszłości przyjęły
nazwę Spółdzielni Rolnika lub prze
kształciły się w Banki Ludowe.
Kolejno Banki Ludowe powołano
w
następujących
miejscowościach
Pomorza: — Luzino (1871), Nowe
n/Wisłą (1874), Pelplin (1895), Staro
gard (1897, z udziałem 23 członków-założycieli),
Sierakowice
1899),
Gdańsk (1901, z udziałem 21 członków-założycieli, organem prasowym
była „Gazeta Gdańska"), Osiek (1904),
Zblewo (1905), Lipusz (1905, założo
ny przez Piotra Dunajewskiego z
Dzierżążna), Lubichowo (1905), Tczew
(1906), Pieniążkowo (1906), Gniew
(1907), Jeżewo (1907, z udziałem księ
dza P. Wawrzyniaka i 40 członków-założycieli), Wejherowo (1907), So
poty (1909), z udziałem 24 członków-założycieli).
Banki Ludowe odegrały dużą rolę
w historii wsi polskiej na Pomorzu.
Walczyły z tezauryzacją pieniądza w
rękach prywatnych, aktywizowały
rolę pieniądza w społeczeństwie,
ułatwiały inwestycje na wsi, wy
zwalały inicjatywę, energię i pra
cowitość ludzką. Umożliwiały także
w y k u p ziemi z rąk niemieckich,
organizowanie i rozbudowę wielu
polskich
warsztatów
wytwórczych
czy usługowych, chroniły polskiego
chłopa i rzemieślnika przed pruską,
egzekucją finansową. Uniezależniały
również polskich rolników, robotni
ków i rzemieślników od wrogich
Polakom banków niemieckich, które
proponowały wysoki stopień opro
centowania. Wśród tych ostatnich
najliczniejszymi były popularne w
całych Niemczech spółdzielcze kasy
pożyczkowe „Raiffeisen".
Pierwsza
z nich powstała w 1842 roku w Anbausen. Bank tego typu w Tczewie
powołany przez 193 członków pn.
Darlehnverein zu Dirschau (Spółka
Pożyczkowa w Tczewie) zaczął pra
cę 18 kwietnia 1863 roku. Podobnie
18 stycznia 1865 roku utworzono
Vorschussverein Mewę — Towarzy
stwo Zaliczkowe w Gniewie. Założo
ny w Jeżewie przed 1900 rokiem
bank raiffeisenowski miał umożli
wić sfinansowanie parcelacji nie
mieckiego majątku ziemskiego. Ban
ki Ludowe pielęgnowały też język i
kulturę polską.
Teodor Kalkstein (1851—1905), zie
mianin z Jabłówka, doktor nauk
polityczno-ekonomicznych,
twórca
systemu polskiej, spółdzielczej par
celacji ziemi, założył między innymi
dwie
spółki
agrarno-kredytowe
(Ackerbau und Creditverein), w
Wałdówku (powiat Chełmno) w 1887

ZNACZENIE
KÓŁKA ROLNICZEGO
W PIASECZNIE
Nie wątpiliśmy nigdy, że lowarzyslioo w Piasecznie znajduje się
na wysokim stopniu rozwoju i za
iste, nie dlatego tu przybyliśmy, aby
naocznie
się
przekonać,
czy
tak
jest, ale aby się z wami zapoznać,
aby złożyć hołd i uznanie pracy
uczciwej i aby się u was nauczyć
urządzania
towarzystw
rolniczych.
Istnieje u nas w Prusach Zachod
nich
kilka
towarzystw
podobnych,
ale żadne z nich nie wywiera takie
go skutku
jak
wasze.
Oświadczam,
że Toioarzystwo Rolnicze w Piasecz
nie jest pierwsze na Prusy Zachod
nie. Pracujcie tylko dalej w raz ob
ranym kierunku, a będziemy i my
starali się was naśladować.
Wypowiedź
mjr
Radkiewicza
na
Chłopskiej Wystawie Rolniczej w
Piasecznie 10 października 1865 roku.
Przyjaciel Ludu, Chełmno 1865, nr
42
Ze wstydem wyznać trzeba, że u
nas 10 Wielkopolsce nie ma podob
nych towarzystio, a mianowicie jesz
cze lud w nich nie bierze udziału.
Na
naszych
zebraniach
(...)
brak
owej serdeczności owego ruchu bra
terstwa, który tak widoczny w wa
szym gronie się objawia. O, wy
trwajcie tylko, bracia, w raz obraInym kierunku, śioiećcie i nadal do
brym
przykładem,
a
ziarno
przez
was zasiane bujne po całej polskiej
ziemi loydawać będzie plony.
Wypowiedź delegata z Wielkopolski,
Wieczorka z Mroczy na zebraniu w
dniu 15 listopada 1865 roku w Pia
secznie. Przyjaciel Ludu, Chełmno
1865, n r 47
Wielka
ważność
Towarzystwa
w
Piasecznie na tym polega, iż tu tak
silnie budzi się duch ludowy po tyluwiekowym
uśpieniu.
Dawniej
w
Polsce tylko szlachta
władała, lud
•wiejski i mieszczanie mały lub ża
den brali udział w życiu narodu. Oto
zbliża się chwila, gdzie i lud ma się
dźwignąć z długiego upadku i jak
Piast
niegdyś
przed
tysiącem
laty
zwiastować szczęście narodowi. Ni
gdzie może we wszystkich dawnej
Polski dzielnicach
nie panuje taka
chęć do oświaty, taka dążność ku
wyższym celów,, jak lołaśnie w na
szym, gronie. Już też nasze usiłt,vjania i prace pobudziły innych do po
dobnej pracy.
Józef Chociszewski,
Chełmno 1866, nr 4

Przyjaciel

Ludu,
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roku, rok później w Pinczynie pod
Starogardem. System parcelacyjny
Kalksteina, wdrożony w życie na
przykładzie związku parcelacyjnego
w Piinczynie, którego był on n a j 
pierw
przewodniczącym
Komisji
Organizacyjnej, a potem pierwszym
przewodniczącym Rady Nadzorczej,
polegał na tym, że wszyscy osadni
cy, a było ich sześćdziesięciu ośmiu,
nabywający parcele rolne z opusz
czonego, 1200 ha majątku, po zmar
łym Niemcu, Leopoldzie Freundt,
zrzeszyli się w spółkę przez nich sa
mych kierowaną, ułatwiającą wykup
zierriii, jej zagospodarowanie i reali
zację zasady solidarnej odpowie
dzialności za zobowiązania z tytułu
nabycia działek. Warunki przynależ
ności do spółki nie były łatwe, po
nieważ nie wolno jej było rozwią
zać, jak długo Stowarzyszenie Hipoteczno-Kredytowe w Szczecinie było
wierzycielem
Pinczyna.
Przedsię
wzięcie — choć z trudem — powio
dło się. Objęto nim również sprawy
członków biednych, głównie ludzi
starszych niezdolnych do pracy, nie
kiedy nie posiadających własnej r o 
dziny. Uchwalona dla nich na zebra
niu członkowskim w dniu 1 listo
pada 1889 roku pomoc obejmowała
bezpłatne mieszkanie, bezpłatny opał
z miejscowego lasu i dla piętnastu
osób po 19 fenigów dziennie tzw.
kieszonkowego. Udzielono też pomo
cy chorym członkom spółki. Organi
zacja spółdzielcza rozwiązała się do
piero w 1906 roku, po wypełnieniu
swoich zadań.
O spółce pimczyńskiiej, z której do
dziś są dumni mieszkańcy tej wsi,
będącej przecież prototypem dzi
siejszych spółdzielni produkcyjnvch
na wsi, pisano aż we Francji. Za
sadami spółki z Kociewia zaintere
sował się Blcnder, pisząc o niej w
swojej książce Etudes sur les populations rurales de Allemagne et la
crisagraire, wydanej w 1897 roku.
Wspomina o tym Ludwik Krzywicki
w swoich Dziełach, tom VIII „Kwe
stia rolna" (wydana w 1903 roku,
wznowienie 1967 rok).
W 1875 roku powstała spółka mle
czarska w 'Chełmży, najstarsza na
•Pomorzu, jedna z najstarszych w
kraju. Przy mleczarni prywatnei w
Smętowie w 1880 roku działała
szkółka mleczarska dla kobiet, n a 
tomiast w 1892 roku. dziesięć lat
po powstaniu najstarszej spółki 'mle
czarskiej w Wielkopolsce — zawią
zały sie spółki mleczarskie w Sta
rogardzie, Pelplinie i Zblewie —
Serce
każdego
dobrze
myślącego
rodaka musi być radością przejęte,
gdy ividzi, jak to gospodarze i nie
gospodarze udział biorą przy tak
chwalebnym
TowarzystwHe.
Jak
mi
ło widzieć, gdy się rozpoczyna po
siedzenie, że wszyscy z natężonym.:
uszami słuchają rozpraw rolniczych.

Relacja sprawozdawcy z zebrania w
Piasecznie.
Nadwiślanin,
Chełmno
1864, nr 23
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najstarsze na Kociewiu. W tym sa
mym roku w Grabowie pod Bobo
wem powstała najstarsza na ziemi
starogardzkiej spółka wodno-melio
racyjna. Zrzeszała początkowo czter
dziestu jeden członków, głównie P o 
laków. W powiecie kartuskim w la
tach 1905—1920 istniało czternaście
tego rodzaju spółek, w tym jedna
kopalnia torfu. Z 18 listopada 1920
roku pochodzi „ustawa" spółki wod
no-melioracyjnej
Nowe
Polaszki,
Górne Polaszki, Foshuta, Chwaszczenko i Stara Kiszewa.
Ksiądz Feliks Bolt (1864—1940),
urodzony w Barłożnie pod Skórczem
(od 1897 roku wikary w Brusach,
działacz społeczno-niepodległościowy)
i Stanisław Sikorski (1855—1929),
urodzony niedaleko Brus (związany
w młodości z Jackowskimi w Jabłowie i również znany działacz społe
czno-niepodległościowy) założyli 24
stycznia 1898 roku spółkę handlową
pn. „Brusy — Kupiec". Instytucja ta,
znana wyłącznie na terenie Pomo
rza, była oparta na kredytach Ban
ku Ludowego, służyła hasłu „Swój
do Swego", a sprzedaż w sklepach
dla nie członków była karana, nie
bawem stała się prototypem polskich
spółek handlowych, głównie na Ka
szubach i Kociewiu. Sklepy „Kup
ca" prowadziły w zasadzie handel
towarami bławatnymi, który w ten
sposób przechodził w ręce polskie.
Poza Brusami podobne spółki po
wstały w Zblewie (8 lipca 1900 roku),
Starej Kiszewie (gdzie wykupiono
magazyn z
domem), Wejherowie
(pierwotnie o nazwie „Merkur") z fi
lią w Szemudzie, Nowem nad Wi
słą, Jeżewie (1907 rok). Osieku i
Osiu (1911 rok) oraz Starogardzie
(1904—1911).
W 1904 roku ksiądz Bolt i Sikor
ski, (inicjator powołania w Brusach
kółka rolniczego w 1901 roku), zało
żyli w tej wsi inną spółkę handlową
pn. „Bazar", opartą na nieco innych
zasadach niż „Kupiec". „Bazar" był
bowiem spółką prywatnych akcjona
riuszy, ale z 87,5 procentowym udzia
łem finansowym „Kupca". Była to
jakby ekspozytura „Kupca", oparta
na unii personalnej. Przewodniczący
Rady Nadzorczej „Kupca" pełnił te
funkcję również w „Bazarze". Stąd
zapewne wzięło się późniejsze okre
ślenie „Zjednoczony Kupiec". Sklepy
„Bazaru" istniały poza Brusami mię
dzy innymi w Lipuszu. Piecach.
Kartuzach, Bytoni, Zblewie, Sta
rej Kiszewie, Skarszewach, Skórczu,
Osieku i Pelplinie. W Kościerzynie
Ta wyższość włościan Prus Za
chodnich nad włościanami z Księ
stwa Poznańskiego okazuje się jesz
cze
w
rozwoju
towarzystw
rolni
czych i spółek poźyczkoioych Krazie
wicza,
przodownika
w
organicznej
pracy włościan. Towarzystwo rolni
cze w Piasecznie, jedno z pierw
szych
włościańskich,
osiągnęło
już
w roku 1866 świetne rezultaty, gdy
na rocznicy, w Piasecznie obchodzo
nej, do tysiąca zebrało się osób.
Oskar
1965

Kolberg.

Pomorze,

sklep powstał w 1909 roku, a rok
później spółka otrzymała także wiel
ką salę imprezowa dla potrzeb pol
skiej działalności kulturalno-społecz
nej.
W 1912 roku ksiądz Bolt i Sikor
ski założyli w Brusach jeszcze jedną
spółkę pn. „Ceres" (od mienia rzym
skiej bogini ziarna i urodzaju), która
tym różniła się od innych, że handel
ziemiopłodami i materiałami do pro
dukcji rolnej łączyła z przetwór
stwem zbożowym. Spółka utrzymy
wała swoje sklepy między innymi w
Tczewie.
W 1900 roku w Mogilnie ksiądz
Piotr Wawrzyniak (1849—1910) zało
żył Stowarzyszenie Wspólnego Za
kupu i Zbytu pn. „Rolnik", którego
celem było między innymi zwalcza
nie nadmiernego zysku w obrocie
ziemiopłodami i innymi artykułami
rolniczymi.
„Rolnik", ten prawzór
spółdzielni rolniczo-handlowych w
najczystszym tego słowa znaczeniu,
objął niebawem całe Pomorze. W
1901 roku stowarzyszenie to powsta
ło w Pelplinie, gdzie dyrektorem
spółki został ksiądz Bolt. „Rolnik"
miał swoje placówki również w Li
puszu, Zblewie, Starogardzie, Skór
czu z filią w Grabowie, Tczewie i
Świeciu.

PO ODZYSKANIU
NIEPODLEGŁOŚCI
działacze kółek rolniczych włączy
li sie z miejsca w proces odbudowy
państwowości polskiej. Już od koń
ca 1918 roku wchodzili w skład rad
chłopskich (włościańskich) i robotni
ków rolnych, najliczniej reprezento
wanych na ziemi gniewskiej, gdzie
istniało aż dwadzieścia rad. Jedna
z nich, w Kamionce Szlacheckiej,
już 27 grudnia 1918 roku uznała, że
Niemcy winni być wydaleni ze wsi.
Rada ta. troszczyła się także o spra
wiedliwy rozdział artykułów spo
żywczych
w
miejscowym sklepie.
Wiele rad już wtedy wzięło udział
w
strajkach
robotników rolnych
przeciw obszarnikom, którymi tu
bez wyjątku byli Niemcy. W wystą
pieniach żądano wzrostu płac real
nych i 8-godzinnego dnia pracy. W
dniu 8 lipca 1919 roku Paweł Tollik
(1868—1936) przez pewien czas będą
cy niegdyś zastępcą prezesa kółka
rolniczego w Piasecznie, został se
kretarzem
Prezydium
Powiatowej
Rady Ludowej w Kwidzynie z sie
dzibą w Gniewie. Działalnością spo
łeczno-polityczną w tym okresie wy-

Godne uwagi, iż tu się najpomyśl
niej
rozwijają
stowarzyszeni,
cho
ciaż żywiołem
ich
składowym jest
właśnie lud. który ydzie indziej je
szcze do żadnych stowarzyszeń nie
dorósł. Ani zamarzyć można o po
dobnych włościańskich rolniczych "o
warzystwach, jakie istnieją w Pru
sach Zachodnich (...) To usposobie
nie, ta dojrzałość włościan jest ogro
mnym postępem, który
bez wątpie
nia do dalszych prowadzić musi.
Józef I. Kraszewski: Z roku 1867
Kraków
l PMchunki. Rok drugi

fóżniali się między innymi Paweł
Mania (1889—1925), przewodniczący
kółka rolniczego w Rajkowach, Piotr
Szturmowski (1887—1939) z Czarnej
Wody, członek kółka w Pogódkach
czy Franciszek Wołoszyk (1891—1978)
z Jaroszew, w latach 1918—1920 soł
tys i skarbnik kółka w Lubawskiem,
którzy w 1922 roku zostali wybrani
na posłów na Sejm 6 kwietnia 1919
roku. Kółko rolnicze w Wielkim
Klinczu ogłosiło „najuroczystszy p r o 
test przeciw przyłączeniu Zachod
nich P r u s i Gdańska do Niemiec".
Dnia 18 lipca 1919 roku powstało
kółko rolnicze w Zblewie z udziałem
dwudziestu sześciu członków-założycieli. W pierwszym okresie przystą
piło ono do zakładania poletek do
świadczalnych, sprowadzało otręby
i nawozy sztuczne, nabywało i wy
pożyczało narzędzia rolnicze. Nowe
kółka powstały w Kolinczu w 1926
roku, w Osieku itd. W 1922 roku w
powiecie kościerskim. działało dwa
dzieścia osiem kółek, łącznie skupia
jących 2950 członków, którzy między
innymi założyli dwadzieścia dwie
stacje hodowlane. Poza tym istnia
ło w kościerskim czterdzieści pięć
spółek wodno-melioracyjnych, dzia
łających na 4,5 tysiącach hektarów
gruntów. W powiecie kartuskim w
1923 roku pracowało czterdzieści
pięć kółek rolniczych i dwadzieścia
trzy spółki wodne, w tym jedna zao
patrzenia w wodę dla gromady P a r 
chowo. Poza tym było tam siedem
spółek rybackich i sto dwadzieścia
pięć łowieckich. W powiecie staro
gardzkim zaś działało 9 spółek wod
no-melioracyjnych. W Pucku spół
dzielnia rybacka prowadziła sklep
przyborów rybackich i towarów ko
lonialnych.

parcelacji niemieckich majątków obszarniczych. Sprawy te były przed
miotem rozmów z Wincentym Wito
sem, premierem rządu, w czasie
jego pobytu w Starogardzie w la
tach 1920 i 1923, a także w roku
1926, gdy premier odwiedził Tczew.
Polskim osadnikom w Urbanowie i
Rusku koio Bobowa, po parcelacji
w 1929 roku pomagali materialnie
miejscowi działacze kółkowi, J a n Le
wicki i Aleksy Felski.
Parcelacji patronował Włodzimierz
Szakun, czołowy działacz Niezależ
nej Partii Chłopskiej, od 1931 roku
zamieszkujący na stale w Suchobrzeźnicy w gminie Osiek. Reforma
rolna, aczkolwiek daleka od życzeń
chłopskich, pozostawiła po sobie do
dziś widoczne ślady (Janiszewko,
Rzężęcin, Smętowo Graniczne, Zie
lona Góra) w postaci tzw. „Pomatówek", tak nazwanych od nazwiska
ministra rolnictwa, Juliusza Ponia
towskiego (1934—1939). Były to dre
wniane zabudowania chłopskie, o
dachach krytych gontem, zabudowa
ne na około dziesięciohektarowych
działkach, tworzonych z podziału
ziemi obszarniczej w oparciu o
oirzyrnane od Państwa długotermi
nowe,
niskoprocentowe
kredyty,
spłacane w ratach rocznych przez
czterdzieści lat.
W lalach międzywojennych dzia
łało na Pomorzu Gdańskim kilka
dziesiąt spółek mleczarskich, między
innymi w Skarszewach, Pelplinie,
Gdyni i Starogardzie. W Zielone i
Górze w 1929 roku powstała pierw
sza na ziemi starogardzkiej "polska
spółdzielnia mleczarska o sześćdzie
sięciu pięciu członkach, przerabiają
ca dziennie na nowoczesnych, szwe
dzkich maszynach około 4000 litrów
mleka.
Produkowała także masło
beczkowe II klasy. Jednak w 1933
roku spółdzielnia ogłosiła upadłość.
Na wzór najstarszej w kraju Spół
dzielni Spożywców „Zgoda" w Płoc
ku, która powstała w 1870 roku, po
dobne rozwijały się także na P o 
morzu Gdańskim, np. w Wejherowie
(od 1919 roku), Tczewie (od 1920 ro
ku), Kartuzach (sklep towarów ko
lonialnych), Świeciu i Pelplinie (w
latach
1920—1934, gdzie „Zgoda"
prowadziła pięć sklepów i własną
palarnię kawy ziarnistej).
Prócz sklepów spółek „Kupiec"
czy „Bazar" działały między .innymi
Spółdzielnie Spożywców „Jedność"
w Kościerzynie i Kocborowie pod
Starogardem (1926—1939). Ta ostat
nia, o stu pięciu członkach, prowa-

dziła cztery sklepy, jeden z nich w
Starogardzie. W latach 1925—1934,
działała też w tym mieście spół
dzielnia „Rolnik Kaszubski", zrze
szająca 253 członków ze starogardz
kiego i okolicznych powiatów, która
oprócz składnicy w Starogardzie
prowadziła filię w Skórczu. Ważną
rolę spełniały banki ludowe. Wśród
wielu pięć placówek działało na zie
mi starogardzkiej, zaś dwie na ob
szarze Wolnego Miasta Gdańska (w
Gdańsku do 1932 roku i w Sopocie
do 1939 roku).
Polskie spółdzielnie wiejskie nara
żone były na silną konkurencję ze
strony niemieckich spółek rolniczych
o starych tradycjach. W Starogar
dzie konkurencyjnym było niemiec
kie Towarzystwo Rolnicze, powstałe
już w 1847 roku. Organizacje rolni
cze mniejszości niemieckiej znajdo
wały się nie tylko we wszystkich
miastach pomorskich, ale także w
wielu wsiach (np. kasy oszczednościowo-pożyczkowe w Linowcu i Dą
brówce). W 1938 roku w powiecie
starogardzkim funkcjonowała jedna
niemiecka spółka rolnicza, jedna
spółka skupu i zbytu produktów rol
nych i dwie spółki mleczarskie. Nie
tylko nie przewidywały one człon
kowstwa Polaków, ale były wręcz
wrogo usposobione do Polski, a nie
które np. Vereinbank w Tczewie (1922
1939) — prowadziły sabotaż gospo
darczy między innymi handlując
nielegalnie obcymi walutami.
W
okresie wiosny i lata 1939 roku
spółdzielcy Pomorza, zawsze walczą
cy o likwidację wpływów niemiec
kich i umocnienie idei niepodległoś
ciowych, solidarnie poparli negatyw
ny stosunek społeczeństwa polskiego
wobec rewizjonistycznej polityki Hi
tlera.
Włączyli się oni do akcji
zbiórkowej na Fundusz Obrony Na
rodowej oraz zadeklarowali wpłaty
na Pożyczkę Obrony Przeciwlotni
czej kraju.

Relacja komisarza policji, Rexa, z
posiedzeń Kółka Rolniczego w P i a 
secznie za lata 1876—80.

stanie z konstytucyjnego prawa sto
warzyszeń, nie tylko wzoroioe połą
czenie
sil ku jednemu
społecznemu
celowi, jak nam tego bardzo a bar
dzo ku wszystkim stronom potrzeba,
ale nadto widzimy w nim początek
tego, na co długo cały nasz naród
czekał, czego teraz z niecierpliwym
upragnieniem wygląda, a to czym
jest to, co oświatą i postępem na
zywamy.

Polskie Kółko Rolnicze w Piasecz
nie coraz bardziej staje się ośrod
kiem
icłościańskich
zainteresowań
ludności
polskiej,
zamieszkującej
prowincję pruską i poznańską. Pra
wie na
każde zebranie
przybywają
delegacji
zamiejscoioych
stowarzy
szeń, przy każdej też sposobności ca
ła polska prasa szeroko sławi kółko
Piaseckie.

W
widzimy

Nadzoiślanin,

Piękne osiągnięcia zanotowało kół
ko rolnicze w Pinczynie, na które
go czele stał miejscowy proboszcz,
ksiądz Stanisław Hoffmann, poseł
na sejm. Zarząd kółka umożliwił
swym członkom umieszczenie dzieci
w szkołach rolniczych. Zmeliorował
łąki w dolinie rzeki Piesienicy, u r e 
gulował spiętrzanie wody dla po
trzeb młyna w Piesienicy, wybruko
wał drogę w Pinczynie, pobudował
łaźnię wiejską ,i w 1927 roku zelek
tryfikował całą wieś oraz przyczy
nił się do utworzenia przystanku
kolejowego w Pinczynie. W tym sa
mym roku zorganizowano we wsi
czytelnię ruchomą.
Kółka rolnicze wniosły znaczny
wkład pracy w realizację ustawy o
reformie rolnej, zwłaszcza podczas
Towarzystwo Rolnicze tu Piasecz
nie zostało tylko po
to założone,
ażeby
rozwijać
polskość
przeciw
niemczyźnie i ażeby, gdzie to możli
we, pruskich poddanych mówiących
po polsku całkowicie odcignąć od
Niemców.

Towarzystwie
piaseczeńskim
nie
tylko
przezorne korzy-

1865
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WYBUCH WOJNY
w dniu 1 września 1939 roku nie
przerwał od razu działalności gospo
darczej ruchu spółdzielczego. Spół
dzielnia Spożywców „Zgoda" w Wej
herowie oraz Spółdzielnia „Jedność"
w Kocborowie przestały pracować
dopiero w drugim tygodniu okupa
cji. Agresorzy natychmiast jednak
przystąpili do likwidacji polskich
organizacji spółdzielczych, przejmu
jąc majątek i zarząd. Natomiast
banki ludowe zostały przez władze

Niemieckie pismo Thorner
blatt, Toruń 1865, nr 190
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Okupacyjne rozwiązane. Wprawdzie
akcja likwidacyjna trwała do stycz
nia 1941 roku, a następnie po przer
wie wznowiona w latach 1943 i 1944,
to jej efekty były jednak mizerne.
Nie wszystkie banki hitlerowcom
udało się zlikwidować.
. Działaczy spółdzielczych i innych
społeczników chłopskich
spotkały
różne represje. Na listach eksterminowanych
fizycznie
Kociewiaków
znalazły się nazwiska 582 zidentyfi
kowanych osób.
Byli wśród nich
trzej posłowie — ksiądz Hoffmann,
Szakun i Szturmowski, również se
nator — ksiądz Bolt, członek Ko
munistycznej Partii Francji — Igna
cy Jaroszkiewicz, były przewodni
czący Rady Nadzororczej „Rolnika
Kaszubskiego" — ksiądz Stanisław
Jarzębski, dwaj działacze „Jedności"
z-Kocborowa — Fr. Dunajski i dr J.
Kopicz, trzej aktywiści Kółek Rol
niczych — J a n Kowalski i Wołoszewski z Piaseczna oraz ksiądz Al.
Kapior z Lubichowa, poza tym trzy
nastu działaczy banków ludowych.
Zostali oni zamordowani w Lesie
Szpęgawskim lub w innych miejs
cach kaźni. Wielu członków kółek
rolniczych zostało wysiedlonych ze
swoich
gospodarstw.
Hitlerowcy
mścili się również na przedstawicie
lach własnej narodowości. W Toru
niu jesienią 1939 roku zamordowa
no Niemca Fryderyka Carla za to
tylko, że doprowadził w styczniu
1938 roku do spolszczenia niemiec
kiej spółki mleczarskiej w Staro
gardzie.
Członkowie kółek rolniczych i in
nych organizacji chłopskich brali
masowo udział w różnych formach
antyhitlerowskiego
ruchu
oporu.
Działacze kółek w Zblewie, Karsinie
i Wielu ukryli sztandary swoich
organizacji, a w Pinczynie zdołano
przechować protokólarze i inne do
kumenty kółka z lat 1909—1929:
Wielu uczestników ruchu ludo
wego wstąpiło do oddziałów party
zanckich lub współpracowało z ni
mi, między innymi Stanisław Witta,
Włodzimierz
Szakuna,
Franciszek
Walaszek. W organizacji konspira
cyjnej „Pomoc Polakom" pracował
ksiądz Edmund Roszczynialski z

Wejherowa, a w wywiadzie AK —
Teofil Siegmiiller z Zelgoszczy. Wła
dysław Bukowski i Bernard Gemza,
zatrudnieni jako sprzedawcy w skle
pie Niemca w Lubichowie, przeka
zali partyzantom z okolicznych la
sów znaczne ilości żywności i papie
rosów. Wciąż czeka na upamiętnie
nie Antoni Średziński, zastępca dy
rektora Banku Ludowego w Tcze
wie, który 2 września 1939 roku ja
ko żołnierz polski, poległ pod Osiem.
Niemieccy osadnicy rolni, sprowa
dzani na gospodarstwa po wywłasz
czonych Polakach, zrzeszyli się w
1940 roku, w Związku Spółdzielni
Rolniczych dla Osiedleńców (Siedlergenossenschaft), do którego 11 listo
pada 1942 roku należało w powiecie
tczewskim 395 członków, a w powie
cie starogardzkim 380 osadników.
Organizacja ta troszczyła się o stałą
poprawę warunków bytowych dla
swych członków. Kredytów na róż
ne cele gospodarcze udzielały im za
równo dawne banki niemieckie, jak
i nowo utworzone.
PO WYZWOLENIU W 1945 ROKU
spod okupacji hitlerowskiej człon
kowie przedwojennych kółek rolni
czych, którzy przeżyli wojnę i zna
leźli się na Pomorzu, przystąpili do
realizacji ustawy o reformie rolnej,
a wielu z nich zasiedliło gospodar
stwa poniemieckie. Potem organizo
wali Gminne Spółdzielnie, Spółdziel
cze Ośrodki Maszynowe, czynnie
upowszechniali
oświatę
rolniczą.
Wprawdzie przedwojenne kółka nie
zostały reaktywowane, ale ich zada
nia przejął założony w 1944 roku
w Lublinie Związek Samopomocy
Chłopskiej i w nich nie zabrakło
dawnych działaczy kółkowych. Spół
dzielcze Ośrodki Maszynowe zostały
przekształcone w Państwowe Ośrod
ki Maszynowe, natomiast część rol
ników indywidualnych zaakceptowa
ło zespołowe formy gospodarowania
na roli. Jako jedne z pierwszych na
Pomorzu Gdańskim powstały Rolni
cza Spółdzielnia Wytwórcza „Zdo
bycz Chłopska" w Kokoszkowach z
udziałem osiemnastu członków za
łożycieli (26 kwietnia 1949 roku) oraz
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fot. St. Zaczyński

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
„Przyszłość" w Kulicach (25 maja
1949 roku). Z wielu innych, potem
powstałych spółdzieni do dziś prze
trwały między innymi RSP „Dobro
byt" w Lignowach (z 1951 roku),
RSP „Zwycięstwo" w Czarnym Lesie
(z 1951 roku), RSP „Źródło Przysz
łości" we Frący (z 1952 roku), RSP
„Zdobycz" w Jeleniu (z 1953 roku)
i RSP „Zwycięstwo" w Rudnie (z
1956 roku).
Dnia 22 października 1954 roku
chłopi indywidualni z Brzeźna Wiel
kiego pod Starogardem założyli ze
spół uprawowy na 42 hektarach ziemi dotąd leżącej odłogiem.
W wyniku wydarzeń październiko
wych 1956 roku nastąpiło reaktywo
wanie działalności kółek rolniczych,
organizacji chłopskich o starych, pa
triotycznych tradycjach ludowych,
które szczyciły się sukcesami w
okresie międzywojennym. Ich nowe
zadania
zostały
sprecyzowane
w
uchwale KC PZPR i NK ZSL ze stysznia 1957 roku, podczas gdy kształt
organizacyjny nadał im I Krajowy
Zjazd Kółek Rolniczych dwa lata
później.
Zostały one zrzeszone w
Centralnym Związku Kółek Rolnicych, który w części przejął również
zadania równocześnie rozwiązanego
Związku Samopomocy Chłopskiej.
Po uchwale KC PZPR i NK ZSL o
nowej polityce rolnej z 22 czerwca
1959 roku ukazała się uchwała Ra
dy Ministrów z 24 lipca tego samego
roku, o utworzeniu Funduszu Roz
woju
Rolnictwa,
przeznaczonego
głównie na zakup wspólnego wypo
sażenia, niezbędnego do spełnienia
podstawowego celu działalności kó
łek, jakim było świadczenie usług
mechanizacyjnych na rzecz chłopa.
Wśród reaktywowanych kółek w
styczniu 1957 roku znalazło się Zble
wo, które w ciągu dwóch lat wyka
zało wzrost członków z dwudziestu
pięciu do osiemdziesięciu. Kółko
zorganizowało
zespół
maszynowy,
koncentrujący sprzęt rolniczy, bu
dowlany, łąkarski i torfowy. Przy
kółku powstała sekcja hodowli be
konów. Z inicjatywy zarządu utwo
rzono też Koło Gospodyń Wiejskich,
do którego wstąpiło osiemnaście
kobiet.
Po październiku 1956 roku, wiele
spółdzielni produkcyjnych się roz
wiązało. Te jednak, które przetrwa
ły, krzepły organizacyjnie i gospo
darczo. W 1957 roku powstała nowa
spółdzielnia — RSP „Wierność" w
Wielkich Walichnowach, gospodaru
jąca obecnie na 549 hektarach, z
udziałem
osiemdziesięciu
ośmiu
czionków.
W dniu 17 stycznia 1961 roku uka
zała się ustawa o spółdzielniach i
ich związkach, sprzyjająca rozwojo
wi tych kółek rolniczych, które po
szukiwały nowych form działalności.
Już w tym samym roku, w powiecie
starogardzkim powstały trzy Spół
dzielcze Ośrodki Ro]ne Kółek Rol
niczych — w Wolentalu, Linówcu
i Wałdówku, oraz Spółdzielnia Usługowo-Wytwórcza w Hermanowie pod
Starogardem,
(dziś
Spółdzielnia
Usług Rolniczych „Kociewie" w Sta
rogardzie Gdańskim), która w 1962
roku przejęła cegielnię w Nowej
Wsi Rzecznej. W 1967 roku było w
powiecie już szesnaście SOR-ów i

zorganizowano trzydzieści pięć Ze
JERZY GŁOWACKI
społów Przysposobienia Rolniczego
o 346 członkach. Powstawały także
Międzykółkowe Bazy Maszynowe,
które w. 1969 roku tylko w starogardzkiem skoncentrowały sprzęt
rolniczy o wartości 95 miliardów
złotych.
W 1961 roku powstała w Rajkowach Rolnicza Spółdzielnia Produk
cyjna ,,Plon", w której na 1958 hek
tarach gospodaruje 660 członków.
W kwietniu 1973 roku zapoczątko
wano
organizowanie
gminnnych
Spółdzielni Kółek Rolniczych (SKR)
zgodnie z zasadą, że głównym ogni
wem życia społeczno-gospodarczego
winna być gmina. Te wielobranżowe
i wielozakładowe spółdzielnie pow
stały jeszcze w tymże roku w wielu
miejscowościach Kociewia — w Lu
bichowie, Zblewie, Skórczu, Leśnej
Jani, Kaliskach i Starogardzie. Daw
ne Międzykółkowe Bazy Maszyno
we zachowały się tylko w gminach
Osiek i Osieczna. Natomiast w po
Coraz częściej i śmielej (chociaż
wiecie tczewskim SKR-y zorganizo
jeszcze nie przez wszystkich) pod
wały się w 1974 roku w Nicponii,
a w następnym roku — w Morzesz noszoną
kwestią
jest
wprowadze
czynie i Pelplinie z siedzibą w Rud
nie w życie idei regionalizacji nau
nie. .
czania
w
szkole
podstawowej
i
średniej. Wydaje się, że właśnie na
W wiejskim ruchu spółdzielczym
Pomorzu potrzeba
taka dostrzegana
na Kociewiu odnotowano również
jest tu pełniejszym niż gdzie in
utworzenie nowych spółdzielni pro
dziej
wymiarze
i
szanse
na
jej
dukcyjnych. W 1976 roku RSP po
urzeczywistnienie
są
tu
większe.
wstała w Kolonii Ostrowickiej (1982:
Zadecydowało o
tym z pewnością
połączona z RSP „Zwycięstwo" w
typowe
dla mieszkańców
tego
re
Rudnie) i Lipiej Górze (1985: połą
gionu istnienie ich trwałego i sil
czona z. RSP „Przyszłość" w Kuli
cach), w 1978 roku RSP — „Prze
nego związku emocjonalnego z zie
ł o m " w Międzyłężu, a rok później
mią ojców i dziadów, co niewątpli
RSP — „35-lecia P R L " w Szprudowie
wiąże
się z
jakże
burzliwą
wie i RSP „Rozkwit" w Ropuchach.
historią Pomorza w ostatnich dzie
sięcioleciach.
Jednocześnie w 1980 roku SOR w
Koteżach pod Starogardem prze
Zdarza się jednak, że głośne i
kształcił się w R S P „Rolnik".
szczere mówienie o potrzebie upo
W 1981 roku w województwie
wszechnienia
poważnie
traktowanej
gdańskim było 610 kółek rolniczych
regionalizacji
w
nauczaniu
oraz
z 49,5 tysiącami udziałowcami i 698
podkreślanie wartości „małej ojczy
kót Gospodyń Wiejskich, zrzeszają
zny" traktowane jest niekiedy jako
cych 29.700 kobiet. Działalność go
przejaiu
niezdrowego
poczucia
od
spodarczą prowadziło czterdzieści
rębności, izolacji, chęci wprowadza
siedem jednostek i to w zakresie
nia swego rodzaju konkurencji na
usług budowlanych, chemizacyjnych,
linii
region—naród,
państwo.
warsztatowych, a przede wszystkim
mechanizacyjnych.
Nie sposób zgodzić się z takim
Dnia 8 października 1982 roku
poglądem.
Tworzenie
ścisłych więzi
ukazała się ustawa o społeczno-zaz
regionem to
jednoczesne umac
wodowych organizacjach rolników, nianie
poczucia
przynależności na
gwarantująca „własność", całkowitą
rodowej,
której
częścią
składową
ochronę i prawo dziedziczenia indy
jest
również
utożsamianie
się
z
widualnych gospodarstw rolnych", i
miejscem urodzenia
czy
zamieszka
•powołująca do życia Krajowy Zwią
nia.
Pominięcie
tego
regionalnego
zek Rolników, Kółek i Organizacji
ogniwa nie jest możliwe lub mo
Rolniczych, stanowiący „naczelną
tylko
pozornie.
Przypomina
reprezentację rolników indywidual żliwe
próbę
wymazania
cząstki
nych". Przynależność do Związku i bowiem
własnego
życiorysu,
próbę
poważ
oparta jest na zasadach dobrowol
nego zubożenia własnego
JA.
ności. Dla przykładu Gminny Zwią
Aby zażegnać tego rodzaju nie
zek Rolników, Kółek i Organizacji
bezpieczeństwo, potrzebna jest świa
Rolniczych w Starogardzie Gdań
doma i przemyślana edukacja mło
skim według stanu na koniec 198'o
dzieży szkolnej pod kątem wszech
roku zrzeszał osiemdziesiąt jedno
stronnego poznania regionu i umac
stek organizacyjnych — kółek rolni
niania
związków
uczuciowych
z
czych, kół gospodyń, młodzieży, ko
miejscem
pochodzenia.
ło hodowców, organizacje spółdziel
Program
nauczania
realizowany
cze. Wszystko to zaplanowano przed
przez szkolę jest jednolity dla ca
ponad wiekiem z Kraziewiczowskiej
łego kraju, czemu trudno się dzi
myśli:
wić.
Jednolitość
treści
kształcenia
Kto kocha swą Ojczyznę,
przeznaczonych
do
powszechnej
re
Cnoty, obyczaje,
alizacji
w
placówkach
oświatowych
Niechaj strzeże tej ziemi,
powoduje
jednak,
że
poszczególne
Niech ją w skiby kraje!
szkoły, a ściślej mówiąc sami nau
dr Józef Milewski
czyciele, we własnym zakresie po

winni
uwzględnić
w
należytym,
stopniu
ich
regionalne
zróżnicowa
nie.
W praktyce wygląda to zazwy
czaj nader mizernie, mimo że re
gionalizacja
nauczania
wcale
nie
stoi w sprzeczności . z programami
szkolnymi. Na przykład w progfar
mie
nauczania
języka
polskiego
znajdujemy
hasło:
„Teksty związa
ne z regionalnymi tradycjami histo
rycznymi i literackimi".
Okazuje się zatem, że regionali
zacja w nauczaniu jest obowiązkiem
nauczycieli, dodajmy: ważnym obo
wiązkiem. Dlaczego więc nie wszy
scy go realizują"! Co nie sprzyja
sięganiu do „regionalnego skarbca"?
Gdyby zapytać o to samych na
uczycieli, sądzę, że najczęściej po
dawanymi
przyczynami
byłyby:
1. Brak czasu spowodowany prze
ładowaniem
programu
nauczania.
Ostatnie „cięcia" w programie oka
zały
się' jedynie zabiegiem kosme
tycznym.
2. Brak tekstów dla ucznia (To
jeden z głównych argumentów po
lonistów). Biblioteki szkolne nie dy
sponują
wystarczającą
ilością
lek
tur
obowiązkowych,
cóż
dopiero
mówić o utworach kaszubskich lub
kociewskich!
3. Brak
materiałów
pomocniczych
dla nauczyciela.
Niechęć czy może nawet utrud
nienia ze strony władz szkolnych
nie wchodzą, jak uważam, w ra
chubę, gdyż nie sposób traktować
serio zastrzeżeń, które nie mają ra
cjonalnych
podstaw.
Czy
powyższe
usprawiedliwienia
można uznać za wystarczające?. :
Nie ulega wątpliwości, że każdy
nauczyciel boryka się w swej pracy
z
trudnościami
wynikającymi
z
konfliktu
pomiędzy
obszerńóścią
programu nauczania a limitem cza
su przeznaczonym na jego realiza
cję. W tej sytuacji każda lekcja
poświęcona
zagadnieniom
regional
nym uszczupla czas, jakim dyspo
nujemy,
aby
zrealizować
program.
Taka
sytuacja
rzeczywiście
prowa
dzi do poważnego ograniczenia. lub
całkowitego
zaniechania
regionaliacji w nauczaniu.
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Istnieje
jednak
możliwość
nieco
innego zapoznania uczniów z histo
rią i kulturą ich najbliższego oto
czenia.
Do
tematyki
regionalnej
możemy
przecież
nawiązywać
nie
jako
„przy
okazji",
poświęcając
nieco
czasu
rozmaitym
dygresjom,
które
są
formami
niezbyt
czaso
chłonnymi, a jednocześnie urozmai
cającymi
lekcje.
Omawianie „Wesela Boryny" mo
że zatem stać się na lekcjach języ
ka polskiego okazją
do krótkiego
zajęcia
się
współczesną
obyczajo
wością
weselną
i
pozostałościami
dawnej
tradycji
ludowej;
opraco
wywane w klasie VI pieśni i przysłoioia uzupełniamy tekstami regio
nalnymi, a ciekawym zadaniem dla
ucznióio
byłoby
zebranie
żywych
jeszcze do dziś mądrości ludowych;
spotkanie
ze
słownikiem
Lindego
łączymy, rzecz jasna, z informacja
mi na temat Bernarda Sychty i je
go
dzieł
łeksykograficznych.
Przy
kłady można by mnożyć, możliwości
jest wiele.
Mimo wszystko nie wolno nam
jednak
poprzestać
na
przygodnych
nawiązaniach.
Konieczne
jest
po
święcenie
przynajmniej
kilku
peł
nych jednostek lekcyjnych w ciągu
roku na realizowanie tematów zwią
zanych z wiedzą o regionie, kosz
tem
nawet
pewnych
mniej
istot
nych
haseł
programowych.
Być
może narażę się w tym miejscu
autorom
programu
nauczania
lub
co gorliwszym metodykom, ale do
prawdy wydaje mi się, że są bliż
sze i ważniejsze dla ucznia sprawy
niż
np.
rytmiczna,
kompozycyjna
i znaczeniowa funkcja rymu. A tak
mówiąc
szczerze,
czy
nawet
przy
rezygnacji
z
tematów
dotyczących
regionu jesteśmy w stanie w zada
walający
sposób
zrealizoioać
cały
program?
Znacznie
poważniejszą
przeszko
dą dla polonisty jest bariera spo
wodowana
ograniczoną
dostępnością
tekstów literackich.
Geograf, biolog
czy historyk są pod tym względem
w znacznie lepszej sytuacji. W przy
padku nauczyciela
języka
polskiego
konieczny
jest
zwielokrotniony
wy
siłek. Warto jednak zdobyć się na
niego.
Nie
wolno
wzbraniać
się
przed lekcją, którą nawet w całości
trzeba poświęcić zapisaniu na ta
blicy i w zeszytach utworu poetyc
kiego.
Najlepiej,
oczywiście,
jeśli
byłby to tekst gwarowy. Nie ogra
niczajmy się do baśni czy legend
zawartych
w
wypisach.
Zrezygnuj
my z mniej istotnych utworów na
rzecz
przeczytania
uczniom
kilku
bajecznych
opowieści
powstałych
na tej ziemi. Zwróćmy baczniejsza^
uwagę na biblioteczne półki z lite
raturą
regionalną.
Na
szczęście
znajdziemy na nich już sporo inte
resujących nas publikacji. Koniecz
ne
jest
zapoznanie
uczniów
z
,.KMR" i „Pomeranią".
Postarajmy
się
wykorzystać
niektóre
zamiesz
czone w nich teksty.
Na pewno jednak nawet najpięk
niej przeczytana
baśń nie zastąpi
10 pełni bezpośredniego kontaktu z
tekstem.
Stąd
bierze
się
postulat
skierowany pod adresem Zrzeszenia

24

Regionalizacja nauczania to spra
wa na tyle poważna, iż trudno jest
wymagać od nauczyciela, aby pod
jął się jej, nie dając mu nic w
zamian.
Poważne
kłopoty
będące
skutkiem
braku
przygotowania
nauczycieli w tej dziedzinie można
i
trzeba
wyeliminować
m.in.
po
przez
opracowanie
materiałów
po
mocniczych
w
postaci jednorazowej
choćby
publikacji
metodycznej.
Można
też
skorzystać
z
pomocy
nauczycieli mających już pewne w
tej
mierze
doświadczenie,
którzy
wespół
z
macierzystymi
metodyka
mi
zorganizowaliby
specjalne
wy
kłady połączone z lekcjami poka
zowymi.
Pierwsze tego
typu
spot
kania
(lekcja,
wymiana
doświad
czeń) odbyły się już dzięki działa
czom klubu „Dreszstwo Szkólnech",
który
skupia
nauczycieli-członków

ba
to
loykorzystać,
pamiętając
o
Zrzeszenia
Kaszub sko-Pomorskiego.
To cieszy. A może pisma regional
ne (w tym i „KMR") udostępniłyby
nieco miejsca na kącik metodyczny?
Za
sprawą
Zarządu
Głównego
Zrzeszenia ukazała się już na szczę
ście
niewielka
broszurka
autorstwa
Edwarda Brezy i Tadeusza Lips
kiego pt.
„Tematyka kaszubsko-pomorska
w nauczaniu
języka
pol
skiego w ki. IV—VIII szkoły pod
stawowej". (Duże brawa dla gdań
skiego Ośrodka Doskonalenia Nau
czycieli,
który
wydał
wymienioną
tu pozycję.)
Adresatami tej publi
kacji są nauczyciele-poloniści uczą
cy
przede
wszystkim
w
szkołach
kaszubskich,
ale
loykorzystać
ją
może
każdy
nauczyciel ze wzglę
du na to, iż znajdzie w niej odpo
wiedź na pytanie: Jak realizować
koncepcję
regionalizacji
nauczania?
W
przygotowanym przez
autorów
opracowaniu
problematyka
regiona
lna została wkomponowana w pro
gram nauczania.
Część proponowa
nych utworów
literackich
lub
te
matów
językowych
stanowi
dodat
kową ilustrację haseł zawartych w
programie.
Tak
wybrane
utwory
łub
zjawiska
językowe
omawiamy
z uczniami „w towarzystwie" tek
stów
i
problemów
narzuconych
nam przez program.
Oto kilka przykładów:

PROGRAM NAUCZANIA

TEMATYKA REGIONALNA

Kaszub sko-Pomorskiego
i
Kociew
skiego
Kantoru
Edytorskiego
w
spraioie
opracowania
i
wydania
najskromniejszych
chociażby
wypi
sów
z
literatury
regionalnej
dla
uczniów szkół podstawowych i śred
nich.
Znane
kłopoty
poligraficzne
uniemożliwiają z
pewnością szybkie
pojawienie
się
tego
typu
pozycji.
Ale
im
szybciej
podjęte
zostaną
działania
w
tym
kierunku,
tym
krócej przyjdzie nam czekać na tę
niezwykle potrzebną
książkę.

Mazurek

Dąbrowskiego

Zapoznanie uczniów
(ki. V)
Rota (ki. VII)

z

(ki.

VII)

encyklopedią

Powtórzenie wiadomości o czasow
niku i wprowadzenie trybów (ki. V)
Nazwy własne (ki. VIII)
Warto
wykorzystać
ten
pomysł
przy
opracowywaniu
podobnych
materiałów
dla
Kociewia.
Wszyscy, którym leży na sercu
poruszane
tu
zagadnienie,
muszą
sobie zdać sprawę z lego, że reali
zując
ideę
regionalizacji
nauczania
nadrabiamy
jednocześnie
wielolet
nie
w
tej
dziedzinie zaniedbania.
Więcej: prostujemy to, co przez la
ta zdążyło zostać do pewnego stop
nia
skrzywione.
Dr
Maria
Pająkowska
(„KMR"
nr 3) przypomniała wcale nie tak
dawno proces rugowania z polskiej
szkoły
gwary uznanej za zepsutą
odmianę
języka
i
przeszkodę
w
uczeniu
dzieci poprawnej polszczyz
ny.
Przekonanie
o
podrzędności
gwar
względem
języka
literackiego
jest powszechne, nawet w niektó
rych
społecznościach
wiejskich.
Stąd
lekcje
poświęcone
wiedzy
o
regionie, zwłaszcza te, na których
prezentujemy
teksty
regionalne,
są
traudne do przeprowadzenia, szcze
gólnie na początku. Fakt, że nau
czyciel w czasie tych spotkań czy
ta, pisze i mówi inaczej niż zwykle,
traktowany
jest
ze
zdumieniem.
Stosunkowo
jednak
szybko
ustępu
je ono miejsca zaciekawieniu. Trze

Hymn kaszubski (H. Derdowski)
Bedeker kaszubski (R. Ostrowska,
I. Trojanowska)
Jestem Kaszuba (F. Sędzicki)
Omówienie wybranych zjawisk z
zakresu czasownika w kaszubszczyźnie i dialekcie kociewskim.
Analiza
najczęstszych
w regionie
imion, nazwisk i nazw miejscowych.
tym, że przybliżanie uczniowi hi
storii i kultury jego ziemi rodzin
nej to jeden z warunków kształto
wania
właściwej
postawy
patrio
tycznej.
W
numerze
3/86
„Pomeranii"
ukazał się składający do głębszych
przemyśleń
wiersz
M.
Pająkowskiej. Zacytujmy go na zakończenie:
UCZBA
J a k Babcia mówi na chleb?
chleb
mleko? mleko
jabłonka? jabłonka
żyjemy? żyjem
lidźaie z Bogiem?
Idźta z Bogam
drugie śniadanie?
daiesióntka
Za te słówka nie będzie piątka
ale radość matka
że córka też nie zabaczy...
A może jednak
dzienniczku?

będzie

piątka

w

Jerzy Głowacki

Tym razem drukujemy tekst, który nasi przodkowie mogli przeczytać
w Księdze Pamiątkowej Dziesięciolecia Pomorza, wydanej w 1930 roku
w Toruniu, staraniem Pomorskiego Związku Podoficerów Rezerwy.
Wśród „Historji Powiatów i Miast Pomorskich w dziesięcioleciu
1920—30" znaleźliśmy m.in. materiały o powiecie starogardzkim i mieś
cie Starogardzie, które się n a m wydają interesujące.
Tekst przytaczamy wiernie, z zachowaniem wówczas obowiązujących |
zasad pisowni.

POWIAT
STAROGARDZKI
Społeczeństwo powiatu starogardzkiego od najdaw
niejszych czasów brało zawsze bardzo żywy udział w
pracach związanych z odzyskaniem niepodległości
Państwa Polskiego.
Polacy z t a k ' zwanego Kociewia zdawali sobie zaw
sze dokładnie sprawę, z ważności Pomorza dla przy
szłości Polski. To też jako główne swe zadanie po
stawili sobie podtrzymanie polskości na tych rubie
żach i utrzymanie łączności z całym narodem polskim.
Dzięki tym zabiegom, wbrew antypolskim działaniom
niemieckiego przemysłu i niemieckiej większej włas
ności, udało się polskość utrzymać na tym zagrożonym
skrawku ziemi polskiej i wzbudzić niezachwianą wia
rę w odzyskanie niepodległości.
Łączność swoją z narodem polskim dokumentowali
starogardzianie czy to przez wybitny współudział w
powstaniu 63 roku, kiedy to z jednym z tut. właści
cieli ziemskich na czele oddział 500 ochotników z n a j 
bliższych okolic Starogardu próbował z bronią w
ręku przedrzeć się przez granicę pruską do oddzia
łów powstańczych, czy też przez czynny udział w tak
zwanym strejku szkolnym na wzór strejku wrzesiń
skiego.
Nie obcą była dla powiatu starogardzkiego również
walka o polskość odległej ziemi podlaskiej wśród
unitów, gdyż bierze w niej udział jeden z księży
powiatu starogardzkiego rodem z Jabłowa, prześla
dowany i więziony później przez Rosjan przez 18
miesięcy w Siedlcach (ks. Henryk Jackowski). Ten
sam ksiądz przyczynił się również do utrwalenia
polskości w Małopolsce, gdzie jako prowincjał zakonu
Tow. Jezusowego zakłada słynny konwikt św. Józefa
dla młodzieży w Chyrowie.
W tym samym czasie wre na terenie pow. staro
gardzkiego praca około podtrzymania świadomości
narodowej. Najlepszym dowodem tej pracy są liczne
towarzystwa społeczne oraz silne pod względem go
spodarczym polskie spółdzielnie rolnicze. Nie obcą
była też ludności tut. powiatu walka z pruską Komi
sją Kolonizacyjną o ziemię polską. Tu bowiem w
powiecie starogardzkim zrodziła się myśl przeciwsta
wienia się zgubnej dla Polski działalności komisji
kolonizacyjnej, zrealizowana później przez jednego
z obywateli pow. starogardzkiego w Banku Ziemskim
w Poznaniu. Tu też robiono pierwsze próby z polską
parcelacją (Pinczyn) wiedząc, że mniejszy rolnik pol
ski, przywiązany do swego warsztatu pracy, jest n a j 
lepszą ostoją dla wszelkich poczynań narodowych.
To też Kociewie dzięki tej wytrwałej pracy prze
ciwstawiło
się
wszelkim
zakusom
niemieckiem
i utrzymało swoją polskość z tym wynikiem, że jako
posłów do parlamentu pruskiego wybierało stale
Polaków.

Nie można się zatem dziwić, że społeczeństwo pow.
starogardzkiego z chwilą powstania nadziei odzyska
nia niepodległości podczas wojny światowej, żywo
przygotowuje się do przejęcia władzy państwowej w
ręce polskie. Równocześnie z wybuchem rewolucji
w Niemczech w roku 1919 tworzy się tu Powiatowa
Rada Ludowa z p. Czesławem Nagórskim, znanym
przemysłowcem, na czele.
Odtąd cała praca społeczna została przez Polaków
ujęta w sposób systematyczny i obejmujący cało
kształt życia polskiego. Władze niemieckie, pozostają
ce jeszcze tu do stycznia 1920 r., stają się prawie
zbyteczne, gdyż Polacy uznają w Radzie Ludowej
swoją prawowitą władzę. Po nalcżytem przygotowa
niu terenu pracy przez Radę Ludową łatwo i skład
nie nastąpiło w dniu 23 stycznia 1920 r. przejęcie
władzy w ręce polskie. Na czele powiatu staje do
tychczasowy Prezes Rady Ludowej i komisarz przy
landracie, p. Czesław Nagórski.
Z powodu nieposiadania wykwalifikowanego urzęd
nika polskiego tak w urzędach państwowych jak
i samorządowych, okazuje się praca na początku
nader trudna. Jednakże zapał do pracy wszystkich
powołanych do tego czynników, jak i należyte zrozu
mienie ogromu tych trudności przez społeczeństwo,
pozwalają na szybkie uchylenie wszelkich niedoma
gam
Jedną z dalszych trudności w rozwoju pracy sa
morządowej była dewaluacja pieniądza. Nim bowiem
do kasy wpłynęły podatki, zdołała się wartość złożo
nych pieniędzy znacznie obniżyć tak, że nie można
było myśleć wtedy o dokonywaniu większych robót
inwestycyjnych.
Tymczasem
drogi
bite,
których
utrzymanie od dawien dawna pochłaniało większość
wydatków samorządowych, zostały za ostatnich czsów
niemieckich podczas wojny światowej zaniedbane w
sposób wprost katastrofalny. Naprawa tych dróg wy
magała natychmiastowej pomocy. Z drugiej strony
wzmogły się w dziale wydatków samorządowych
niezmiernie rozchody na opiekę społeczną. Boć prze
cie ziemie polskie najbardziej ucierpiały podczas ;
wojny światowej. Z pola bitwy zaczęły wracać liczne
rzesze chorych i pokaleczonych żołnierzy, których los
wymagał natychmiastowej opieki. Pod ciężarem wy
datków na opiekę społeczną uginały się gminy wiej
skie i samorząd powiatowy. W tych warunkach pra
ca samorządowa była nadzwyczaj trudna. Musiała
się ona raczej ograniczyć do leczenia r a n zadanych
wojną światową oraz stworzenia podwalin pod przy
szłą normalną działalność. Przypatrzmy się, jak też
wyglądała w pierwszym dziesięcioleciu gospodarka
drogowa. Na pierwsze lata przypada rozpoczęcie bu
dowy nowej szosy na 6-cio kim. odcinku Starogard—
—Rywałd—Klonówka, której końcowe roboty prze
prowadza się w chwili obecnej.
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W ostatnim 10-cioleciu dokonano położenia 38.122
km. nowych powłok na szosach powiatowych, których
powiat ma 155,7 kim., w tem w poszczególnych la
tach:
•

nie mówiąc o licznych drobnych naprawach, dokony
wanych dużym nakładem siły i kosztów.
Na drogach państwowych i wojewódzkich, których
w powiecie jest 86,311 kim., położono nowych powłok
razem 20,190 kim.
Jednem z poważnych zagadnień budownictwa na
ziemnego w powiecie była również sprawa budowy
nowych mostów. Przez powiat bowiem przepływają
nader kręte i dość głębokie rzeczki Czarna Woda
i Wierzyca.
W ostatniem 10-leciu zbudowano nowe mosty w
Czarnem, Nejmusach, Krągskim Młynie, w Krównie,
Owidzu, Wdzie i Zimnych Zdrojach oraz naprawiono
liczne mosty, których łączna długość wynosi 0,187.55
kim.
Przy pomocy samorządu powiatowego naprawiono
i zbudowano też liczne drogi gminne, w szczególności:
Pączewo—Wysoka, przez wieś Królówlas, Studzienice,
Smolniki, przez wieś Osówek, Skórcz pod Kierwałd,
Zblewo Dworzec, Pinczyn—Zblewo i Pinczyn przy
stanek kolejowy.

STAROGARD
Miasto Starogard jest miastem powiatowym. Założo
ne zostało w roku 1339. Liczba mieszkańców, bez
garnizonu 12273. Narodowość 90% Polaków. Burmi
strzem jest Adam Czwójdziński, zastępcą burmistrza
adwokat Jacobson. Starogard położony jest przy kolei
głównej Tczew—Chojnice, poza tem stanowi punkt
wyjścia dla kolei bocznych: Starogard—Skórcz—Smę
towo,
Starogard—Skórcz—Czersk,
Starogard—Skar
szewy—Kościerzyna i szos Starogard—Tczew, Staro
gard—Chojnice,
Starogard—Skórcz,
Starogard—Pel
plin, Starogard—Lubichowo, Starogard—Skarszewy.
Ogółem budowli murowanych jest 600, baraków zaś
urządzonych na cele mieszkaniowe 12, stan ulic jest
dosyć dobry, chodniki są wyłożone flizami, oświetle
nie elektryczne.

Dziełem całego społeczeństwa przy wydatnej pomo
cy ze strony samorządu pow. to budowa nowych
kościołów w Pinczynie, Kasparusie, Wdzie, Sumińie
i Osiecznie.
W Czarnymlesie odbudowano i powiększono spalo
ny kościół. W Skórczu powiększono znacznie miejsco
wy kościół, a w Pączewie dano w kościele nowe skle
pienie. W Krągu i w Szlachcie przebudowano domy
na kaplice. Fakty te świadczą dobitnie o głębokiej
religijności, która tu na Pomorzu poczytywana była
za identyczną z polskością.
Jednym z dalszych pomników pracy społecznej to
budowa kilku szkół w powiecie oraz w Starogardzie
bursy gimnazjalnej, gdzie przeszło 55 uczni znajduic
schronienie i opiekę. Bursa ta została poświęcona w
dniu podczas pobytu p. Prezydenta Rzeczypospolitej
prof. Ignacego Mościckiego w Starogardzie. Obok po
dajemy fotografję, na której uchwycono moment opu
szczania bursy po jej poświęceniu przez p. Prezy
denta oraz z świtą: p. wojewodą pomorskim Lamotem, p. generałem Pławskim, p. płk. Wieniawą-Długoszewskim. p. płk. Głogowskim, p. starostą Kalksteinem.
Baru.io dużo wagi poświęca tut. społeczeństwo
również organizacjom społecznym. Świadczą o tem
najlepiej bardzo żywotne i nader liczne towarzystwa
oświatowe, bibljoteki i towarzystwa wychowania fi
zycznego. Niema prawie wioski w powiecie, w którejby nie było czy to Towarzystwa Wojaków i Pow
stańców czy też Sokoła lub Towarzystwa Młodzieży
Katolickiej czy wreszcie Strzelca, które to organiza
cje wszystkie zgodnie i harmonijnie współpracują dla
dobra i rozwoju Polski Mocarstwowej.
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Starogard ma Rynek, osobne targowiska dla bydła
i koni, rzeźnię miejską, oraz, prócz głównego dworca
przy torze Tczew—Chojnice, mniejszy drugi dworzec
przy torze Starogard—Skórcz.
Miasto ma gazownię, benzolownię i wodociągi, ka
nalizację, łazienki rzeczne, ogród obszerny przy
Strzelnicy i park miejski w śródmieściu w obszarze
4,30 ha, place bawialne w parku miejskim i na
Przeskoku, 2 apteki, 2 szpitale o charakterze ogólnym
(miejski, 20 łóżek, a drugi w zarządzie sióstr elżbie
tanek, 50 łóżek). W sąsiedniej gminie Kocborowo,
2 km, od centrum miasta, znajduje się zakład psy
chiatryczny w zarządzie krajowym,
w sąsiedniej
gminie Stadnina (3 km. od centrum miasta) pań
stwowa stadnina ogierów. Dalej są 2 szkoły miejskie
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Prezydent Ignacy Mościcki po otwarciu
bursy gimnazjalnej w dniu 3 sierpnia
1927 roku w Starogardzie.
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w własnych budynkach, 1 szkoła wydziałowa w
miejskim gmachu, gimnazjum państwowe w pięknym
budynku własnym, szkoła dokształcająca, niemieckie
gimnazjum prywatne, czytelnia ludowa, ochronka,
miejskie przytulisko dla ubogich starców, 4 przytu
liska dla starców pracowników firmy Goldfarb.
Miasto ma straż ogniową z dobremi przyrządami.
Starogard ma charakter wybitnie przemysłowy. F a 
bryk i zakładów większych rozmiarów liczy 18,
a mianowicie: 1 gorzelnię, 1 fabrykę państwową wy
robów tytoniowych, 1 fabrykę państwową monopolu
spirytusowego, 1 fabrykę koniaku, 1 fabrykę obuwia,
2 fabryki mebli, 1 młyn wodny i elektryczny, 1 fa
brykę maszyn, 1 fabrykę chemiczną, 3 tartaki, 3
przedsiębiorstwa budowlane, 1 fabrykę papy dacho
wej i smoły.
Drobnych zakładów przemysłowych jest w mieście
około 15, nie licząc rzemiosła (fabryka cukierków,
2 mineralne, 3 drukarnie, 1 mleczarnia, fabryka n a 
rzędzi rolniczych, fabryka powozów, 3 fabryki likie
rów i.t.p.).
Ruch handlowy jest bardzo ożywiony, ponieważ
nawet dalsza okolica pokrywa tu na miejscu swe
potrzeby, wysyłka rozmaitych towarów i wyrobów
obejmuje zaś całą b. dzielnicę pruską, a nawet całą
Rzeczpospolitą.
Starogard ma 2 kościoły, kat. i ew., i bóżnicę. G a r 
nizon: 1 pułk szwoleżerów i baon strzelców. Sąd:
powiatowy i okręgowy.
Ważniejsze wydarzenia w mieście w czasie od r.
1920—1930:
29.1.1920 Wkroczenie wojsk polskich i objęcie miasta
przez władze polskie.
4.2.1920 Przyjazd generała Hallera.
13.2.1920 Wprowadzenie w urząd komisarycznego bur
mistrza, Buchholza przez kom. starostę Na
górskiego.
16.2.1920 Pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej.
13.2.1921 Wybór Rady Miejskiej.
25.9.1922 Wybór Adama Czwójdzińskiego na burmis
trza.
8.3.1923 Wprowadzenie
burmistrza
Czwójdzińskiego
w urząd przez Naczelnika Wydziału Samo
rządowego, Peszkowskiego z Torunia, na
uroczystem posiedzeniu Rady Miejskiej w
obecności starosty dr. Bogocza i licznych
przedstawicieli władz i obywatelstwa.
25.4.1923 Przyjazd Pana Prezydenta Rzeczypospolitej,
Wojciechowskiego, w celu zwiedzenia miasta,
powiatu i Pomorza.
1.5.1923 Katastrofa kolejowa (pociąg tranzytowy) pod
Starogardem przy leśniczówce Kochance,
spowodowana zbrodniczą ręką przez rozkrę
cenie szyn. Rozbiło się kilka wagonów, a 29
osób poniosło śmierć.
24.4.1926 Opuszczenie przez 65 pułk piechoty miasta
Starogardu wskutek przesiedlenia do G r u 
dziądza.
3.8.1927 Przejazd Prezydenta Rzeczypospolitej Moś
cickiego przez Starogard, przywitanie na
Rynku i przyjęcie godności Króla Kurkowe
go tutejszego Bractwa Strzeleckiego oraz de
korowanie orderem królewskim.
14.12.1929 Pobyt P a n a Prezydenta Rzeczypospolitej
Mościckiego z powodu święta 1 Pułku Szwo
leżerów Rokitniańskich.
Miasto pobudowało od r. 1920—1930: 9 domów
mieszkalnych dla 132 rodzin, przebudowało 13 baraków
wojskowych na domy mieszkalne dla 53 rodzin, wy
budowało most betonowy przez kanał. Wykonało r e 
gulację ulic Hallera i Podgórnej, boisko sportowe przy
gazowni. Szpital miejski i ratusz gruntownie prze
budowano i dostosowano do wymogów nowoczesnych,
skanalizowano wschodnią część Rynku, urządzono
łazienki rzeczne za gazownią, park miejski w śród
mieściu o obszarze 4,30 ha, place bawialne w parku
miejskim i na Przeskoku, usypano 1200 m. drogi
okrężnej, 12 m. szerokiej, przyczem poruszono prze
szło 100000 m 3 ziemi, założono 2 mosty przez Wierzy
cę i wybudowano przy gazowni benzolownię.

Pierwsze wiadomości o istnieniu d r u k a r n i w Świe
ciu pochodzą z 1840 roku. W tym bowiem roku Wil
helm Moesner reklamował założenie swej firmy księgarsko-drukarskiej w ogłoszeniach, ukazujących się w
lokalnym piśmie. Ostatni, przed II wojną światową,
właściciel tej drukarni, Wojciech Fabiański polecając
klientom usługi Pomorskich Zakładów Graficznych w
1
Świeciu, podał, że jest to najstarsza firma w miejscu ).
Według ks. Alfonsa Mańkowskiego „pierwszą drukar
nię polską miał Wiilhelm Moesner prawdopodobnie już
w 1846 roku. ..." Ponieważ wcześniej b r a k jest innych
wiadomości o istnieniu drukarni w Świeciu należy
przyjąć, że perwszą drukarnię prowadził Wilhelm
Moesner od 1840 roku.

OFICYNA WILHELMA MOESNERA

•
Z wypowiedzi drukarzy i osób interesujących się
drukarstwem w Świeciu wynika, że drukarnia ta pro
wadzona była w budynku przy obecnej ulicy A. Mic
kiewicza. Budynek ten znajduje się na terenach ów
czesnego Nowego Miasta, co wydaje się być niezgodne
'/. datą przeniesienia miasta, które w_ zasadzie nastą
piło dopiero w latach 1858—1885. Oprócz zasadniczego
kompleksu miejskiego tzw. Starego Miasta, mieszczą
cego się w delcie Wisły i Wdy, na północ od Wdy
istniały już w tym czasie pojedyncze budynki. Do
nich należała także drukarnia, o czym świadczy opis
tego zabytkowego obiektu w „Katalogu zabytków
sztuki w Polsce" (tom X I : Tadeusz Chrzanowski, Ma
rian Konecki „Powiat świecki").
W oficynie W. Moesnera w latach 1866—68 dr Flo
rian Ceynowa wydrukował swą znaną pracę „Skóifb
Kaszebsko-slovjnsje móve". Z. Podgóreczny podaje^
opierając się najprawdopodobniej na tym fakcie, że
pierwsza wiadomość o drukarniach w Świeciu pocho
dzi z 1866 roku 2 ), czemu przeczą przytoczone już
stwierdzenia oraz istniejące od 1857 roku roczniki
„Kreis-Blatt...", drukowane przez W. Moesnera w
Świeciu. Poza tym W. Moesner drukował i wydał
oprócz wspomnianego już dzieła F. Ceynowy, inne
książki w języku polskim, m. in. „Elementarz" F r a n 
ciszka Miernickiego, „Missa'de SS Tninitate" (Msza
Św. o Trójcy Przenajświętszej) 3 ). Drukował też inne
druki, najczęściej okazjonalne.
Wydawnictwa rozprowadzał między innymi w pro
wadzonej przez siebie księgarni, w której handlował
również innymi towarami: artykułami piśmienniczy
mi, lustrami, naczyniami kuchennymi, . stołowymi.
Świadczą o tym ogłoszenia reklamowe, zamieszczone
w „Kreis-Blatt".
W. Moesner prowadził drukarnię do października
1869 roku, to znaczy do momentu przejęcia całej fir- .
my przez Juliusza Hauffe, który kontynuował pracę
poprzednika.
26 marca 1884 roku drukarnia wraz z księgarnią
przeszła w ręce Gintera Biichnera, który podobnie jak
J. Hauffe. przed przejęciem drukarni zajmował się
handlem. Można t a k sądzić z licznych ogłoszeń w
miejscowej gazecie urzędowej. G. Buchner poważnie
rozwinął interesy firmy poprzedników. Dochody mul Ks. Alfons Mańkowski: Drukarstwo 1 piśmiennictwo pol
skie w mniejszych miastach i wsiach pomorskich. Zapiski
Towarzystwa Naukowego -w. Toruniu 1924,. t. VI, .s. 63—69.
- 2 Z. Podgóreczny: Kilka wiadomości o dawnych drukar
niach w Świeciu. „Wiadomości Graficzne" 1971, n r ' 9 .
S A. Mańkowsłd, op.cit. "
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siały być znaczne, jeśli w ostatnich latach XIX wie
ku mógł wybudować nowe pomieszczenia drukarni
na parceli u zbiegu obecnych ulic Mickiewicza i Kla
sztornej. W 1900 roku wybudował również okazały,
dwupiętrowy budynek, który od ulicy zasłonił dru
karnię. Fakt ten potwierdza umieszczony na szczycie
budynku — obecnie słabo czytelny rok budowy. W
kamienicy tej, na froncie, umieścił księgarnię, pozo
stałe części przeznaczając na mieszkania. Można zało
żyć, że drukarnia do nowych pomieszczeń przeniesio
na została w 1893 roku. J a n Kamiński, drukarz ze
Świecia, posiada księgę handlową Buchnerów, w któ
rej ewidencjonowane są zarobki pracowników. Pierw
szy zapis, pod numerem 1, pochodzi właśnie z 1893
roku. Należy przypuszczać, że księga założona została
w momencie przeniesienia drukarni do pomieszczeń
przy ul. Klasztornej. Wynika z niej, że w tymże roku
drukarnia zatrudniała trzynaście osób.
W 1901 roku zarząd nad firmą przejął Karol Biichner, syn Gintera. Drukarnia, poza zecernią i introligatornią, miała jedną halę maszyn. W 1914 roku K.
Buchner zlikwidował własną galerię obrazów i w jej
pomieszczeniach urządził drugą halę maszyn. Wypo
sażył ją w maszyny z wykupionej przez siebie małej
drukarni Karola Pfeiffera. Tenże w 1893 roku był
pracownikiem drukarni Buchnera. W latach później
szych prowadził własną drukarnię przy obecnej ul.
Kopernika, powyżej gmachu Urzędu Stanu Cywilnego.
Wydawał druki i zajmował się kolportażem sprowa
dzanych do Świecia gazet. Firma Buchnera była jed
nak izbyt silna, inne drukarnie nie wytrzymywały
konkurencji.
Trzecią halę maszyn wybudował Buchner w 1915
roku, do której sprowadził maszynę rotacyjną, stereo
typię i maszyny do wyrobu kartonów z przegródka
mi do jaj. Obecnie pomieszczenia jej zajmuje łaźnia
miejska.
Z uwagi na duży przerób papieru zaszła koniecz
ność powiększenia magazynów. K. Buchner wybudo
wał je przy obecnej ul. I Armii Wojska Polskiego,
po stronie drukarni, obok wielkiego kompleksu bu
dynków przy ul. Mickiewicza wraz z hotelem, który
to kompleks rozciągał się od ul. Klasztornej.
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Dom na rogu obecnych ulic "Klasztornej i Mickiewicza" w
Świeciu, gdzie w 1910 roku mieściła się drukarnia i księ
garnia.
Ze zbiorów Jana Kamińskiego
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W 1918 roku zainstalował maszyny parowe i uru^chomił własną elektrownię. Drukarnia stała się pierw
szym zakładem produkcyjnym w Świeciu, w którym
pracowano przy świetle elektrycznym. Była to wów
czas jedna z największych d r u k a m i na Pomorzu,
zatrudniała 72 osoby, którą to liczbę potwierdzają
księgi płacowe firmy. Należy zaznaczyć, że -w okresie
rządów pruskich miała ona zasięg rejonowy.
Po śmierci K. Buchnera w 1919 roku majątkiem
zarządzała jego żona, Anna z domu Stojkowska z Osia.
Biichnerowie mieli dwoje dzieci, syna Gintera i córkę
Ruth. Ich osoby wiążą się z późniejszymi dziejami
drukarni. Anna Buchner prowadziła drukarnię do 1922
roku. W tym roku sprzedała całość nieruchomości i
!
firmę spółce akcyjnej. W. skład spółki z. częścią 2/..".
majątku wszedł syn Ginter Buchner. Poza.nim akcjo
nariuszami byli Polacy, których niżej ' wymienione
nazwy ulic — miejsc zamieszkania akcjonariuszy —
obowiązywały w chwili sporządzania aktu. Poza G.
Buchnerem współwłaścicielami drukarni, która przy
jęła nazwę: Polskie Zakłady Graficzne „Polgraf",
Spółka z ograniczoną poręką w Świeciu, były następu
jące osoby:
— Stanisław Wojnowski —• właściciel ziemski z Koń
czyc, pierwszy starosta po
odzyskaniu niepodległości
— Leon Neumann
— kupiec ze Świecia, ul. Mic
kiewicza la,
— Maksymilian Nelke
—• kupiec ze Świecia, ul. Kla
sztorna 25,
— Józef Rytlewski
— kupiec
ze
Świecia,
ul.
Dworcowa 1,
— Karol Schleifer
— kupiec ze Świecia, Ry
nek 2
— Ignacy Prusiewicz
— kupiec
ze
Świecia,
ul.
Dworcowa 8
— Leon Donarski
— dyrektor Komunalnej Ka
sy Oszczędności powiatu
świeckiego ze Świecia, ul.
Mickiewicza 2a,
— Bernard Pokorski
— naczelny
sekretarz
Wy
działu
Powiatowego
ze
Świecia, ul. Lipowa 1.
Spółka kierowana była przez dwóch akcjonariuszy
z tym, że jednym z kierowników był stale Leon Neu
mann. Natomiast pracą drukarni kierował G. Buch
ner, który podobnie jak i akcjonariusze — nie bvł
zainteresowany wynikami zakładu. W tym czasie zli
kwidowano dwie hale maszyn i zmniejszono magazyn
panieru. Nie powiodły sie próby ratowania interesów
spółki nrzez wydawanie ..Dziennika Świeckiego" i „Ga
zety Chełmińskiej". Kiedy się okazało, że działalność
drukarni nie przynosi zysków, G. Buchner w 1926 ro
ku wystąnił ze spółki. Pracujący od. 1919- roku w
drukarni Wojciech Fabiański w 1927 roku wydzier
żawił, a następnie odkupił wyposażenie zakładu poli
graficznego i księgarni. W roku 1927 został właścicie
lem firmy, posługując sie nazwą: Pomorskie Zakłady
Graficzne — własność Wojciech Fabiański, ale osta
tecznie zobowiązania z tego tytułu spłacił dopiero w
1939 roku.
Dnia 16 lutego 1940 roku zakłady przeszły pod za
rząd niemiecki. Nadzorcą została Ruth Muller, córka
K. Buchnera. W okresie okupacji kierownikiem dru
karni był początkowo W. Fabiański, a po jego śmier
ci w 1941 r, Bolesław Grajewski, który pracę w te i
drukarni rozpoczął w 1914 roku. Warto zaznaczyć, że
gdy władze hitlerowskie nakazały zdać polskie czcion
ki, drukarze Polacy ukryli je w piwnicy pod ziem
niakami, a dostarczone przez Niemców skrzynie, prze
znaczone do ewakuacji czcionek polskich, napełnili
zbędnymi czcionkami gotyckimi, przekazując je landraturze.
Polskie czcionki po okupacji wróciły do drukarni,
która przeszła pod zarząd przemysłu terenowego. W
1962 roku drukarnia ta została filią Wąbrzeskich Za
kładów Poligraficznych.
W pierwszym okresie działalności podstawowymi
drukami były pisma niemieckie. W latach zaboru pru
skiego drukarnia wydawała .następujące gazety: Kreis-Blatt des KSnigI Preussichen — Landraths-Amtes fu
Schwetz, Schwestzer Kreisblatt und Zeitung, Amtliches Kreisblatt des Kreises Schwetz, Schwetzer Zei
tung.

Ukazywały się w niej także druki urzędowe i akcy
densowe. Jedną z głównych pozycji był druk biletów
kolejowych. W czasie I wojny światowej drukowano
nawet drobne pieniądze niemieckie, banknoty o ni
skich nominałach — od feniga do jednej marki.
W okresde międzywojennym z drukarni tej wycho
dziło pismo mniejszości niemieckiej Swieeier Zeitimg,
ale głównie czasopisma miejscowe — Dziennik Świec
ki, z samodzielną mutacją dla Chełmna pt. Gazeta
Chełmińska, a także Tygodnik Parafialny i drukowa
ne do 1933 roku Gregoriarium. Na zlecenie z Łodzi
spod prasy drukarni wychodziła Ilustracja Polska, a
dla Więcborka pismo Ku Słońcu.
Drukowano wówczas też powieści dla Spółki Wy
dawniczej. Poza wydawnictwami w języku polskim
drukowano również drobne publikacje w języku nie
mieckim.
Na uwagę zasługują pracownicy drukarni. Wpraw
dzie nie udało się ustalić nazwisk drukarzy, pracują
cych w okresie pierwszych pięćdziesięciu lat ale .wia
domo, że w 1893 roku pracowali: Adolf Depka, Carl
Pfeiffer, Ferdynand Czermiński, Antoni Rządkowski,
J a n Chojnacki, Józef Goliński, Władysław Lubomski.
W następnym roku rozpoczęli piacę: Ignacy Bonna,
Antonina Fabiańska, Julian Kostewski, Fritz Buchner,
a od roku 1900 — Julian Kozłowski, Marta Mindykowska.
W 1919 roku pracowali między innymi Józef Ostrowieki, Antoni Karczewski, J a n Stusiński, Zbigniew
Scholz, Bolesław Grajewski, Konstanty Zieliński, Al
fons Stusiński, Karol Kostowski. Ich nazwiska wiążą
się ściśle z dziejami drukarstwa lat międzywojennych
i późniejszych.
Rozwój d r u k a r n i ilustruje stan .zatrudnienia, któr,
w latach 1893—1920 przedstawiał się następująco:
1893 — 13
1902 — 36
1912 — 25
1894 — 21
1903 — 27
1913 — 25
1895 — 21
1904 — 25
1914 — 23
1896 — 22
1906 — 27
1915 — 26
1897 — 23
1907 — 21
1916 — 54
1898 — 43
1908 — 21
1917 — 62
1899 — 42
1909 — 2L
1918 — 72
1900 — 40
1910 — 23
1919 — 54
1901 — 41
1911 — 24
1920 — 54
Znaczne wzrosty i spadki ilości zatrudnionych pra
cowników pozwalają wyznaczyć okresy powodzeń dru
karni. Pierwszy przypadł w latach 1898—1902, na
stępny w czasie trwania I wojny światowej.

DRUKARNIA
FRANCISZKA DOMACHOWSKIEGO
Najbardziej zasłużonym polskim drukarzem i księ
garzem był Franciszek Domachowski (1887—1939). P o 
czątkowo prowadził tylko księgarnię, która mieściła
się przy ówczesnej ul. Szerokiej (obecnie 10 Lutego).
Nie zdołano ustalić daty jej założenia ale faktem jest,
że istniała w 1910 roku, o czym wspomina przewod
nik ks. W. Wojciechowskiego — Świecie pomorskie
niegdyś a dzisiaj, wydany w 1912 roku przez gru
dziądzką oficynę Wiktora Kulerskiego.
Po odzyskaniu niepodległości, władze polskie sta
nęły przed koniecznością korzystania z usług niemiec
kiej drukarni Buchnera. Kolidowało to z racjami po
litycznymi, które nakazywały przywracanie i manife
stowanie polskości wszystkim dziedzinom życia spo
łecznego i gospodarczego. Zaproponowano więc F. Domachowskiemu założenie d r u k a r n i polskiej. Nie bez
wpływu na to, że zwrócono się z tą propozycją właś
nie do F. Domachowskiego pozostał fakt, że "był on
radnym miejskim.
Jak twierdzą niektórzy świadkowie tamtych czasów,
władze miejskie udostępniły nieodpłatnie F. Domachowskiemu oficynę w podwórku ratusza na pomiesz
czenia drukarni. F. Domachowski wyposażył drukar
nię i w 1921 roku pracę w niej oparł na maszynie
nożnej tzw. tyglówce. Zaczął wydawać „Orędownika",
druki urzędowe i akcydensowe.
Jesienią 1921 roku przeniósł drukarnię do oficyny
budynku przy ul. Klasztornej 21, gdzie aktualnie pro
wadził swoją księgarnię. Był to okres wielkiego za
potrzebowania na lokalną gazetę polską, tym większe
go, że ambicję Polaków drażniło istnienie pisma mniej
szości niemieckiej „Swieeier Zeitung". Potrzebom tym

wyszedł naprzeciw F. Domachowski, powołując cio
życia „Głos SwiccKi". Jego zakiad poligraficzny uzysicał rangę drukarni powiatowej i dzięKi temu został
uznany za najważniejszą firmę tej branży w mieście.
Oprócz „Orędownika", przekształconego póżnuej w
„Wiadomości Samorządowe", „Głosu Świeckiego" wraz
z dodatkami, w późniejszym okresie drukowano w
niej „Gregorianum". Drukarnia prowadziła również
mtroligatornię.
Początkowo w drukarni zatrudnione były dwie oso
by. Z czasem ilość pracowników zwiększała się, nie
przekraczając jednak liczby czternastu osób. W pa
mięci współczesnych zachowały się nazwiska kilku
drukarzy —• kierownik zespołu J. Stusiński, zecer
Szweczko, maszynista J a n Domachowski, E. Grajew
ski oraz introligatorzy Buczkowski i Galant.
Po zajęciu Świecia przez wojska niemieckie, 3 wrze
śnia 1939 roku, hitlerowcy natychmiast zlikwidowali
drukarnię i księgarnię. Wydawnictwa i druki spalili
na miejscu, a maszyny wywieźli do Gdańska, umie
szczając je w d r u k a r n i „Danziger Norposten".
Natomiast Franciszek Domachowski podzielił los in
nych patriotów. Świecki drukarz, księgarz i wydawca
był członkiem Związku Dziennikarzy Polskich, a także
aktywnym działaczem Związku Zachodniego, ZwiązKU Samodzielnych Kupców, Bigi Morskiej i Rzecznej,
związku Kręgiarzy i Towarzystwa Kurkowego. Po
nadto pełnił funkcję prezesa Zarządu Okręgowego
Towarzystwa „Sokół" i był członkiem Rady Miejskiej.
W pierwszych dniach okupacji aresztowany, 9 paź
dziernika 1939 roku został zamordowany na cmentarzu
żydowskim w Świeciu. Po wyzwoleniu jego zwłoki
ekshumowano na nowy cmentarz.
Z nielicznych pamiątek po d i u k a m i Domachow
skiego zachowała się klisza drukarska herbu Świecia
z winiety „Giosu Świeckiego". Po okupacji drukarnia
ta już się nie odrodziła.

INNE DRUKARNIE
Drugą, obok istniejącej drukarni pomoesnerowskiej,
była polska oficyna J a n a Komana. Drukarz ten zanim
osiedlił się w Świeciu, prowadzał drukarnię i księ
garnię najpierw w Trzemesznie, potem w Pelplinie,
gdzie drukował popularnego „Pielgrzyma", o czym
dowiedzieć się można m i n . z korespondencji ks. Fran
ciszka Rąbcy do Oskara Kolberga (1875 r.). Drukarnię
w Świeciu założył w 1881 roku. Prowadził ją wraz z
synem Stanisławem. Nie zdołano ustalić jak długo
istniała ta oficyna. J a n Roman zmarł w Nawrze pod
Chełmżą.
W latach 1913—1915 istniała w Świeciu drukarnia
przy ul. Kolejowej 27 (obecnie I Armii Wojska Pol
skiego). Należała ona do spółki akcyjnej, w skład
której wchodzili między innymi: ks. Konitzer, Rytlewski, L. Neumann i M. Nelke. W oficynie tej druko
wano „Gazetę Świecką".
W tym okresie działała jeszcze niemiecka drukarnia
Karola Pfeiffera, o której wspomniano przy omawia
niu firmy Buchnera.
Dzieje drukarstwa niewielkiego Świecia są dość bo
gate, chociaż nie mogą się równać ze znaczeniem
drukarstwa w Toruniu, Grudziądzu, czy też Chełmnie.
T a k j a k na całym Pomorzu, drukarze świeccy wnie
śli swój wkład w utrzymaniu w okresie zaborów pol
skości na tych ziemiach. Do czasu odzyskania nie
podległości najwięcej zasług przypada na oficynę Moesnera, która w swojej historii trzykrotnie zmieniała
właścicieli (Moesner, Hauffe, rodzina Buchnerów).
Pozostali właściciele oprócz drukarni prowadzili
również księgarnię, a także zajmowali się handlem.
Zyski z prowadzonej działalności handlowej pozwala
ły im na wydawanie gazet i książek. Drukowane w
języku polskim wydawnictwa pomagały mieszkańcom
tych ziem w zachowaniu polskości i umacnianiu toż
samości narodowej. Drukarnia rozbudowana przez
Buchnera służy społeczeństwu miasta do chwili obec
nej. Drukarze w niej wychowani, bezpośrednio po
odzyskaniu niepodległości stanowili wykwalifikowaną
kadrę dla pomorskich d r u k a r ń polskich.
W latach dwudziestolecia międzywojennego naj
większe zasługi przypadły Franciszkowi Domachowskiemu, którego drukarnia kontynuowała tradycję za
wodu drukarza.
Maria Michałkicwicz
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2. Kształtowanie ośrodka miejskiego
i jego dzieje do 1309 roku
Dzieje Kociewia, jak ii całego Pomorza, w okresie
od IX do końca XII wieku nie zostały zbadane i wy
jaśnione. Utrwalające się od końca IX wieku wza
jemne kontakty
gospodarcze
i kulturalne
mię
dzy państwem pierwszych Piastów a plemiennymi
organizacjami państwowymi na Pomorzu Gdańskim
spowodowały, że tutejsze tereny znalazły się w stre
fie wpływów rozrastającego się i krzepnącego państwa
polskiego. Kierująca się ku Bałtykowii ekspansja pań
stwa Mieszka I doprowadziła w początku drugiej po
łowy IX wieku do zajęcia Pomorza Gdańskiego, a
około 9G7 roku Pomorza Zachodniego. Istniejące wśród
Pomorzan tendencje separatystyczne, niechętne pod
porządkowaniu się państwu piastowskiemu, powodo
wały wzajemne konflikty i walki o utrzymanie sa
modzielności politycznej Pomorza. Po śmierci Mieszka
II Pomorze usamodzielniło się. Słaba oterzka narzu
conej religii chrześcijańskiej odpadła i wrócono do
wierzeń pogańskich. Nastąpił długotrwały okres wo
jen pomorsko — polskich, powodujących wzajemne
osłabienie obu antagonistycznych stron. Przebieg kon
fliktów pomorsko — polskich przedstawił Gall Anonim,
jednakże w sposób tendencyjny i niewiele wyjaśnia
jący faktyczny obraz Pomorza w tym okresie. Bo
lesław Śmiały, po utracie w 1060 roku władztwa
nad Pomorzem, bezskutecznie próbował w roku 1065
opanować ziemie nad dolnym biegiem Wisły i za
bezpieczyć na niej swobodę żeglugi. W 1096 roku
Władysław H e r m a n podbił Pomorze Gdańskie, w zdo
bytych grodach osadził swe załogi, ale już w na
stępnym roku opór pomorski zmusił go do wydania
rozkazu spalenia zdobytych grodów i wycofania z
Pomorza Gdańskiego swych oddziałów. Rozpoczęte
przez Bolesława Krzywoustego w 1102 roku wojny
doprowadziły, po trwających ponad dwadzieścia lat
zaciekłych walkach, do lennego podporządkowania
Pomorza. Dokładnej daty nie można ustalić. Wia
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domo, że w 1116 roku oddziały Krzywoustego zdo
były szereg grodów Pomorza Gdańskiego, w tym
Świecie i Gdańsk, aby w 1119 roku po uporczywych
walkach ponownie zdobyć Gdańsk i zniszczyć go.
Dwa lata później poległ w walce książę pomorski,
Świętopełk, wymieniany w źródłach jako dowodzący
siłami pomorskimi w walkach pod Nakłcm w latach
1109 — 1112. W 1127 roku wyruszyła spod Gdańska
odwetowa wyprawa pomorsko — pruska, która opa
nowała i zniszczyła stołeczny gród Krzywoustego,
Płock. Podporządkowane lennie Pomorze Gdańskie
zachowało wcześniejszy podział polityczny, sięgający
korzeniami do dawnych organizacji plemiennych. W
roku 1123 lub 1124 tutejsze ziemie włączono w skład
diecezji włocławskiej i rozpoczęto ponowną chrystia
nizację, której zakończenie, nastąpiło w połowie Xli
wieku. Jest rzeczą charakterystyczną, iż mimo l i 
czonych wojen pomorsko — polskich, w tym okresie
występuje ekspansja pomorska na ziemie pruskie,
zakończona opanowaniem Żuław i ziem w okolicach
Kwidzyna i Malborka. Księstwami Pomorza Gdań
skiego rządziły miejscowe dynastie, wywodzące się
z dawnych władców plemiennych.

TCZEWSKIE OŚRODKI OSADNICZE
Osada tczewska pod koniec XII wieku leżała na
obszarze dzielnicy lubiszcwskie.j księstwa lubi szew
sko — świeckiego, na które razem z księstwem gdań
skim dzieliło się Pomorze Gdańskie. Jedynym zna
nym, ostatnim przedstawicielem rządzącej tu dynastii
książąt lubiiszewsko — świeckich był Grzymisław,
zmarły po 1198 roku. Znany jest on z jedynego za
chowanego dokumentu z 1198 roku, wystawionego
w Świeciu podczas uroczystości konsekracji nowo wy-

budowanego kościoła. W dokumencie tym Grzymłsław nadaje joannitom Starogard, a w opisie granic
nadań wymienia osadę „Trsow". Jest to dotychczas
pierwsza historyczna wzmianka o Tczewie. Akt wspo
mina także o biegnącej przez Lubiszewo „drodze kup
ców" ii istnieniu kościołów w Starogardzie i Lubi
szewie.
Dokument ten wprowadził do nauki duże zamie
szanie z powodu jego różnej interpretacji. Od miej
scowości wystawienia dokumentu przyjęto wniosek,
że Świecie było stolicą księstwa, a Grzymisław tytu
larnym księciem świeckim. Tej interpretacji przeczą
następujące argumenty:
—• Dokument wystawiono podczas otwarcia nowe
go kościoła w Świeciu. W owym czasie w księstwie
istniały na pewno kościoły w Starogardzie i Lubi
szewie, a prawdopodobnie w Gorzędzieju (pleban z
Lubiszewa występuje jako świadek wystawienia do
kumentu przed plebanem świeckim). J a k na hipote
tyczną stolicę księstwa o budowie świątyni pomyślano
zbyt późno.
—• Uroczystość kościelna tej rangi usprawiedliwia
obecność księcia z dworem w Świeciu.
— Dzielnica lubiszewska była ludniejsza i bardziej
rozwinięta gospodarczo od dzielnicy świeckiej księ
stwa.
— J a k na stolicę księstwa, Świecie miałoby zbyt
peryferyjne i niedogodne położenie'.
Argumenty te przemawiają za wnioskiem, że oś
rodkiem centralnym księcia Grzymisława i jego po
przedników był Starogard, a po jego darowaniu lub
wcześniej, przeniesiono stolicę do Lubiszewa. Lubi
szewo, leżące przy ważnym szlaku handlowym, w
miejscu jego przejścia przez Szpęgawę, posiadało ko
morę celną i mennicę, będące ważnym źródłem do
chodów skarbu książęcego. Gród w Tczewie, poło
żony o 5 km na wschód od Lubiszewa, był ważnym
punktem kontroli Żuław i Wisły oraz osłaniał stolicę
księstwa od strony Prus.
Fakt sprowadzenia zakonu joannitów bez zgody
polskiego księcia — seniora — wskazuje, że uzależ
nienie książąt pomorskich od władzy centralnej w

Polsce było niewielkie i prowadzili oni samodzielną
politykę.
Po bezpotomnej śmierci Grzymisława władze w
księstwie objął Sambor I, książę gdański, syn Subislawa, jednocząc politycznie całe Pomorze Gdańskie
i osiągając pozycję dorównującą innym książętom
polskim. Po śmierci Sambora I, około roku 1207, wła
dzę po nim objął jego brat Mściwoj I, odsuwając nie
letniego syna Sambora I — Subislawa II, zmarłego
prawdopodobnie 28 marca 1207 roku. Mściwoj I umie
rając 1 lub 2 maja 1217 roku na mocy testamentu
podzielił Pomorze Gdańskie między swych czterech
synów, z zachowaniem zwierzchnictwa najstarszego.
Władzę objął najstarszy Świętopełk, który po dojściu
braci do pełnoletności, miał im przekazać dzielnice
wcześniej wyznaczone przez ojca. Wykonanie testa
mentu przez Świętopełka, i jego dążenia do zachowa
nia pełni władzy na Pomorzu Gdańskim, doprowadzi
ły do sporów dynastycznych, które wpłynęły na dal
sze losy tutejszych ziem. Po osiągnięciu pełnoletności
Warcisław I otrzymał w 1223 roku dzielnicę świecką,
Sambor II w 1228 lub 1229 roku dzielnicę lubiszew
ska, a Racibór w 1229 lub 1230 roku dzielnicę białogardzką. Podlegali oni Świętopełkowi na zasadzie
starszeństwa. Świętopełk władał księstwami gdańskim
2
i słupskim .
Tczew wymieniony jest pod datą 1226, jeszcze przed
przejściem w ręce Sambora II, w kronice Piotra z
Dysburga — kronikarza krzyżackiego. Wspomina on
o budowie kościoła (drewnianego) na wzgórzu przy
osadzie. Inny dokument z 1226 roku wymienia urzęd
nika księcia gdańskiego Świętopełka, Pakosława, za
rządzającego z Tczewa obszarem od Gorzędzieja do
Czatków.
Prawdopodobnie osadnictwo tczewskie w roku 1226
skupiało się w następujących punktach:
— Gród o starej metryce, o obwarowaniach ziemnodrewnianych, będący siedzibą urzędników książę
cych. Ulokowany był na wzgórzu Zamajte, poło
żonym w środku szerokiego wąwozu, który od dzi
siejszej ulicy Warsztatowej biegł ku Wiśle. Gród
osłaniał przeprawę na Wiśle i kontrolował ruch
na rzece oraz ochraniał miejscową ludność i nie
dalekie Lubiszewo.
— Osada rzemieślnicza, podgrodowa (nazwa Podlicc?)
na południe od grodu.
— Osada rybacka (nazwa Trsow?), położona — na
terenie późniejszego Dolnego Miasta — przy na
turalnym porcie.
— Osada rolnicza
Derszewo?).

przy

kościele na

wzgórzu

(nazwa

Wszystkie te osady były skupione w niedalekiej od
siebie odległości. Natomiast piąty punkt, osada J a ś 
nicz leżała przy jeziorze o tej samej nazwie, na pół
nocny zachód od grodu. Jezioro zasypano w X I X
wieku podczas budowy dworca kolejowego. Wymie
niono ją dopiero w 1260 roku w dokumencie loka
cyjnym Tczewa 3 .

NIM TCZEW ZOSTAŁ MIASTEM

Ośrodki osadnicze Tczewa z około 1226 roku.
1. Gród na wzgórzu Zamajte, 2. Podgrodowa osada
rzemieślnicza, 3. Osada rolnicza przy kościele, 4. Osa
da rybacka, 5. Osada Jaśnicz przy jeziorze o tej
samej nazwie, 6. Prom, 7. Port, 8. Linia terasy nad
brzeżnej, 9, Główne trakty handlowe,

Dzielnicę lubiszewska Sambor II objął w roku 1223
lub 1229. Po bezpotomnej śmierci Warcisława, w 1229
roku dzielnicę świecką przejął po nim Świętopełk. Na
skutek protestu pokrzywdzonego tym obrotem sprawy
Sambora, Świętopełk dodał do dzielnicy lubiszewskiej
ziemię gniewską, tvmawską i zaborską, odłączone od
dzielnicy świeckiej. Racibór otrzymał tylko wyzna
czoną testamentem ojca ziemię białogardzką. Świę
topełk, władający po śmierci brata księstwami świec
kim, gdańskim i słupskim, uzyskał dominującą po
zycję na Pomorzu Gdańskim. Był niekwestionowanym
seniorem dynastii, pryncepsem i występuje z reguły
jako władca i przedstawiciel całego Pomorza Gdań
skiego. Prowadził aktywną politykę, wtrącając się
przy tym w spory dynastyczne książąt piastowskich.
Po wydarzeniach -gąsawskich, w roku 1227 ostatecz-
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nie zerwał podporządkowanie wobec księcia krakow
skiego — seniora i uniezależnił politycznie całe Po
morze Gdańskie, które szybko wzrosło w potęgę i
stało się jednym z. ważniejszych ośrodków politycz
nych na południowym wybrzeżu Bałtyku. Jego młod
si bracia, Sambor II i Racibór, czując się zagrożeni,
iż w każdej chwili mogli być przez brata pozbawieni
księstw, nie pałali do niego przyjaznym uczuciem.
Spory w rodzinie musiały doprowadzić do otwartego
konfliktu. Wyrwawszy się snod opieki brata, Sambor
nie chciał zostać w jego reku władcą tylko tytular
nym. .Tako człowiek energiczny i zdolny, szukał opar
cia dla swych planów u wschodnich sąsiadów, P r u 
sów. Dla wzmocnienia z nimi związków chciał pojąć
za żonę córkę jednego z ich naczelników plemiennych.
Odpowiedź Świętopełka na to plany była stanowcza.
Wsnomina on o tym fakcie w skardze na Sambora,
wystosowanej w grudniu 1248 roku do legata pa
pieskiego, Jakuba z Leodiurn. Wysłał brata, a właści
wie go DO raz pierwszy wygnał z jego dzielnicy, do
ich siostry Mirosławy, księżnej szczecińskiej. Korzy
stając z pośrednictwa siostry, Sambor nawiązał tam
kontakty z dworem meklemburskim. Uwieńczył te
kontakty pojmując za żonę Matyldę, córkę Henryka
Borwina II, księcia meklemburskiego. Zaślubiny od
były się w 1229 roku DO czym para książęca powróciła
do swej dzielnicy, osiedlając się z dworem w Lubi
szewie. Sambor II nawiązał szerokie kontakty także
z innymi dworami — kujawskimi, wielkopolskimi i
szczecińskim. Korzystając z tych kontaktów, będąc by
strym obserwatorem zachodzących wtedy w Europie
Zachodniej zmian gospodarczych i politycznych, wpro
wadzi! na terenie swego księstwa nowe rozwiązania
ekonomiczne, które spowodowały dalszy rozkwit eko
nomiczny księstwa lubiszewsko — tczewskiego 4 .

sytuacji polityczno — gospodarczej na ziemiach wo
kół Dolnej Wisły. Szybko nasteoujący proces powsta
wania nowego organizmu politycznego, czyli pań
stwa zakonnego w Prusach, któie wniosło na te t e 
reny zachodnioeuropejskie wzorce ustrojowe, oddzia
ływał na Pomorze Gdańskie. W dniu 28 grudnia 1233
roku Krzyżacy wydali przywilej lokacyjny dla Chełmna
i Torunia, wkrótce po tej dacie rozpoczęli podbój ziem
etnicznie pruskich. Świętopełk i Sambor od początku
pobytu Krzyżaków utrzymywali z nimi poprawne sto
sunki. Wraz z siłami zbrojnymi ze swych dzielnic
wzięli udział w pierwszej wyprawie krzyżowej do
Prus w 1234 roku wspólnie z rycerstwem niemieckim
i polskim — wraz z książętami Konradem Mazowiec
kim, Kazimierzem Kujawskim i Henrykiem Brodatym.
W decydującej o powodzenu krucjaty bitwie nad rze
ką Dzierzgonia cala wyprawa zawdzięczała zwycię
stwo tylko umiejętnościom wojskowym Świętopełka
i Sambora i ich znajomości taktyki Prusów. Sambor
II do końca swego życia poprawnych stosunków z
Krzyżakami nie rozwiązał i był dla nich jednym z
ważniejszych sojuszników na tych terenach. Nato
miast Świętopełk, prowadzący ekspansywną i wojow
niczą politykę w stosunkach zewnętrznych oraz dą
żący do formalnego i faktycznego zjednoczenia Po
morza Gdańskiego, doprowadził do wybuchu konflik
tów zbrojnych z braćmi — Samborem i Raciborem,
sąsiadami zewnętrznymi, co dało początek szeregu
wojnom pustoszącym Pomorze i ościenne krainy. Kon
flikt pomorsko — krzyżacki wybuchł w roku 1237 po
zajęciu przez rycerzy zakonnych Zantyru, siedziby
biskupa Chrystiana i wysunięciu przez nich roszczeń
do Wielkich Żuław (Malborskdch) Zantyr, gród umie
szczony w rozwidleniu Wisły i Nogatu, ważny punkt
strategiczny kontrolujący^ teren Żuław i żeglugę wi-

Działalność Sambora zbiegła się z nasileniem wy
stępującej od końca XII wieku kolonizacji niemiec
kiej w basenie morza Bałtyckiego. Ta ekspansja za
chodnioeuropejskiej kultury ludności w większości
niemieckiej, występowała na tutejszych terenach w
trzech postaciach: feudalnej, mieszczańskiej i wieś
niaczej.
Ekspansja feudalna miała charakter wybitnie po
lityczny. Na tutejsze tereny napływali przedstawiciele
rycerstwa, głównie niemieckiego, poszukując dla sie
bie ziemi, w celu utrzymania swej pozycji klasowej.
Proces ten ujawnił się w dużym nasileniu właśnie w
dzielnicy Sambora, do której w dużej liczbie ściągnęli
rycerze niemieccy wraz z dworem Matyldy. Otrzymy
wali oni, na prawie niemieckim, majątki ziemskie,
a jednocześnie obsadzili szereg dworskich urzędów.
Pełnym przykładem ekspansji politycznej jest rozpo
częty w 1226 roku proces powstawania państwa
krzyżackiego w Prusach.
Natomiast ekspansja mieszczańska posiadała cha
rakter rzemieślniczo — handlowy. Na początku XIII
wieku na Pomorze Gdańskie zwrócili swą uwagę
kupcy zachodnioeuropejscy, zwłaszcza północnoniemieccy. Upadek hegemonii Danii w basenie Morza
Bałtyckiego, po klęsce zadanej jej w 1223 roku przez
siły zbrojne nowo utworzonego związku hanzeatyckiego (początkowo porozumienia kupców Lubeki, Bre
my i Hamburga), dał temu ostatniemu przewagę w
handlu bałtyckim i kontaktach gospodarczych na zie
miach nadbałtyckich.
Napływ ludności wieśniaczej miał charakter rol
niczy. Sytuacja demograficzno — gospodarcza na za
chodzie Europy, głównie w Niemczech, wymusiła wę
drówkę na wschód nadwyżek ludności wiejskiej. Ko
loniści z zachodu osiedlali się także w dzielnicy Sam
bora, przynosząc ze sobą znajomość lepszej i wydaj
niejszej techniki rolnej. Stali się siłą unowocześnia
jącą stosunki gospodarcze na wsi. Jednocześnie całe
wsie o ludności rdzennie pomorskiej przenoszono na
prawo niemieckie. W dzielnicy Sambora większość
wsi, dotychczas zobowiązanych — w myśl zwyczajo
wego prawa polskego — do świadczeń w naturze,
przeszła na nowocześniejszą gospodarkę czynszową o
świadczeniach pieniężnych 3 .
Sprowadzenie w roku 1226 Zakonu Krzyżackiego
przez Konrada Mazowieckiego, spowodowało zmianę
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Przywilej Sambora II z 30 kwietnia 1252 roku, zwalniający
kupców toruńskich od ceł w księstwie lubiszewsko-tczewskim.

ślaną, stanowi! oparcie dla pomorskiej ekspansji w
Prusach. Świętopełk ofiarował go Chrystianowi na
siedzibę biskupstwa misyjnego dla Prus. Krzyżacy
wykorzystując fakt, że biskupa Chrystiana wzdęli do
niewoli Prusowie, weszli w jego p r a w a do prowa
dzenia działalności misyjnej w Prusach i do majętnoś
ci. Świętopełk, nie mogąc się pogodzić z utratą Zantyru
i swych roszczeń do części Prus, rozpoczął walki z
Krzyżakami pod Zantyrcm. Walki te, w których wyko
rzystano i flotę pomorską bazującą w Tczewie, nie
przyniosły Świętopełkowi sukcesu. Wobec zagrożenia ze
strony koalicji piastowskich książąt kujawskich, mazo
wieckich i wielkopolskich, którzy rozpoczęli przeciwko
niemu dziiałania zbrojne, w celu opanowania jego ziem
nadnoteckich, zawarł w 1238 roku z Krzyżakami po
rozumienie, na mocy którego ci ostatni zatrzymali
Zantyr. Korzystając ze spokoju na wschodniej gra
nicy, całościią sił najechał na Kujawy. Wojna z ko
alicją książąt piastowskich t r w a ł a do roku 1245. Po
pewnym czasie do obozu wrogów Świętopełka przy
łączyli się Krzyżacy, którym dopiekły jego posunięcia,
ograniczające swobodę żeglugi na Wiśle głównie po
bieranie ceł w Sartowicach. Decyzje Swiiętopcłka nie
ułatwiały rycerzom zakonnym umocnienia swych po
zycji w Prusach i ograniczały dopływ pomocy z Za
chodu.
Do koalicji przeciwko bratu przyłączyli się Sambor
i Racibór, ciągle zagrożeni na swych dzielnicach. W
roku 1242 do walki ze Świętopełkiem poderwał się
Racibór. ale szybko przegrał i mimo formalnego po
godzenia z bratem, władzy w swej dzielnicy już fak
tycznie nie odzyskał, pozostając pod baczną obserwa
cją seniora. Wówczas Sambor jeszcze nie wystąpił
zbrojnie przeciwko bratu. Dopiero 28 sierpnia 1243
roku na zjeździe koalicji wrogów Świętopełka w Ino
wrocławiu, po uzyskaniu gwarancji, że w razie nie
powodzenia w walce uzyska od Krzyżaków wcześniej
przez nich zdobyte Sartowice, a Racibór od książąt
kujawskich Wyszogród, Sambor wystąpił otwarcie. W
odpowiedzi na narastające zagrożenie, Świętopełk n a 
mówił Prusów do zbrojnego wystąpienia, co miało
zneutralizować Krzyżaków. Wybuchło więc pierwsze
powstanie pruskie (1242—1253). Odniosło ono począt
kowo ogromne sukcesy, Krzyżacy znaleźli się w de
fensywie, zachowując tylko Chełmno i Toruń. Wy
dawało się, że nastąpi kres ich obecności w P r u 
sach. Powodzenia powstańców pruskich poprawiły sy
tuację militarną Świętopełka i pozwoliy mu na roz
poczęcie kontrofensywy. W roku 1243 jesienią pokonał
i uwięził Racibora, który wcześniej powtórnie po
derwał się do walki. W efekcie starszy brat opano
wał ostatecznie jego dzielnicę. Sambor II, korzysta
jąc z pomocy krzyżackiej, rozpoczął prace fortyfi
kacyjne w Gorzędaieju, przeznaczonym na główny
punkt oparcia. Jednakże w roku 1244 Świętopełk
opanował dzielnicę Sambora, zdobył też Gorzędziej.
Sambor uciekł do Krzyżaków, a jego żona, Matylda,
z rodziną i dworem udała się przez Szczecin do Me
klemburgii. Walki pomorsko — krzyżackie w latach
1244 •— 1245 toczyły się głównie w okolicach Tczewa
(wokół Zantyru) ł Świecia. W myśl zawartego w Ino
wrocławiu układu, Sambor przejął od Krzyżaków
Sartowice, ale i z tego grodu Świętopełk go wyparł.
Sambor w 1246 roku nie mogąc liczyć na pomoc wy
czerpanych wojną Krzyżaków, którzy podjęli układy
ze Świętopełkiem, podjął próbę odzyskania dzielnicy.
Zgromadził swe siły na Pomorzu Zachodnim, po
czym wkroczył do swego księstwa. W trakcie oblę
żenia grodu Mała Słońca koło Tczewa został pobity
i wzięty do niewoli. W Wielkanoc 1246 roku nastą
piło pogodzenie braci i Sambor odzyskał dzielnicę.
Dwa lata później, wiosną, Sambora ponownie wy
pędzono. Udał się z rodziną do Meklemburgii, skąd
wystosował, w Racibora i swoim imieniu, skargę do
legata papieskiego, Jakuba z Leodium o zabranie
dzielnic i dochodów. W tym czasie jego jedyny mę
ski potomek, Subisław III, zmarł na wygnaniu. Zo
stał pochowany w Strzałowie (Straslundzie). Na wy
gnaniu także, korzystając z pośrednictwa zaprzyjaź
nionych dworów szczecińskiego i meklemburskiego,
w 1248 roku doszło do ślubu jego córki, Małgorzaty,
z królewiczem duńskim Krzysztofem I, który cztery
lata później został królem Danii. Po śmierci męża

Małgorzata została regentką Danii, mającą nią rzą
dzić do pełnoletności następcy tronu. Jednakże swo
bodne i szokujące współczesnych obyczaje, zwłaszcza
romanse królowej, tudzież metody rządzenia krajem
spowodowały, że Małgorzata popadła w konflikt z
duchowieństwem i częścią możnowładztwa duńskie
go. Wybuchł otwarty konflikt zbrojny. Dopiero oso
biste wysiłki mediacyjne Sambora, doprowadziły do
podpisania w jego obecności ugody. Eyło to na zjeź
dzie w Lund, 10 sierpnia 1256 roku. Po dojściu dzie
ci do pełnoletności, Małgorzata resztę dni życia spę
dziła w klasztorze.
Dnia 24 października 1248 roku Świętopełk zawarł
z Krzyżakami pokój, na w a r u n k a c h określonych w
rozejmie z 1247 roku podpisanego w Kowalowym
Ostrowiu koło Świecia. Wytyczono granicę pomorsko
— krzyżacką. Biegła ona środkiem n u r t u Wisły, da
lej na Wielkich Żuławach wzdłuż rzeki Tugi. Za
pewniono wzajemną swobodę żeglugi na Wiśle, a
Świętopełk mógł pobierać cła z żeglugi wiślanej tyl
ko w Gdańsku. Książę pomorski nie zamierzał jed
nak zwrócić pokonanym braciom ich dzielnic. Dnia
8 grudnia 1248 roku legat J a k u b z Leodium rzucił
w Toruniu na niego klątwę. Warunkiem jej zdjęcia
był zwrot braciom ich dzielnic i wypuszczenie Ra
cibora z więzienia. Świętopełk uległ tym żądaniom
i w początku 1249 roku oddał braciom ich dzielnice.
Uwolniony Racibór od tego czasu występował jed
nak w otoczeniu Świętopełka i nie prowadził samo
dzielnej polityki. Sambor II, ruchliwy i bardzo zdol
ny polityk, typowy niespokojny duch, a przy tym
dobry gospodarz, korzystając z poparcia krzyżac
kiego i papieskiego, stronił od kontaktów z seniorem,
umacniał gospodarczo i militarnie swą dzielnicę. Pod
jęta przez Świętopełka w 1251 roku próba wypędze
nia Sambora nie powiodła się, a nową wojnę z Krzy
żakami, po niepowodzeniach militarnych Świętopełka
szybko zakończył pokojem, zawartym na zasadach po
koju z 1248 roku. 5
Od roku 1249 rozpoczął się liczebnie duży ruch
osiedlania na terenie księstwa Sambora, a konkret
nie w Tczewie, kupców 1 żeglarzy zachodnioeuropej
skich, głównie lubeczan. Kupcy z Lubeki, zaintereso
wani penetracją handlową tych ziem, znaleźli w
Tczewie dobry p u n k t oparcia. Lubeka dążyła do usa
dowienia się w Prusach, była potężną sojuszniczką
Zakonu Krzyżackiego. W okresie powstania pruskiego
i wojny ze Świętopełkiem w latach 1242 — 1244,
uratowała Zakon od ostatecznej klęski. Silna flota lu- '
becka dowoziła Krzyżakom posiłki i zaopatrzenie,
przełamała pomorską blokadę Wisły i rozbiła flotę
Świętopełka pod Sartowicami, skutecznie zwalczyła flo
tylle pruskie na Zalewie Wiślanym. Lubeka, ,,de facto"
była więc w stanie wojny ze Świętopełkiem, który w
odpowiedzi podjął szereg kroków represyjnych i zer
wał kontakty gospodarcze, co doprowadziło do opu
szczenia Gdańska przez liczną kolonię lubecką. Za
mierzeniom Lubeki usadowienia się w Prusach sprze
ciwił się Zakon. Po długotrwałych sporach Krzyżacy
zezwolili tylko mieszczanom lubeckim na założenie
na prawie lubeckim miasta Elbląga 7 . Lubeczanie
zwrócili uwagę na ziemie Sambora, utrzymującego
z ich miastem poprawne stosunki. Jego bogata i ko
rzystnie położona dzielnica zachęcała do osiedlenia.

MIASTO NAD WISŁĄ
Ze względu na istnienie portu naturalnego i skrzy
żowanie szlaków komunikacyjnych w Tczewie, ist
niejące tu osady stały się miejscem osiedlenia kolonii
ludności niemieckiej. Od roku 1249 rozpoczął się
szybki proces (kształtowania miasta, które w niedłu
gim czasie stało się emporium handlowym Pomorza
Gdańskiego i swym znaczeniem do końca XIII wieku
przewyższało Gdańsk. Sambor przyspieszył ten pro
ces swoim rozumnym działaniem, umocnił w ten
sposób własną pozycję polityczną i stał się poważnym
ekonomicznym konkurentem przeważającego go mili
tarnie Świętopełka. Nastąpiło ożywienie gospodarcze
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także w Starogardzie, Skarszewach i Lubiszewie.
Sambor wyprzedzał brata w dziedzinie nowych roz
wiązań ustrojowych, czego przykładem jest Tczew,
który w 1260 roku otrzymał, jako pierwsze miasto
na Pomorzu Gdańskim, p r a w a miejskie (Gdańsk od
8
Świętopełka w 1261 lub 1262 roku) .
Podjęta przez Sambora decyzja przeniesienia sto
licy księstwa do Tczewa, podyktowana była różno
rodnymi przyczynami. Jedną z nich był trwający od
roku 1240 zatarg z konwentem zakonu joannitów z
9
Lubiszewa o własność majątków Turze i Malenin .
Za przeniesieniem przemawiało również to, że Tczew
wzrastał jako gospodarczy ośrodek o pierwszorzęd
nym .znaczeniu w księstwie. Nieobojętne było zna
10
czenie Wisły, jako ważnego szlaku komunikacyjnego .
Służyło temu także uzyskanie w roku 1251 od Krzy
żaków ziem na Wielkich Żuławach od Lichnów do
11
Miłoradza . Tczew był strategicznie korzystniej po
łożony od Lubiszewa, co wobec ciągłych zatargów ze
Świętopełkiem, umożliwiało lepszą obronę oraz ł a t 
wiejszy kontakt i szybszą, w razie potrzeby, pomoc
od Krzyżaków. Sambor już w latach 1243 '— 1244
podjął próbę, korzystając z pomocy krzyżackiej, uczy
nienia z Gorzędzieja swego głównego ośrodka, ale
Świętopełk pokrzyżował te zamiary.
Próba Świętopełka w 1251 roku ponownego wy
pędzenia Sambora wpłynęła na przyspieszenie prac
przygotowawczych do przeniesienia dworu do Tczewa.
Decyzję o przeniesieniu stolicy Sambor podjął w roku
1250 lub 1251. W roku 1251 rozpoczął, korzystając z
pomocy krzyżackiej, budowę zamku tczewskiego. Za
mek ukończono w roku 1255. Była to pierwsza zbu
dowana z cegły warownia na Pomorzu Gdańskim i
najpotężniejszy zamek na t y m obszarze w XIII wie
ku. Dwór książęcy przeniesiono do Tczewa między
7 lipcem 1251 roku, a 30 kwietniem następnego roku.
Zamek oprócz dworu był siedzibą, założonej w roku
1252, komory celnej i mennicy książęcej. Port tczew
ski stał się miejscem postoju floty wojennej Sam
bora 1 2 .
W celu ułatwienia i zintensyfikowania kontaktów
gospodarczych, w latach 1252 — 1260 w szeregu wy
danych przywilejów Sambor zwolnił od ceł na terenie
całego księstwa kupców tczewskich, elbląskich, cheł
mińskich, toruńskich i lubeckich, w zamian za podobne
przywileje na tamtych terenach dla kupców tczew
skich. W roku 1254 zobowiązał się do nie budowania
urządzeń, mogących zakłócać swobodną żeglugę na
Wiśle (jazów, przegród, młynów itp) 1 3 . Wielce p r a w - '
dopodobnym jest pogląd, że nadanie praw miejskich
dla Tczewa nastąpiło w roku 1253, a akt lokacyjny
z roku 1260 wystawiono z upływem tradycyjnego
siedmioletniego okresu wolnego od obowiązku świad
czenia opłat dla księcia z tytułu zwierzchniej władzy.
Przemawia za t y m także fakt nadania przed rokiem
1260 posiadłości ziemskich miastu, istnienie urzędu
sołtysa w Tczewie, potwierdzony dokumentami z 1256
roku, gdzie występuje jako świadek „Johannes scultetus de Dersov dictus de Wittenborg", a w doku
mencie z 1258 roku, Johannes scultetus de Dyrsove
dictus de Wittenburg". Ten stan rzeczy potwierdza
istnienie już w 1258 roku rady miejskiej, bowiem
w dokumencie z tego roku wymienia się rajców
tczewskich „de Dersove vero Alardus de Lubek et
Henricus Schilera ambo consułes". W dokumencie
z 10 kwietnia 1258 roku występuje jako świadek
pleban tczewski, Johannes, co świadczy o istnieniu tu
parafii. W ówczesnych warunkach parafia obsługi
wała 1000 — 1500 mieszkańców. Ponieważ w treści
przywileju lokacyjnego z 1260 roku brak jest wzmian
ki o nadaniach dla Kościoła należy przyjąć, że pa
rafia tczewska została wcześniej uposażona. Pewnym
faktem jest natomiast, że Tczew przed 1260 rokiem
był dużym osiedlem typu miejskiego, z wykształtowanym samorządem. W roku 1260 Sambor II wydał
przywilej lokacyjny dla Tczewa i ta data uważana
jest za początek istnienia miasta 1 4 . W - 1262 roku
Tczew otrzymał z Lubeki odpis prawa lubeckiego 1 5 .
Miasto rozwijało się prężnie i bez zakłóceń, mimo
że na Pomorzu Gdańskim, po śmierci 10 stycznia
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1266 roku Świętopełka, rozgorzały nowe konflikty,
Świętopełk przekazał młodszemu synowi, Warcisła
wowi II, księstwo gdańskie, a starszemu Mściwojowi
II, księstwo świeckie. Między braćmi rozgorzała trwa
jąca do 1271 roku wojna o zwierzchnictwo nad P o 
morzem Gdańskim. Niewyjaśnione są przyczyny i
skutki najazdu krzyżackiego w 1266 roku na księstwo
ich sojusznika, Sambora, i zniszczenie przez Krzy
żaków Gorzędzieja, o czym wspomina kronika Pio
t r a z Dysburga. W roku 1267 Tczew i całe księstwo
zostaje obłożone klątwą za odebranie cystersom oliwskim ziemi gniewskiej przez Sambora, a zapisanej
cystersom przez Warcisława I w 1229 roku.
Pod koniec 1270 roku Mściwoj II opanował księstwo
gdańskie. Wkrótce, na początku 1271 roku umarł jego
brat Warcisław II. Sambor II popierał w tej wojnie
bratanka, Warcisława, i przeciw niemu są skiero
wane następne posunięcia Mściwoja. Na początku
1271 roku Sambor II poniósł klęskę i został wygnany
ze swego księstwa. Udał się do swego zięcia, na Ku
jawy. Tam został wzięty do niewoli przez wspiera
jącego Mściwoja — księcia Bolesława Wielkopolskie
go. Zajęcie Tczewa przez Mściwoja nastąpiło na po
czątku 1271 roku prawdopodobnie pokojowo, co po
twierdza pośrednio dokument Mściwoja, gwarantu
jący równe prawa Tczewa z jego nową stolicą, Gdań
skiem. Niejasny jest przebieg interwencji branden
burskiej na Pomorzu Gdańskim oraz zdrada miesz
czan gdańskich i części rycerstwa pochodzenia nie
mieckiego, co miało miejsce w latach 1271 —• 1273.
Niektórzy badacze podają, że udział w buncie wzięło
też mieszczaństwo tczewskie. Jest to mało prawdo
podobne. Przeczy temu fakt nie wykrystalizowania
się sytuacji politycznej w księstwie tczewskim wobec
faktu istnienia prawowitego władcy, Sambora II, i
braku podstawy prawnej do uznania władzy bran
denburskiej. Innym argumentem jest fakt przyjaz
nych stosunków Mściwoja z Tczewa w tym okresie,
co potwierdza obdarowanie przez niego w 1273 roku
Chrystiana, zięcia sołtysa tczewskiego, Jana. Brak
jest
w
zachowanych
dokumentach
jakiejkolwiek
wzmianki o udziale mieszczaństwa tczewskiego w
buncie. Zachowały się wiadomości, potwierdzające
udział w buncie części rycerstwa tczewskiego po-
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chodzenia niemieckiego, co spowodowało, że sąd ksią
żęcy wydał wiele wyroków śmierci i konfiskaty mie
nia. Bunt stłumił Mściwoj, korzystając z pomocy
zbrojnej oddziałów Bolesława Pobożnego Wielkopol
skiego, po czym u k a r a ł mieszczaństwo i rycerstwo
gdańskie pochodzenia niemieckiego. Od tego roku n a 
stąpiło faktyczne zjednoczenie polityczne Pomorza
Gdańskiego. Pozycja polityczna i prawno — gospo
darcza Tczewa na tym nie ucierpiała, mimo znie
sienia księstwa tczewskiego. Tczew cieszył się dużym
autorytetem i łaską u Mściwoja II. Świadczy o tym
jego dokument z 1294 roku, w którym potwierdza
on prawa miejskie, a samą radę miejską powołuje do
rozstrzygania
sporów
między
miastami
Pomorza
Gdańskiego. W roku 1289 Mściwoj II ufundował w
Tczewie klasztor dominikański. Sambor, po uwolnie
niu przez Bolesława Pobożnego, udał się do Krzyża
ków i rozpoczął bezskutecznie starania o odzyskanie
księstwa. 23 października 1275 roku wystawił w Cheł
mnie
dokument, nadający tamtejszym
cystersom
miejsce pod klasztor i kościół farny w Tczewie, w r a z
z nadaniami ziemskimi i p r a w a m i rybołówczymi.
Brak jest dowodów na to, że nadanie to kiedykol
wiek zostało zrealizowane.
Sambor II u m a r ł 30 grudnia 1278 roku na wygna
niu u swej córki, Salomei, żony Siemomysława, księ
cia kujawskiego. Wcześniej zapisał Krzyżakom ziemię
gniewską, a jego brat, Racibor od 1266 roku członek
Zakonu Krzyżackiego, umierając 6 kwietnia 1275
roku zapisał zakonowi swe byłe księstwo białogardzkie. Mściwoj nie chciał zrealizować tych zapisów, wo
bec czego Krzyżacy oddali spór do rozstrzygnięcia
legatowi papieskiemu, Filipowi z Fermo. W drodze na
rozstrzygnięcie sporu Mściwoj 15 lutego 1282 roku w
Kępnie, z braku męskiego potomka, darował za życia
Pomorze Gdańskie księciu wielkopolskiemu, Przemy
sławowi II. Dnia 18 maja 1282 roku w Miliczu, Mści
woj pod naciskiem legata zawarł z Krzyżakami ugodę.
Został zmuszony do przekazania im „na pełną własność,
prawo i władanie" ziemię gniewską, a w zamian — za
ziemię białogardzką —• wieś Międzyłęż i swą część
Wielkich Żuław. Krzyżacy, odtąd mocno usadowieni
na lewym brzegu Wisły, rozpoczęli przygotowania do
przejęcia Pomorza Gdańskiego w sprzyjającej chwili,
aby uzyskać lądowe połączenie z Cesarstwem Nie
mieckim 1 6 . W tym czasie, w najbliższym sąsiedztwie
Tczewa doszło do utworzenia dwóch nowych ośrod
ków miejskich, ale nie mogących skutecznie konku
rować gospodarczo z silnym ośrodkiem tczewskim. W
1287 roku biskup płocki, Tomasz, nadał Gorzędziejowi prawa miejskie magdeburskie. Tomasz otrzymał
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tę wieś od Mściwoja w 1280 roku. Dwa lata wcześ
niej na własność joannitów przeszło Lubiszewo. Joannici w 1288 roku uzyskali dla tej miejscowości od
księcia prawo targu. Lubiszewo stało się ośrodkiem
miejskim na zwyczajowym prawie polskim. Jest to
ciekawy, i rzadki w historii, przypadek istnienia w
tak niedalekiej od siebie odległości zespołu miast,
17
każdego z innym prawem miejskim .
Mściwoj II u m a r ł 25 grudnia 1294 roku nie pozo
stawiając męskiego potomka. Na mocy układu w
Kępnie władcą Pomorza Gdańskiego został Przemysł
II Wielkopolski, który w kwietniu następnego roku
udał się na Pomorze, przejmując formalnie władzę.
Bawił także w Tczewie. Zostaje ostatecznie zakończo
ny trwający od 1227 roku okres politycznej nieza
leżności Pomorza Gdańskiego. Przemysł II, uzysku
jąc Pomorze Gdańskie i władając Wielkopolską, stał
się na tyle silny, że 26 czerwca 1295 roku koronuje
się w Gnieźnie na „Króla Polski i Księcia Pomo
rzan". Jeszcze dwukrotnie bawił na Pomorzu i praw
dopodobnie w Tczewie. Po jego zamordowaniu 8 lu
tego 1296 roku na Pomorze pospieszył Leszek, syn
księcia kujawskiego, Siemomysława i Salomei Sam18
borówny, celem przejęcia władzy . Następcą Przemy
sława II obrano księcia Władysława Łokietka, który
w maju 1296 roku mianował na namiestnika Pomorza
Gdańskiego wojewodę Mikołaja Jankowicza z Zarębów,
zastąpionego później przez wojewodę Święcę. W roku
1299 Łokietek nadaje mieszczanom tczewskim łaźnie
19
i wzgórze Zamajte ze zrujnowanym grodziskiem .
W 1300 roku władzę na Pomorzu objął król Wa
cław II Czeski. W jego imieniu tutejszymi ziemiami
zarządzali czescy namiestnicy: Fryczko z Szachowie
(1302), Tasso z Wisemburga (1303), I w a n (1303), Ulryk
z Bożkowie (1303), ponownie Fryczko (1304), a od
polowy 1304 roku wojewoda gdański, Święcą. Po
śmierci Wacława II (25.06.1305 r.) następny król Pol
ski i Czech, Wacław III, namiestnikiem wyznaczył
Piotra Święcę. Śmierć Wacława III (4 sierpnia 1306 r.)
pozwoliła na ponowne objęcie władzy przez Łokietka.
Przybył on na Pomorze w listopadzie 1306 roku wraz
z książętami kujawskimi, których osadził jako swych
namiestników, Leszka w Świeciu i Kazimierza w
Tczewie 2 0 .
17 lipca 1307 roku odsunięci od stanowisk Swięcowie, dopuścili się zdrady. Poddali się oni władzy
margrabiów brandenburskich. Na początku sierpnia
następnego roku oddziały margrabiów Ottona i Wal
demara, biskupa lubuskiego Fryderyka i biskupa ka
mieńskiego Henryka, wkroczyły na Pomorze Gdań
skie i zatrzymały się pod Kartuzami. Stamtąd r u 
szyły osobne oddziały na Gdańsk i Tczew, celem ich
opanowania. Zdrada mieszczan gdańskich doprowa
dziła do opanowania przez nich miasta, ale gród
gdański odpierał oblężenie 2 1 . Oddział brandenburski,
kierujący się na Tczew, został zatrzymany i zmu
szony do odwrotu przez załogę tczewską księcia Ka
zimierza, prawdopodobnie w bitwie u przeprawy lubiszewskiej. Cofające się oddziały brandenburskie
ograbiły i spaliły joannickie Lubiszewo. Joannioi
otrzymali później z rąk margrabiów brandenburskich
odszkodowanie za zniszczenie Lubiszewa. Łokietek,
zajęty na południu Polski, nie mógł wysłać na P o 
morze posiłków i polecił wezwać na pomoc Krzyża
ków. Oddziały krzyżackie, dowodzone przez mistrza
krajowego, Henryka von Plotzke i komtura chełmiń
skiego, Guntera von Schwarzburga, wyparły brandenburczyków z Gdańska i jednocześnie zajęły mia
sto i gród. Niebawem uderzyły na miasto i w toku
kilkudniowych walk (z kulminacyjnym dniem 13.11.
.1308 r), wymordowały większość ludności i zniszczyły
Gdańsk (tzw. „rzeź gdańska") 2 2 .
Wszystko wskazuje na to, że postępowanie Krzyża
ków było z góry zaplanowane. Bowiem już 14 listo
pada 1308 roku z Gdańska Krzyżacy ruszyli na Tczew.
Pod Tczew podążył też oddział krzyżacki z komturstwa gniewskiego 2 3 . Oddziały księcia Kazimierza os
łabione po niedawnej walce z brandenburczykami nie
mogły zmierzyć się z Krzyżakami w otwartej walce.
Krzyżacy, w trakcie rokowań księcia z von Plotzke,
podstępem opanowali zamek tczewski, będący n a j -

35

silniejszą warownią pomorską. Załoga z Kazimierzem
udała się do Świecia. Miasto Tczew, mając potężne
obwarowania, nie wpuściło Krzyżaków za swe mury.
Miasto było wdęc oblegane. O uporczywości i zacię
tości obrony świadczy fakt, że dopiero 6 lutego 1309
24
roku rada miejska podpisała akt kapitulacyjny .
Oblężenie i blokada Tczewa zatrzymała siiły krzy
żackie, co pozwoliło na przygotowanie Świecia dc
obrony. Oblężenie Świecia rozpoczęło się w lipcu 1309
roku. Na postawę mieszczan tczewskich niewątpliwie
wpłynęły wieści o wydarzeniach gdańskich. Obronie
sprzyjały warunki
zimowe,
obniżające
aktywność
wojsk oblężniczych. Próba odsieczy Tczewa podjęta
przez oddział kasztelana Andrzeja, wysłanego przez
23
Łokietka, okazała się bezskuteczna . W okresie oblę
żenia Tczewa zniszczeniu uległo szereg okolicznych
wsi, a także biskupie miasto Gcrzędziiej. Dopiero roz
mowy, prowadzone za pośrednictwem opatów klasz
torów cystersów z Pelplina i Oliwy, którzy osobiście
zagwarantowali bezpieczeństwo mieszczanom tczew
skim, doprowadziły do podpisania aktu kapitulacji
Tczewa (6.02.1309 r) Mieszczanie zestali zobowiązani
do wydania Krzyżakom przywileju lokacyjnego z 1260
roku, pieczęci miejskiej, odpisu p r a w a lubeckiego z
3262 roku oraz opuszczenia na zawsze Tczewa i P o 
morza Gdańskiego w terminie do Zielonych Świątek
tegoż roku. Zachowały się ślady osiedlenia części
26
mieszczan tczewskich w biskupiej Warmii . Opu
szczone miasto Krzyżacy zniszczyli, podobnie jak inne
miasta pomorskie. Dążąc do przejęcia tych ziem, a nie
będąc pewni dalszego rozwoju sytuacji, starali się
usunąć siły, mogące zagrozić ich pozycji. Gdańsk d
Tczew, mające duży potencjał ekonomiczny ii kontakty
z Hanzą, posługiwały się prawem lubeckim, które da
wało minimalny zakres podporządkowania władcy
feudalnemu. Krzyżacy, w wypadku utrzymania P o 
morza, chcieli na nim mieć ośrodki miejskie bardziej
podporządkowane dch władzy. Gdyby nie udało się
im utrzymać na Pomorzu Gdańskim, niszcząc miasta
pozbywali się najpoważniejszych konkurentów gos
podarczych, leżących w bezpośredniej bliskości ich
ziem i miast. W średniowieczu warunkiem utraty
osobowości prawnej gminy miejskiej (praw miejskich)
było jej całkowite zniszczenie i zanik życia gospodar
czego. Krzyżacy, lokując nowe miasta, mogli nadawać
im inne prawa miejskie, by tym samym wzmocnić
swą pozycję prawną na Pomorzu Gdańskim.
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Miałam zaledwie siedem lat, kiedy w 1940 roku
wywieziono mnie wraz z rodzicami i dziesięcioletnią
siostrą Marysią na przymusowe roboty do Niemiec.
Nigdy nie notowałam swoich przeżyć, przeciwnie —
po wyzwoleniu starałam się wykreślić z pamięci tam
te przykre wspomnienia, wiele więc faktów zatarł
czas. Nie mniej pewne wstrząsające doznania i ogól
ny nastrój poniżenia głęboko zapadły w pamięć, od
biły się na mojej i siostry psychice, a nawet wywo
łały nieodwołalne skutki w naszym rozwoju fizycz
nym i spowodowały utratę zdrowia.
Przypomnieniem tamtych ciężkich dni jest zacho
wana z tego okresu korespondencja prowadzona
między moją matką a pozostałym rodzeństwem mie
szkającym na terenie tzw. Generalnej Guberni. Listy
te wykorzystałam przy opracowywaniu niniejszych
wspomnień.
Krótkie było moje szczęśliwe dzieciństwo, bowiem
w chwili wybuchu drugiej wojny światowej miałam
zaledwie sześć lat. W domu rodzinnym oprócz mnie
wychowywało się jeszcze czworo starszego rodzeń
stwa: dwóch braci (19-letni Sławek ii 16-letn.i Zby
szek) oraz dwie siostry (17-letnia Wanda .i 9-letniia
Marysia). Okupant po zajęciu rodzinnego miasta
Tczewa zastosował represję wobec polskich patrio
tycznych rodzin. Po zakończeniu kampanii wrześnio
wej ojciec i b r a t Sławek nie mogli wrócić do domu,
musieli się ukrywać. Dom rodzinny dla nas już nie
istniał. Matkę moją wraz z dziećmi wysiedlono, zaś
dom nasz zajął hitlerowiec Dietrich. Wojna rozpro
szyła moich bliskich. Ojca i brata Sławka schwytano
i osadzono w tymczasowym obozie w Bydgoszczy,
skąd ojca po pewnym czasie wypuszczono, zaś Sła
wek po prostu uciekł.
Jeszcze raz na krótko spotkała się cała rodzina
u krewnych w Łodzi. Stąd troje starszego rodzeń
stwa nielegalnie przedostało się do Lublina, tj. na
teren tzw. Generalnej Guberni, zaś rodzice wraz
z nami, dwiema najmłodszymi córkami, zamieszkali
kątem u gospodarza w małej wiosce Tekliny w po
wiecie kaliskim. Ojciec pracował jako robotnik w
pobliskim tartaku. Nie było nam łatwo, ojciec nie
wiele zarabiał. Wkrótce okazało się, że nie na długo
mieliśmy w Teklinach pozostać.
Był bardzo wczesny zimowy ranek, kiedy zbudzono
mnie z głębokiego snu. Niemecy załomotali do drzwi
i kazali w ciągu 15 minut opuścić mieszkanie. Zde
nerwowani rodzice znów musieli pakować skromny
dobytek w parę węzełków, wszak zaledwie kilka
miesięcy temu wysiedlono nas z rodzinnego domu.
Zaprowadzono nas do pobliskiego Marchwacza. Ze
wsząd rozlegał się płacz i nawoływania żegnających
i żegnanych. Jeszcze ten i ów ukradkiem podawał
wywożonym bochen chleba czy butelkę mleka. Na
stępnie wszystkich zawieziono samochodem ciężaro-

W roku 1972 „Głos Wielkopolski", Rozgłośnia Poznańska Polskiego Radia, Wydawnictwo
Poznańskie przy współudziale Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego, Okręgowej i Głów
nej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce oraz Okręgu Poznańskiego ZBoWiH,
ogłosiły konkurs na wspomnienia Polaków, deportowanych przez okupanta hitlerowskiego
w latach 1939—1813 na roboty przymusowe cTo Rzeszy lub krajów przez nią okupowanych.
Bogaty plon konkursu, w postaci pracy zbiorowej, opublikowany został przez Wydawnictwo
Poznańskie w 1976 roku w książce zatytułowanej Z LITERĄ — ,,P", Polacy na robotach
przymusowych w hitlerowskiej Rzeszy w 1939—1915, Wspomnienia.
Na slronath 1CS—182 tego zbioru, żona moja Irena Drei:szak -z domu Jurgo, opisrłi swa
wrażenia, nazwane Wspomnienia z dzieciństwa, gdyż wówczas jako 7-letnie dziecko wraz
z rodzicami i swą siostrą Marysią, wywieziona została na roboty do Rzeszy. Wspomnienia
te w całości drukowane są poniżej.
W lutym 1985 roku umarł sędziwy ojciec żony, Władysław Jurgo. Nstomijst dnia 9 czerwca
1937 roku, w wieku 51 lat, odeszła na zawsze autorka wspomnień. Pomimo moich nadludzkich
wysiłków oraz poświęcenia lekarzy nie udało się Jej uratować. Zmogła ją choroba, której
korzenie sięgają wczesnego okresu dzieciństwa, opisywanego przez moją żonę.
Rany zadane naszemu narodowi w czasie drugiej wojny światowej jeszcze się nie zabliźniły.
Niech te wspomnienia będą oskarżenem i protestem przeciw przemocy i upodleniu, jakie
niosły tamte brutalne i złe czasy. Niech są przestrogą, abyśmy podobnych nigdy nie musieli
doświadczać...
ZBIGNIEW DRELISZAK

wym do Kalisza. W drodze, w momencie kiedy
samochód zwolnił na zakręcie, jeden z mężczyzn
wyskoczył i korzystając z osłony przydrożnych krza
ków i niedalekiego lasu — uciekł.
W Kaliszu dołączono naszą grupę do innych wy
siedlonych i umieszczono w dużej parterowej sali,
upychając ludzi jak „śledzie w beczce". W antysanitarnych w a r u n k a c h przespaliśmy koszmarną noc.
Zgnębieni, głodni i /zziębnięci ludziie, w tym także
dzieci, siedzieli lub leżeli pokotem na ziemi. Za po
wianie służyły wiązka starej słomy pełnej /insektów.
Zapewne przed n a m i był tu niejeden transport wy
gnańców. Następnie odbyła się dezynfekcja. W tym
celu zaprowadzono oddzielnie ikobiety i dzieci oraz
mężczyzn do łaźni. Przed kąpielą młodzi hitlerowcy
przeprowadzali u wszystkich kobiet wręcz sadystycz
ną osobistą kontrolę. Przy najmniejszym podejrzeniu
o insekty golono kobietom włosy do skóry. Nie od
było się bez ordynarnych wyzwisk i popychania.
Sceny z łaźni głęboko zapadły w mojej pamięci jako
poniżające godność ludzką. Następnie załadowano
wszystkich do pociągu i wywieziono z ojczystego
kraju, na tułaczkę, na niepewny los.
Zawieziono nas do miasteczka Genthin na terenie
Brandenburgii. Cały transport zgromadzono w dużej
sali. Tutaj zgłaszali się agenci zajmujący siię wer
bunkiem robotników do fabryk i pracy na roli, wy
bierano szczególnie ludzi zdrowych i silnych. Moja
rodzina nie interesowała agentów, nie ukrywali
niezadowolenia, że przysyła się do Rzeszy „cztery
gęby" do wyżywienia, a dwie ręce do pracy, bo
nawet na pierwszy rzut oka, widać było, że tylko
ojciec nadaje się do pracy. Tutaj właśnie, na tym
współczesnym targowisku niewolników, człowiek czuł
się jak niepotrzebny nikomu i pogardzany śmieć.
W tej sali spędziliśmy noc. Nie było posłania, spało
się na gołej ziemi. Rankiem moja matka zaintono
wała pieśń Boże coś Polskę. Zebrani rodacy zawtó
rowali. Mamusia, wielka społecznica i patriotka —
z zawodu nauczycielka, potrafiła w najcięższych
chwilach życia zachować się z godnością. Umiała w
najtragiczniejszych
sytuacjach
dodać
ducha
sobie
i otoczeniu.
W końcu zatrudniono rodziców w miejscowym bro
warze. Warunki pracy były ciężkie, a zamieszkaliś
my w wydzielonym kącie magazynu na puste beczki
i inne opakowania. Kąt ów był ograniczony plandeką.
Otwór wejściowy do „pokoju" zamykał koc. Wew
nątrz znajdowały się dwde prycze ustawione piętro
wo, prymitywny stół i żelazny piecyk. Do „mieszka
n i a " nie docierało dzienne światło, nie było też
światła elektrycznego. Za przepierzeniem mieszkało
jeszcze
kilka
robotników
obcokrajowców.
Matka
pisze z Genthin: „Jest rzeczą przesądzoną, że tu

miejsca nie zagrzejemy, ale kiedy i gdzie nas prze
transportują — nie wiemy".
Rzeczywiście, niebawem przeniesiono nas do ma
jątku ziemskiego Jerichow niedaleko Genthin Dziierzawcą majątku był Willi Teute. Siedziba domeny
znajdowała się na terenie starego klasztoru. Polacy
i m n i obcokrajowcy mieszkali w oddaleniu w dwu
murowanych budynkach, z tego jeden był większy —
piętrowy. W budynku parterowym mieszkali Słowa
cy. W piętrowym Polacy, Rosjanie oraz małżeństwa
mieszanej narodowości. Przy czym małżeństwa ko
jarzone w niewoli nie mogły zalegalizować swoich
związków.
Po trudnych warunkach, jakie mieliśmy w Gent
hin
rodzice zadowoleni byli ze zmiany, chociaż
i tutaj także „chlebodawcy' nie byli zachwyceni
„sułą roboczą", którą przedstawiała rodzina składają
ca się z dwóch małych dziewczynek, słabej fizycznie
kobiety i mężczyzny. Po prostu urząd zatrudnienia
wcisnął nas t a m na siłę. O tym, ażeby odesłać nas
z powrotem do kraju, nie mogło być mowy. Matka
pisze do rodzeństwa w Lublinie nieomal entuzjas
tyczną kartę o naszym przybyciu do Jerichow: „Do
nosimy Wam, że jesteśmy przydzieleni do domeny
Jerichow, przy małym miasteczku tej samej nazwy
nad rzeką Elbą. Dostaliśmy duży pokój o trzech
oknach, trochę niezbędnych gratów, 25 kg kartoflu,
kartki żywnościowe [...] Bardzo gościnnie przyjęli
nas tu Polacy, poczęstowali obiadem i kolacją".
W^ tym dużym pokoju nie mieszkaliśmy długo.
Wkrótce przeniesiono nas do mniejszego, o jednym
oknie. Izba ta wyposażona była jednak w najpotrzeb
niejszy sprzęt: trzy łóżka, stół, ławę, szafę ii żelazny
piecyk, który służył do gotowania potraw, a zimą do
ogrzewania.
Praca w majątku była oiężka, trwała od świtu do
zmroku z krótką przerwą obiadową, przy czym obiad
zawożono na pole. Oto fragment listu matki z 16
lipca 1943 roku: „Ojciec dziś od 3-ciej rano praco
wał do 9-tej, ścinali groch, który trzeba sprzątać za
rosy, bo dużo się wysiewa i jutro też podobno tak
rano mają ,iść". Zatrudniano również ludzi w nie
dzielę i święta jeśli była pilna robota. Kobiety cię
żarne musiały pracować do ostatniej chwili przed roz
wiązaniem. Po połogu przysługiwał sześoiotygodniowy
urlop macierzyński, po czym obowiązywał powrót do
pracy w polu. Początkowo m a t k a również pracowała
w polu, lecz zupełnie nie nadawała się do pracy
fizycznej, była zbyt słaba. O swojej pracy na roli
tak pisze do dzieci w grudniu 1942 roku: „To co ja
robię przez parę godzin, dobra robotnica wykona w
ł/2 godziny bez najmniejszego wysiłku, gdy ja po
prostu upadam z wytężenia i zmęczenia..." Kiedyś
przy pracy poważnie rozcięła palec, więc jakiś czas
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nie pracowała, lecz wtedy ojca wynagrodzenie nie
wystarczało na życie. Matka pisze 6 grudnia 1942:
„Od czasu tego palca nie pracuję. Nie wołają mnie,
więc siedzę w domu, tylko za deputat odtrącają ojcu
2 mk tygodniowo, a że ojciec przeciętnie zarabia
10 mk, więc zostaje 8 mk, co absolutnie na życie nie
wystarcza. Pożyczyliśmy sobie 50 mk od Lacha na
szego rodaka ii 20 mk od Wojtka piekarza [...] Jeżeli
się uda, to całą zimę nie pójdę do pracy, chyba że
już nie będzie od kogo pożyczyć..."
P a n Władysław Lach, współtowarzysz niedoli, czło
wiek samotny, nie raz jeszcze przychodził rodzicom
z pomocą. Dla nas, dzieci, był dobrym wujkiem roz
dającym owoce, szczególnie cenne zimą i na wios
nę. Skąd te owoce brał, to była jego tajemnica, wy
jaśniona dopiero teraz, po latach, ponieważ pan Lach
mieszka w moim mieściee. Jesienią „organizował"
owoce z prywatnych ogrodów, po czym ukradkiem
kopcował w polu. Oczywiście te praktyki były nie
legalne i ryzykowne, lecz wzbogacały ubogie w war
tości odżywcze pożywienie. Również piekarz Wojtek
miał swój udział w urozmaicaniu naszego pokarmu.
Pracował w piekarni w pobliskim miasteczku. Zano
siło się t a m od czasu do czasu postne, zagniecione
z ciemnej kluskowatej mąki „ciasto", które Wojtek
przemieniał w smaczną bułkę, niekiedy z rodzynkiem.
Polak zamieniał ciasto bez zgody niemieckich gos
podyń.
Największą pomoc otrzymywali rodzice od star
szych dzieci z Lublina: Sławka i Wandzi. Mieli oni
bardzo ograniczone możliwości spowodowane poko
nywaniem własnych trudności bytowych, niemniej
przysyłali paczki z używaną garderobą, którą matka
sama przerabiała na nasze figury, czasem trochę le
ków i ukryte w odzieży drobne kwoty pieniężne.
Na początku 1943 roku przypomniano sobie o nie
pracującej matce 1 zatrudniono ją w kuchni znajdu
jącej się w korytarzu na parterze. Warunki były
antysanitarne, latem ściany roiły się od much.
Z chwilą, kiedy m a m a znowu podjęła pracę, pisze
do dzieci: „Tych pieniędzy nic przysyłajcie, kupcie
sobie co do jedzenia, bo jak ja pracuję, to nam
wystarcza". Tak pisze o sobie w lipcu 1943 roku:
„Dla mnie niedziela nie istnieje, bo zawsze kartofle
muszą być ostrugane, obiad i kolacja ugotowane
i statki pomyte dla ludzi i siebie. Czuję się fatalnie,
co dzień głowa boli, reumatyzm dokucza, ojciec na
rzeka też, ale pracować trzeba".
W marcu 1943 roku matka pisze: „Mamy teraz n o 
wego włodarza, który mieszka z nami w koszarach.
Jest bardzo wymagający, robi z nas po prostu auto
maty poruszane jego ręką lub jego żony [...] prze
gląda nasze listy, pilnuje kuchni itp." Był to włodarz
nazwiskiem Wawroski — volksdeutsch,
pochodził
z woj. warszawskiego. Zajmował najładniejsze, sło
neczne mieszkanie w budynku. Cieszył się złą sławą
wśród robotników — obcokrajowców, nienawidzono
go za gnębienie ludzi. Na skutek donosu Wawroskiego zabrano do obozu koncentracyjnego młodego Pola
ka Czesława Jacuńskiego. Po wyzwoleniu włodarza
spotkała zasłużona kara.
Matka w miarę upływu czasu coraz bardziej pod
upadała na zdrowiu. Z powodu choroby wątroby
powinna być na diecie, <a to w tamtych warunkach
oznaczało głodówkę. Na k a r t k i otrzymywaliśmy takie
artykuły spożywcze, jak: czarny kluskowaty chleb,
margarynę, marmoladę (z marchwi), małe ilości mię
sa albo łoju, trochę melasy, sacharynę itp. oraz w
ramach deputatu: ziemniaki, groch lub fasolę, kaszę,
chude mleko. Z warzyw dostępne były: cebula, ka
pusta, marchew, brukiew. Z małymi wyjątkami były
to więc produkty działające szkodliwie na chorą
wątrobę.
Polacy zmuszani do pracy w fabrykach mieli jesz
cze gorsze odżywianie. Przychodziły do naszego obozu
Polki z pobliskiej fabryki z prośbą o pomoc. Pomoc
tę otrzymywały. Pamiętam szczególnie dziewczynę
imieniem Lońka, którą zaopiekowała się moja matka.
Była w wieku mojej najstarszej siostry. Dziewczyna
ta kilkakrotnie otrzymywała paczki żywnościowe dla
siebie d współtowarzyszy niedoli.
W maju 1943 roku matka pisze: „Ja niedomagam
na tę nieszczęsną wątrobę, ale pracuję, tylko jeść nie
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mogę, wyłącznie potrawy lekkie, a skąd je wziąć".
Zdrowie ojca również pozostawiało wiele do życzenia.
W grudniu 1942 roku matka pisze: „Ojoiec marnie
się czuje, stale narzeka, stare bóle mu dokuczają
(przepuklina), przy t y m zaziębiony i kaszle okropnie,
ale pracować musi". Dnia 17 października mój brat
Sławek pisze z Lublina do rodziców: „Lilka podobno
znów choruje, jakich lekarstw jej potrzeba? A Tatuś
ze swoją rupturą? Czy nie udałoby się Wam stamtąd
wyrzucić jako chorych i mało produktywnych do
Generalnej Guberni? Przecież każdy po odsłużeniu
pewnego czasu może wziąć urlop do G.G.". Rodzice
czynili starania i matka wiązała wielkie nadzieje
z mającą odbyć się podróżą, tym bardziej że w grud
niu 1942 roku jeden rodak z Jerdchow dostał ze
zwolenie na wyjazd do kraju na urlop, czekał tylko
na wiadomość z domu, czy ma do kogo jechać.
W grudniu 1942 roku m a t k a pisze: „Przyślijcie n a m
opłatek, ale żeby zdążył nadejść na święta, bo to
będzie jedyny łącznik z Ojczyzną" oraz „Słowacy
jadą do domu, a my tu zostać musimy w niewoli".
Planowana podróż do Lublina nigdy się oie odbyła,
ponieważ dzierżawca majątku, Teute, nie zezwolił na
nasz wyjazd. W domenie było sporo dzieci ii to prze
ważnie w wieku szkolnym. Niestety, nauka dla nas
była niedostępna, nawet w języku niemieckim. Obo
wiązkiem dzieci „niewolników", jeżeli w ogóle ośmie
lały się chodzić po niemieckiej ziemi, była praca
i to praca ciężka, ogłupiająca, tworząca analfabetów
i matołów. Dla dzieci obcokrajowców nie istniały
przedszkola czy szkoły. Niemowlęta od szóstego ty
godnia życia oraz dzieci do lat trzech miały opiekę.
Pracę tę na rozkaz włodarza Wawroskiego sprawo
waliśmy obie z siostrą (zanim Marysi nie zatrudniono
w polu) bezpłatnie. Dzieci te rodziły się z nie zale
galizowanych prawnie małżeństw mieszanej narodo
wości kojarzonych w niewoli. Do naszych obowiąz
ków należało nakarmienie i utrzymanie w czystości
maluchów. Miałyśmy pod opieką sześcioro dzieci.
Pamiętam niemowlę z chorobą „świętego Wita" oraz
dwuletnie dziecko z wodogłowiem. Dzieci te nigdy
nie były leczone. Pielęgnowanie czy przewijanie sześ
ciotygodniowych osesków było pracą trudną dla
ośmio- czy dziewięcioletnich dziewczynek, tym bar
dziej że dzieci te nie były zgrupowane w jednym
pomieszczeniu, lecz przebywały w izbach swoich
rodziców.
W majątku były także dzieci młodsze ode mnie,
których matki zajęte były przez cały dzień pracą
w polu. Biedactwa te chodziły głodne, brudne i ob
darte. Zwykle gromadziłyśmy się w okolicy głównego
budynku, obok cuchnącego rowu ściekowego pełnego
szczurów. Teren nie był skanalizowany. W baraku
nie brakowało ani gryzoni, ani insektów. Ja jako
najstarsza z tej grupy dzieci starałam się im pomóc,
namawiając do mycia (pod pompą), usiłowałam pozaszywać największe dziury w ich garderobie. Dzieci
około 12 roku życia zapędzane były do ciężkiej p r a 
cy w polu, w tym samym wymiarze godzin co do
rośli. Mnie ten los ominął.
Na skutek złych warunków życia wkrótce po
przyjeździe do Jerichow ciężko zachorowałam na
gościec i serce, przeto zdarzało się, że całymi tygod
niami przebywałam w łóżku. W miasteczku był
wprawdzie lekarz, lecz na tak poważne schorzenie
nie mógł poradzić, poza tym nie było ani potrzeb
nych leków, ani pieniędzy na stałe leczenie. W czasie
kiedy czułam się zdrowsza, wykonywałam różne pra
ce. Oprócz pielęgnowania małych dzieci, pomagałam
mamie w kuchni przy obieraniu ziemniaków, wyrę
czałam w drobnych pracach domowych, na prymi
tywnym wrzecionku (odpowiednio zastruganym dre
wienku) przędłam watę. Z powstałej w t e n sposób
„włóczki" pracowita siostra Marysia zrobiła na dru
tach sweter. Zanosiłam także ojcu obiad na pole,
chodziłam z robotnikami do lekarza jako tłumacz,
bowiem dosyć szybko opanowałam w mowie język
niemiecki.
Obydwie z siostrą Marysią, tak jak inne dzieci
polskie, nie chodziłyśmy do szkoły. Nasza mama jako
nauczycielka, pomimo wyczerpującej pracy, choroby
i licznych obowiązków, uczyła nas. Były to specy-

liczne w a r u n k i nauki bez podręczników, zeszytów,
bez przyborów szkolnych. Jakakolwiek polska książ
ka, pismo, gazeta były nieosiągalne. Mamusia całą
wiedzę czerpała z własnego umysłu i pamięci. W cią
gu lat niewoli przerobiła z Marysią program szkolny
podstawowej, uczyła ją także języka niemieckiego.
Po wyzwoleniu Marychna została przyjęta od razu
do pierwszej klasy gimnazjalnej. W okresach nasile
nia mojej choroby mamusia wiele bezsennych nocy
przesiedziała przy mnie, bezradnie patrząc na moje
cierpienia, na mękę dziecka w napadzie duszności.
Nie mogąc inaczej pomóc, zaczynała opowiadać. Pod
wpływem jej opanowanego głosu, który niósł uko
jenie — uspokajałam się i czasem zasypiałam. Była
to swoista terapia. Opowiadania mamy były piękne,
interesujące, przemawiały do serca d wyobraźni
dziecka. Z opowiadań mamy dowiadywałam się
o twórczości Mickiewicza, Sienkiewicza, Kraszew
skiego, o takich arcydziełach literatury polskiej, jak
Pan Tadeusz, Trylogia, Krzyżacy, Stara baśń.
W lipcu 1944 roku przechodziłam operację wyrost
ka robaczkowego, leżałam w szpitalu w Genthin.
Mama pisze o t y m do mojej siostry Wandy: „Lalka
operowana w sobotę 8 lipca 44 roku. Byłyśmy z Ma
rychna u niej w niedzielę, czuje się dobrze, rozmawia
rozsądnie, bardzo cierpliwie znosi cierpienie. Najgor
sze już przeszło, bo przetrzymała samą operację, co
ze względu na jej serduszko było bardzo niebezpiecz
ne, ale jak będzie dalej •—• nie wiadomo". W związku
ze słabym zdrowiem byłam otoczona serdeczną opie
ką rodziców i siostry Marysi.
Marysia, chociaż o trzy lata ode mnie starsza, była
wątłej budowy .i tylko trochę wyższa, a jakie trudne
miała życie, jak ciężko musiała pracować. Była
,.prawą ręką" mamy. Właściwie ona prowadziła bud
żet domowy, chodziła do miasteczka po zakupy żyw
ności z przydziału na kartki, znosiła drewno na opał
z pobliskiego lasu, czerpała wodę ze studni, a także
pracowała w polu. W czerwcu 1944 roku m a t k a pisze:
.,Marychna robi wszystko, co jej każę, więc np. prze
biera kartofle, wycina zielsko w burakach, to za
jakąś hakmaszyną czyści z trawy noże, dziś pracuje
przy sianie". Marysia wykonywała jeszcze cięższe
prace, przy żniwach wiązała zboże w snopki, w sło
necznym skwarze często mdlejąc z wyczerpania, przy
omłotach rozgarniała plewy na wozie. Pamiętam, że
po tej pracy okropnie kaszlała z duszności, pluła
krwią, twarz miała opuchniętą.
Na skutek braku odpowiedniej odzieży marzła przy
wykopkach ziemniaków i buraków cukrowych. Wraz
z innymi polskimi dziećmi pracowała bez rękawic
ochronnych przy rozplątywaniu i prostowaniu dru
tów żelaznych potrzebnych do związywania prasowa
nej w kostkę słomy. Dzieci przy pracy pilnował nie
miecki włodarz. Zmęczone bezlitośnie popędzał do
roboty, ociągające się bił.
W 1943 roku przywieziono do majątku grupę mło
dziutkich
szesnastosiedemnastoletnich
dziewcząt
z ZSRR (znad Morza Czarnego). Dziewczęta te, po
czątkowo zapłakane i wystraszone, wkrótce zaprzyjaź
niły się z nami. Nauczyły nas rosyjskich pieśni
i tańców. Zwinna i filigranowa Marysia szybko nau
czyła się tańczyć kozaka. „Próby" odbywały się po
kryjomu na korytarzu.
Młodzi ludzie różnych narodowości z okupowanych
krajów czuli potrzebę rozrywki, Dozwalającą zapom
nieć choćby na krótko o niewoli, o ciężkiej pracy
ponad siły. „Wieczorki" były możliwe wyłącznie w
wolne od pracy niedziele 1 święta. Muzykalna mło
dzież gromadziła się latem nad rzeka, zimą zaś w
jednej z największych izb mieszkalnych. Na muzyko
wanie przychodzili przede wszystkim ^instrumenta
liści", a wiec Polak z gitarą, Rosjanin Kola z h a r m o 
nią oraz Genek, mały chłopak, którego nazywaliśmy
„Janko Muzykant", ponieważ sam wykonał skrzypeczki. „ I n s t r u m e n t " ten brzmiał chropawo, ale
Genek potrafił wyczarować na nim proste melodie.
Grało się i śpiewało pleśni ojczyste o różnej tematy
ce, przede wszystkim ,zaś pleśni folklorystyczne, które
działały „ku pokrzepieniu serc". Czasami dołączali
do nas Czesi z sąsiedniej wsi. Grali na akordeonie
i. pięknie śpiewali na głosy. Wszyscy tworzyliśmy
zwartą i zgraną grupę, żyliśmy jak jedna wielka ro

dzina. Obydwie z siostrą brałyśmy czynny udział w
tych zebraniach. Zaprzyjaźniony towarzysz niedoli,
pan Lach, miał gramofon i kilka płyt. W wolnych
chwilach słuchało się ciągle tych samych melodii,
lecz w naszym bezbarwnym życiu to również była
atrakcja, jaśniejszy punkt.
Ojciec w wolnych chwilach trudnił się naprawą
zegarków, najpotrzebniejsze narzędzia przysyłał brat
Sławek. Moja matka znała języki obce, więc przy
chodzili do nas ludzie różnych narodowości z prośbą,
ażeby pisała listy do ich bliskich. Odwiedzała też
rodziców Rosjanka — malarka. Namalowała mnie
i Maryli portret, niestety nie zachował się. Przypo
minam sobie, że w naszej sztubie bywali często:
Słowaczka Aniiczka, Anna Holubowa oraz Polak Bro
nisław Piątkowski oraz wielu innych, których imion
nie pamiętam i których późniejsze losy nie są mi
znane.
Matkę zabijała troska i niepokój o starsze dzieci
przebywające w Lublinie. Domyślała się, przeczuwa
ła, że Sławek pracuje w konspiracji. Wiedziała, że
jej dzieci nie poskąpią krwi w walce z okupantem.
Dochodziły do nas wieści o terrorze w kraju,
o śmierci krewnych. Co się czuło po odebraniu t a 
kich tragicznych wiadomości — odzwierciedla frag
ment listu matki do mojego rodzeństwa z roku 1942:
„Pewnie Wam babcia pisała, że Leszek też jest tam,
gdzie Sławek Twardowski, tylko że odszedł nie
z woli siły wyższej, lecz ludzkiej. Kiedy się to stało,
gdzie, w jaki sposób, nikt nie wie. Sucha wiadomość
do rodziców, że nie żyje [...] Biedni, stokroć biedni
rodzice [•••! Jestem pełna najgorszych przeczuć [...]
Stale myślę, że już tam nie mieszkacie..." Starsze
dzieci mieszkały jeszcze przez rok przy ul. Wspólnej.
Sławek nieomal od początku wojny nawiązał łącz
ność z ruchem oporu. Gestapo wpadło na ślad jego
działalności 1 dnia 31 października 1943 roku za
aresztowało go i osadziło na Zamku Lubelskim.
W t y m samym czasie zachorował brat Zbyszek. Prze
chodził operację, po której wywiązały się komplika
cje, jak się potem okazało — śmiertelne. Siostra
Wanda przez pewien czas musiała się ukrywać, lecz
cały czas utrzymywała kontakt z rodzicami. Kores
pondowała tak długo, jak to było możliwe.
Dnia 28 czerwca 1944 roku m a m a pisze do Wandzi:
„Ojciec bardzo ucieszył się listem, który przyszedł
akurat w sam dzień Imienin. Napracuje się, to ręka
ciężka, więc dlatego tak rzadko sam pisuje. Mnie
też trudno pisać, bo od paru tygodni coś na oko
szwankuję. W ostatnich czasach dużo szyłam, mało
w ogóle syp ; am, no i czasem płacze, i to się widocz
nie odbiło. Teraz jestem już zrezygnowana i uspo
koiłam się, ale przecież t a k od razu przejść nad
niejednym do porządku dziennego, to nad moje siły.
Najwięcej martwi mnie Sławek. Tyle mieliśmy n a 
dziei, że lada dzień wróci, a tu już osiem miesięcy.
Zbysia choroba też niejedną łzę kosztowała i niejed
na noc bezsenną..."
Dnia 11 lipca 1944 roku mama wysłała list do
Wandzi, w którym zawiadamia o przesłaniu 150 mik
na drobne wydatki dla Zbyszka. Pisze „więcej na
razie nie możemy, może w przyszłym miesiącu coś
sie znowu wyśle". To był ostatni list z Jerichow,
który dotarł do adresatki. Do Lublina zbliżał się
front — łączność z bliskimi została przerwana.
Odtąd nie docierały do nas wieści z kraju. Okres
do wyzwolenia wydawał się wyjątkowo długi i ciężki.
Tym bardziej że obfitował w choroby. Z ojca przepu
klina było coraz gorzej, wobec czego odesłano go do
szpitala na operację. Operowano go dwukrotnie,
o czym mama pisze w ostatnim liście do Lublina:
„Ojciec też musi być jeszcze raz operowany, ale
przez innego lekarza". Oddanie chorego do szpitala
napawało bliskich lękiem. Obawiano się zbrodniczych
lekarskich praktyk. Jednak ojciec wykurował się ja
koś i wrócił do pracy. Tymczasem stan zdrowia
mamy bardzo się pogorszył. Któregoś dnia w czasie
pracy dostała krwotoku z nłuc. Nie było leku na
powstrzymanie krwotoku, wiec za czyjaś poradą ły
kała sól. ale na dłużej do łóżka nie położyła sie.
W miarę przybliżania się frontu buta niemiecka
malała. Coraz częściej ogłaszano alarmy i nad naszy
mi b a r a k a m i przelatywały setki alianckich samolotów
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na Berlin, Brandenburg, Magdeburg. Byliśmy nie
omal świadkami tych nalotów; słychać było detona
cje, a nocą również widać łuny i rakiety oświetlają
ce. Miasteczka ani dotneny nie bombardowano. Na
front odesłano wszystkich Niemców zdolnych do
noszenia broni. Kobiety niemieckie odczuły, co znaczy
strata bliskich;
Ze społeczeństwem niemieckim w zasadzie nie mie
liśmy kontaktu, żyliśmy w izolacji. Ogólnie nasta
wienie Niemców do nas było szowinistyczne, z wy
jątkiem
nielicznych
jednostek:
starej
kobiety,
inspektora nazwiskiem Halman, księdza z Genthin,
lekarza. Zdecydowanie wrogo odnosiła się młodzież
zrzeszona w Hitlerjugend. Bandy niemieckich wy
rostków urządzały polowania na polskie dzieoi cho
dzące do miasteczka po przydziały na kartki. „Polo
wania" te odbywały się w biały dzień na ulicy.
Dorośli niemieccy przechodnie nie interweniowali —
kiedyś wróciłam do domu z zakrwawioną twarzą,
chore serce nie pozwalało na ucieczkę. Postanowiliś
my w końcu że polskie dzieci będą chodzić po spra
wunki w gromadzie i w razie napaści stawią opór.
Jednak najbardziej bezpieczna czułam się w towa
rzystwie Marychny. Drobna i zwinna — umiała
posługiwać się pięściami, więc chłopcy czuli przed
nią respekt.
Nasz obóz od czasu do czasu odwiedzał ksiądz
niemiecki, który przyjeżdżał z Genthin. Potajemnie
udzielał chrztów. Siostra Marysia dwukrotnie była
matką chrzestną. Ksiądz ten (nie pamiętam jego na
zwiska) w okresie, kiedy rodzicom było ciężko, dał
100 mk.
Muszę zaznaczyć, że każdy najmniejszy przejaw
ludzkiej życzliwości ze strony Niemców w tamtych
warunkach poniżenia, w jakich żyliśmy, był przez
nas wysoko oceniany. Pamiętam, .kiedyś posłano mnie
z posiłkiem do ojca na pole. Zaczęły się wiosenne
roztopy i błotniste drogi dojazdowe można było sfor
sować tylko w wysokich gumowych butach. Stanęłam
wtedy przy drodze zastanawiając się, jak tu w moich
drewniakach przebyć to morze błota. Raptem poczu
łam, że unoszę się w powietrze, po czym znalazłam
się po drugiej stronie drogi. Kiedy oprzytomniałam
ze zdumienia — stwierdziłam, że to inspektor Hal
man przeniósł mnie przez błoto. Historia ta była na
owe czasy czymś nieprawdopodobnym (ekonom nie
miecki okazuje sympatię polskiemu dziecku) 1 głębo
ko utkwiła w mojej pamięci.
Miejscowość, w której mieszkaliśmy, znalazła się
między dwoma frontami, wschodnim i zachodnim,
i właśnie tu, na Łabie, nastąpiło połączenie frontów.
Na tych terenach trwały długie ,i uciążliwe walki.
Na początku walk prace w majątku odbywały się
prawie normalnie, potem już tylko w przerwach
między ostrzałem. Rodziny niemieckie kryły się w
schronie, w którym, na polecenie inspektora, pozwo
lono też mnie i mamie przebywać, bo właśnie w tym
czasie byłyśmy obłożnie chore. Dla reszty obcokra
jowców nie było schronu. Dopiero na miesiąc przed
wyzwoleniem wyznaczono na schron dla „siły robo
czej"
pomieszczenia
piwniczne
w
zabudowaniach
byłego klasztoru, gdzie też obydwie z mamą prze
niosłyśmy się.
Sciiany i sklepienia piwnicy były masywne, lecz
bardzo wilgotne, a okienka .zabezpieczone workami
z piaskiem nie przepuszczały światła dziennego. Ja
wtedy zupełnie nie chodziłam, więc za zgodą inspek
tora Halmana przyniesiono dla mmie łóżko. Wszyscy
inni, w tym również mol rodzice i siostra, sypiali na
słomianym barłogu. W zimnej, mokrej i ciemnej piw
nicy przebywałam około miesiąca. Zdrowi ludzie
kryli się w schronie tylko w razie potrzeby, zaś ja
jako nie chodząca musiałam pozostać oraz pielęgnu
jąca mnie matka, sama
zresztą
bardzo
chora.
W schronie odwiedził mnie lekarz z miasteczka, któ
rego wcielono do Wehrmachtu. Schron był znacznie
oddalony od baraków, więc przygotowanie gorącego
posiłku było ogromnie utrudnione. Nieustraszona
Marychna często podczas ostrzału biegła do kuchni,
ażeby ugotować nam, chorym, ciepłą strawę.
Na kilka dni przed wyzwoleniem z obozu ewakuo
wano wszystkich mężczyzn w obawie przed rozrucha
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mi, a także do kopania rowów. Po kilku dniach paru
starszych mężczyzn wróciło, a wraz z nimi ojciec.
W pierwszych dniach maja zwycięskie oddziały
wojsk radzieckich, wkroczyły do Jerichow i wyzwoli
ły nas z jarzma hitleryzmu. Pamiętam ogromną ra
dość, z jaką witaliśmy oswobodzicieli. Po długim po
bycie w wilgoci i ciemności wyniesiono mnie na
światło dzienne w majowe słońce, w wolność. Obie
z mamą byłyśmy w opłakanym stanie (stawy rąk
i nóg zniekształcił reumatyzm) i obawiano się, że
żywe nie dojedziemy do kraju.
Dnia 9 maja 1945 roku, kiedy ogłoszono upadek
Trzeciej Rzeszy, rozpoczął się nasz mozolny powrót
do Ojczyzny. Z powodu braku innych środków lo
komocji, ludzie wracali wozami zaprzężonymi w ko
nie, muły lub po prostu pieszo. Jadące wozy tworzyły
długie kolumny. Dla chorych podróż taka była bardzo
uciążliwa: moczył nas deszcz, ziębił wiatr, przypie
kało słońce. Jechaliśmy przez zniszczone pożogą wo
jenną miasta i wsie, tu i ówdzie płonęły nie ugaszone
jeszcze pożary, a pozrywane mosty i zniszczone drogi
zmuszały do częstego zjeżdżania z głównego traktu
na bezdroża. Podróż do Kostrzyna, w którym prze
kraczaliśmy granicę, trwała prawie trzy tygodnie.
Nareszcie stanęliśmy na ziemi ojczystej, tak uprag
nionej, a niedostępnej przez długie pięć lat! Na wi
dok polskich żołnierzy wszystkich ogarnęło wzrusze
nie.
Pomimo ciągle jeszcze bardzo trudnych warunków
podróży, nasze serca przepełniała radość. Już wkrót
ce mieliśmy przestąpić próg rodzinnego domu, zoba
czyć bliskich. Dalszą drogę do domu odbywaliśmy
pociągiem •— najpierw wagonami osobowymi, potem
odkrytymi wagonami towarowymi. Pamiętam, wagon,
w którym jechaliśmy, miał w dużej części zerwaną
podłogę, ale wtedy najważniejsze było to, że jego
stukające o szyny koła przybliżały nas do ojczystego
domu.
Do Tczewa wróciliśmy pod koniec maja 1945 roku.
Ulice rodzinnego miasta wydały mi się znane, a jed
nak inne, dom nasz — jakiś mniejszy i niepozorny.
Nieważne było to, że okupant ogołocił go ze sprzętów
i zdewastował, lecz to, że okryła go żałoba — nigdy
nie mieli do niego powrócić obydwaj bracia. Zbyszek
zginął w pierwszych dniach Powstania Warszawskie
go w sierpniu 1944 roku, a Sławek poniósł śmierć
na Zamku w Lublinie 21 lipca 1944 roku. Rada P a ń 
stwa przyznała Sławkowi pośmiertnie Srebrny Krzyż
Orderu Virtuti Militari. Obecnie tczewski Hufiec
ZHP nosi jego imię.
Wkrótce okazało się, że nasza żałoba miała być
jeszcze głębsza. Mamusia do kraju wróciła bardzo
ciężko chora i mimo usilnych starań ii opieki lekar
skiej — nie udało się jej uratować. Umarła w paź
dzierniku 1945 roku.
Zły los zabrał n a m matkę w wieku, w którym
najbardziej była n a m potrzebna; Marysia miała
wówczas 15, a ja zaś 12 lat. Wtedy zaopiekowała się
n a m i najstarsza siostra Wanda, zastępując n a m w
najtrudniejszym okresie życia matkę. Obecnie miesz
ka ona wraz z mężem i synem w Gdańsku.
Siostra Marysia, jak już wspomniałam, była przy
gotowana do nauki przez mamę w niewoli, zaraz po
powrocie do kraju zaczęła uczęszczać do Gimnazjum
Ogólnokształcącego, otrzymując świadectwo dojrza
łości w 1949 roku. Teraz mieszka w Poznańskiem, ma
męża i dwóch synów w wieku szkolnym.
Z niewoli do domu powróciliśmy wszyscy z nad
szarpniętym zdrowiem, przy czym ja nieomal w sta
nie agonalnym. Jednak młody organizm poddany
intensywnemu leczeniu przezwyciężył kryzys, ale do
pełnego zdrowia nie wróciłam już nigdy. Z chwilą,
kiedy nastąpiło polepszenie, zabrałam się do odrabia
nia ogromnych zaległości w nauce, co nie było łatwe
przy częstych nawrotach choroby. Maturę szkoły
ogólnokształcącej zdałam w 1952 roku. W miarę
uływu czasu choroba moja pogłębia się, przeto na
skutek trwałej niezdolności do pracy od 25 roku
życia do chwili obecnej przebywam na rencie inwa
lidzkiej. Jestem zamężna i mieszkam w moim rodzin
nym mieście.
Irena Dreliszak

ROMAN LANDOWSKI

z serca

i umysłu

Wieś Dzierzążno albo, jak nazwa
„wskazanie umysłu" zaświadcza o
ła ją współczesna administracja,
rzetelności
pracy
nad
książką.
Dzierzążno, leży niedaleko Morze
Własna pamięć, pamiątki osobiste i
szczyna, nad rzeczką Jonką, dopły
przekazy rodziny, wreszcie relacje
wem Wierzycy. Jest jedną z wielu
najbliższych,
zostały
wzbogacone
miejscowości na Kociewiu, pozor
żmudnymi
poszukiwaniami wśród
nie nie różniącą się niczym szcze
źródeł. A są one rzeczywiście boga
gólnym od pozostałych. Ma swoją
te, pochodzą z archiwów diecezjal
historię,
mieszkańców
pamiętają
nych Pelplina i Włocławka, zbio
cych z przeszłości to i owo, trudzą
rów parafii dzierząskiej i Woje
cych się codziennymi problemami
wódzkiego Archiwum Państwowego
powszechnej dzisiejszości, ma urok
w Gdańsku. Do tego dochodzą licz
liwe zakątki w okolicznym k r a j 
ne konfrontacje informacji z dos
obrazie. Jednak jeden szczegół sta
tępnych opracowań, których wykaz
wia ją ponad inne wsie — odnotozawiera prawie pięćdziesiąt pozycji.
waniami. w katalogach bibliotecz
Obie te cechy •—• potrzeba serca
nych, bowiem Dzierzążno od dwóch
i wskazanie umysłu — doskonale
lat posiada swoją monografię. F a k t
się uzupełniają wzajemnie, co w
to zaiste wyróżniający, ponieważ
efekcie przyniosło książkę ciekawą
niewiele wsi doczekało się własnych
i przystępną, adresowaną do wszy
opisów, a te, które się tym szczycą,
stkich.
prześcignęły nawet niektóre miasta.
Autor nie jest historykiem pro
Przy tej okazji trzeba z przykroś
fesjonalistą, zapewne dlatego mono
cią po raz któryś wytknąć, że na
grafia jest wolna od naukowych
przykład Tczew nie posiada jeszcze
sformułowań, które niekiedy czypełnej rzetelnej monografii, nie li
telniczo nużą przeciętnego odbiorcę,
cząc oczywiście przestarzałego „za
a przecież dla niego, owego anoni
rysu dziejów" Edmunda Raduń- mowego czytelnika rozmiłowanego
skiego z 1927 roku. Miasto to wy
w poznawaniu dziejów regionu, te
raźnie nie przypadło do gustu n a u 
go typu literatura winna być prze
kowym dziejopisom obecnej ery,
znaczona. Ten walor książki decy
a ci bez tytułów przed nazwiskiem
duje, że sięgnie po nią każdy, kto
nie nabrali jeszcze odwagi.
zechce „wejść do wsi", jak „wędro
wiec po historii". Bo jest przecież
Monografię wsi kociewskiej, Dzie
pewna różnica między sposobem
rzążna, napisał Leon Libiszewski
przekazywania wiedzy przez n a u 
„z potrzeby serca i pod wskaza
kowca — suchej i z dystansu wy
niem umysłu", jak to sam przyznał
dobytej, nieco chłodnej, bo stano
w swoim słowie wstępnym. Tę po
wiącej opis faktów pochodzących
trzebę „od serca" wskazało autoro
tylko ze źródeł — a wiedzy miłoś
wi
przywiązanie
do
rodzinnego
nika,
obdarzonego
umiejętnością
Kociewia. Leon Libiszewski pisze
zabarwiania tych samych faktów
po prostu o swojej wsi, w której
własnym ciepłem. Ma to się po
tuż przed pierwszą wojną świato
dobnie, jak porównanie oficjalnego
wą przyszedł na świat. Region kowykładu z intymną gawędą. Taką
ciewski zna z autopsji, na nim rósł
wchłaniając każdą jego odrębność. gawędą, w pozytywnym znaczeniu,
o dziejach wsi jest właśnie książka
Z Kociewiem zrośniętych jest wielu
Leona Libiszewskiego.
Libiszewskich,
wyprowadzających
ponoć swój rodowód od samego
Zapis owej „gawędy" pod wzglę
historycznego
Lubiszewa
(Libiszedem metodycznym nie odbiega od
wa). Przodkowie autora urodzili się
konstrukcji
typowej
monografii.
w Piasecznie, ojciec w Kuchni,
Autor po krótkim wstępie, będą
matka w Kulicach, zaś sam w
cym jakoby rodzajem „creda", daje
dzieciństwie, na skutek częstych
opis środowiska, z którego czytel
przeprowadzek rodziców, przemie
nik dowiaduje się o położeniu wsi,
rzył kolejno Morzeszczyn, Majewo,
ukształtowaniu otaczającego ją te
Laskowice Pomorskie. Nauki pobie
renu, cechach i stosunkach geograrał w Pelplinie, Gniewie, Tczewie.
ficzno-ekonomicznych i zabudowie.
Są to chyba wystarczające dowody
Potem w kilku rozdziałach omawia
na uwiarygodnienie „potrzeby ser
długą i bogatą historię Dzierzążna
ca", którą autor jakoby spłacił
od czasów najdawniejszych po rok
dług wdzięczności za młodość spę
1945, który powszechnie zwykło się
dzoną
na
Kociewiu.
Natomiast
przyjmować jako cezurę pomiędzy

przeszłością
a
teraźniejszością.
Przekazując dzieje wsi autor nie
stroni od szczegółów i ciekawostek,
które nadają relacji swoisty kolo
ryt, ową intymność, stanowiącą o
„inności" wsi. Czujemy, że wieś
„jak każda ale inna". Właśnie te
detale, pochodzące z dokumentów,
karczmarze z poszczególnych lat,
losy rodów, zarobki czeladzi fol
warcznej, wydajności upraw czy
taryfy opłat zaświadczają, że mowa
jest o tej, a nie innej wsi, czyniąc
relację pełniejszą i konkretną, tak
różną od często spotykanych odnotowań na tle znanych „faktów po
wszechnych", kiedy to przez analo
gię snuje się tylko domniemania o
zaistniałych wydarzeniach. Siłą tej
monografii jest prawie b r a k okreś
leń nieścisłych, typu „prawdopo
dobnie", „należy sądzić", „przypusz
czalnie", zastępujących ubóstwo in
formacji. Libiszewski pisze o tym,
co wie i co dowodzą dokumenty.
Szczególnie cenny jest rozdział
mówiący
o
życiu
codziennym
mieszkańców Dzierzążna. Stanowi
prawdziwą kopalnię wiedzy etnograficzno-obyczajowej. Dotyczy przy
tym nie tylko samej wsi, a pozwala
na wysnucie wniosków ogólniej
szych, wspólnych dla całego regio
nu kociewskiego. Na przykładzie
Dzierzążna dowiadujemy się, jak
ludzie tu mieszkali, występują licz
ne opisy domostw i ich wyposaże
nia; w co się przyodziewali, a skru
pulatnie wymieniony wykaz stro
ju — codziennego i świątecznego —
jest przebogaty; co, jak i kiedy
jedli — to też wzbogaca wiedzę
o dotąd raczej ubogiej orientacji
o kulturze pożywienia dawnej wsi
kociewskiej — i wreszcie znaleźć
można
interesujące
szczegóły
o
tym, czym ludność ta się zajmowa
ła oraz w co wierzyła. Słowem —
obyczajowość począwszy od kuchni
po religię, umiejętnie ilustrowane
wszystko przykładami.
Siedząc w samym środku przed
miotu, którym jest konkretna wieś,
znana z mapy i znaków drogowych,
autor roztropnie wychodzi na ru
bieże wiedzy o regionie, ale własne
analogie wyprowadza ostrożnie. Do
konując porównań osadza temat
główny na panoramie dziejów P o 
morza w sposób wiarygodny. Są to
zawsze podobieństwa sytuacji czy
zjawisk udowodnionych i konkret
nych — nowo ujawniony szczegół
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bywa ustosunkowywany do dawno
poznanego ogółu. Wartość monogra
fii w ten sposób nie budzi wątpli
wości, a jej przystępny język czyni
ją lekturą dostępną dla wszystkich.
Niewiele jest książek, które przy
swajają historię w sposób tak bez
pośredni, gdy opis wsi zachęca do
penetracji w głąb regionu lub w
kierunku
wybranej
dyscypliny
wiedzy historycznej.
Należą się również — wszakże
bardzo spóźnione — słowa uznania
dla wydawcy. „Dzierzążno" Leona I
Libiszewskiego zostało opublikowa
ne przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w serii monograficznej, re
alizowanej od lat we wspólnej sza
cie graficznej według projektu J a n a
Miśka. Owe brązowo-żółte książki,
skromne a eleganckie jednocześnie,
systematycznie
poszerzają
wiado
mości o pomorskich miejscowoś
ciach i, co by nie powiedziano o
każdej z nich z osobna, są wspa
niałym wkładem do szczytnego
dzieła rozbudzania tożsamości re
gionalnej. Wobec tego właśnie wy
dawcy nie wszyscy może jeszcze
zdają sobie z tego sprawę, że owa
seria wydatnie spełnia co najmniej
dwa cele — wzbogaca polską lite
raturę monograficzną w ogóle i
umacnia rangę dziejopisarstwa po
morskiego.
Nad
tym
spoczywa
jeszcze ceł naczelny —• rozniecanie
miłości i przywiązania do rzeczy
najważniejszej —• ojczyzny, owej
,.ojców ziemi wielkiej", za pośred
nictwem na przykład małego Dzierzążna, gdzieś na skrawku nieduże
go Kociewia leżącego, przycupnię
tego nad brzegiem maleńkiej Jonki.
Bo tak właśnie trzeba — z serca
i umysłu — korzeniem głębiej w
przodków zagrodę, by uczucie po
tężniało i rozum jaśniał.
Roman Landowski
Leon
Libiszewski:
DZIEŻĄZNO.
Monografia
wsi
kociewskiej.
Zrze
szenie
Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk
1985, s. 124

NA INNYCH

ŁAMACH
W 1987 ROKU

naszemu regionowi poświęcono nie
co więcej miejsca, niż w roku po
przednim. Aby ułatwić poszukiwa
nia tym, którzy interesują się te
matyką
kociewską,
przekazujemy
najcenniejsze odnotowania materia
łów, które zamieszczono w czaso
pismach wychodzących na Pomorzu.
Stosunkowo dużo wiadomości prze
kazał miesięcznik społeczno-kulturalny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
POMERANIA
Nr 1 przynosi obszerną relację z
przebiegu VII Spotkań Pelplińskich
(3—4 listopad 1986). W materiale

pt. MARYJA NA POMORZU czy
telnik znajdzie omówienie poszcze
gólnych referatów wygłaszanych na
tym sympozjum, a w nim interesu
jące informacje o miejscach kultu
maryjnego na Kociewiu. Poszcze
gólni reprezentanci różnych środo
wisk • naukowych w swoich wypo
wiedziach wymieniali miejscowości
pielgrzymkowe naszego regionu, w
których tradycja tego kultu była
najsilniejsza,
a
więc: Piaseczno,
Świecie,
Lubiszewo,
Topólno,
Gniew, Gorzędziej, Tyrnawa i inne
sanktuaria.
W nr 4 Ewa Czerniakowska ogło
siła szkic pt. Z DZIEJÓW CZASO
PIŚMIENNICTWA POMORSKIEGO.
PELPLIŃSKI „ROLNIK" (1869—
—1870). Autorka szczegółowo oma
wia genezę powstania tego pisma,
ukazującego się
w czasie dwóch
lat w Pelplinie nakładem oficyny
drukarskiej
Stanisława
Romana.
Redagowany przez Teodora Jac
kowskiego „Rolnik" adresowany był
do pomorskich towarzystw rolni
czych. Stanowił cenny poradnik dla
włościan, poświęcał wieie miejsca
sprawom oświaty ludowej. W szki
cu znaleźć można wiele nazwisk
autorów, współpracowników redak
cji, a także omówiony został profil
pisma.
Nr 5 zawiera krótki serwis foto
graficzny oraz tekst zatytułowany
KARDYNAŁ KAROL WOJTYŁA
U KRÓLOWEJ POMORZA. Jest to
informacja o obecności w dniu 8
września 1968 roku obecnego pa
pieża Jana Pawła II w sanktuarium
Matki Boskiej Królowej Pomorza
i. Matki Jedności w Piasecznie, w
czasie której uroczyście ukoronował
figurę NMP, wyrzeźbioną w drew
nie lipowym przez anonimowego
artystę.
W nr 3 do 5 Henryk Szymanowicz publikuje obszerny szkic mo
nograficzny pt. SPEŁNIŁ ŻOŁ
NIERSKI OBOWIĄZEK, dotyczący
życia Alojzego Bruskiego, znanego
pod pseudonimem „Grab". Był to
dowódzca akowskiego oddziału par-

PRZEWODNIK
Nakładem
Centralnego
Ośrodka
Informacji
Tury
stycznej, Oddział w Gdańsku, Ekspozytura w Elblągu,
ukazał
się
przewodnik
turystyczny
ŻUŁAWY
WI
ŚLANE. Szlaki piesze i rowerowe. Inicjatorem i auto
rem tekstu tego przewodnika jest kol. Roman Klim,
współpracownik naszego Magazynu, a twórcą opra
cowania
graficznego
Mieczysław
Hoffmann.
Przewodnik
ten
(w
roku
poprzednim ukazał
się
opracowany
przez
tych
samych
autorów
barwny
folder pt. „Żuławy Wiślane".) wypełnia lukę informa
cyjną
o
turystycznych
walorach
Żuław
Wiślanych.
Podkreślić
trzeba
solidną
podbudowę
faktograficzno-historyczną
tekstu
i
przejrzystość
ilustrujących
po
szczególne
szlaki
mapek.
Z
trzech
przedstawionych
w przewodniku szlaków głównych (z licznymi warian
tami) dwa biorą swój początek w Tczewie. Szlak
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lewobrzeżnego -walu Wisły, oznaczony jako 1.2. dłu
gości 35 km, wiedzie z Tczewa poprzez Czatkowy,
Steblewo,
Leszkowy,
Kieżmark,
Przegalino,
Swibno
do ujścia Przekopu Wisły. Szlak oznaczony jako 2.1.
biegnie z Tczewa poprzez Czatkowy, Koźliny, Krzy
we Koło, Suchy Dąb, Grabowe Pole, Grabiny Zame
czek,
Wróblewo,
Lędowo,
Wiślinę,
Przejazdowo
do
Gdańska. W opisie tych szlaków omówiono historycz
ne i geograficzno-przyrodnicze loalory kilku ivsi pół
nocnej części Kociewia.
Przewodnik ten, wypełniając „białą płamę" na ma
pie
turystycznej zachęci niewątpliwie
pasjonatów
tu
rystyki pieszej i rowerowej do
poznania
ciekawego
skrawka
naszego
kraju,
a
także
wzbogaci
wiedzę
o Żuławach Wiślanych mieszkańców tego przylegają
cego do Kociewia regionu.
i* %
A.G,

tyzanckiego, który w czasie okupa
cji działał na Kociewiu. Autor
ujawnia wiele dotychczas niezna
nych szczegółów z historii oddziału
i jego dowódcy. Szczególnie sensa
cyjna jest informacja o śmierci
„Graba", który w 1945 roku został
bezpodstawnie aresztowany, osądzo
ny i skazany na śmierć. Jest to
materiał szczególnie cenny dla czy
telników interesujących się proble
m a m i konspiracji w latach okupa
cji.
W nr 6 Bogumiła Cirocka za
mieściła recenzję pt. CO SERCE
CZUJE dotyczącą tomiku wierszy
Wandy Dembek „Gdzie łąki i pola"
(wyd. Rzym, 1986). O twórczości
ludowej poetki z Pinczyna pisał
także Andrzej Grzyb w szkicu pu
blikowanym w nr 3 naszego „Ma
gazynu".
W nr 8 znalazł się także tekst
Krebana z Milachowa PORENK NA
KOCIEWIU, w którym autor w
gwarze kaszubskiej omawia n a j 
ważniejsze
wydarzenia
kulturalne
z naszego regionu. Odnotował m i n .
fakt pojawienia się Kociewskiego
Kantoru Edytorskiego.
W miesiącu grudniu, 12 nr za
mieścił artykuł pt. 60 LAT TCZEW
SKIEJ ORKIESTRY KOLEJARZY.
Autor (s.j.) omówił działalność tego
zespołu,: zasłużonego dla kultury
muzycznej naszego regionu.
Z regionalnego tygodnika społecz
no-politycznego PZPR

KUJAWY

trzeba odnotować dwa materiały:
W nr 41 (995) Czesław Ercński w
reportażu pt. KATASTROFA zre
lacjonował tragiczną w skutkach
katastrofę kolejową w Terespolu
Pomorskim, jaka wydarzyła się 29
września 1986 roku. Autor zamieś
cił w tekście relacje świadków,
fakty i przebieg akcji ratowniczej.
W nr 47(1001) czytelnik znajdzie
problemowy artykuł Przemysława
Łuczaka pt. ZDROWSZY ODDECH
CELULOZY. Materiał dotyczy Za
kładów Celulozowo-Papierniczych w
Świeciu nad Wisłą, a ściślej ich

BOLESŁAW OJJELLA

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
w
Tczewie powstała w 1898 roku, ja
ko jedna z najstarszych tego typu
instytucji w Polsce. W bieżącym
roku mija dziewięćdziesiąt lat jej
istnienia.
Ideą ; rozwoju działalności, gospo
darczej, w oparciu o dobrowolne
zrzeszenia, a więc idea spółdziel
czości zrodziła się w ubiegłym stu
leciu. Pierwsza spółdzielnia zrze
szająca
spożywców zawiązała się
w, 1844 roku w małym angielskim
mieście — Rachdale. Zamysł okazał
się pożyteczny i dał doskonałe wy
niki. Zaczęto go realizować w coraz,
to-j innych gałęziach gospodarczych,
między • innymi w budownictwie
mieszkaniowym.

wpływu na zagrożenie ekologiczne
Świecia oraz bliskich i dalszych
okolic. Autor przybliża kłopoty z
utrzymaniem w stałej sprawności
instalacji oczyszczających.
Kilka materiałów dotyczących Ko
ciewia dostarczył też w poprzednim
roku tygodnik społeczno-kulturalny,
ukazujący się w Bydgoszczy p.n.

FAKTY

W nr 25(1080) Wiktor Zybajło w
szkicu MICHAŁKO,
CHŁOPSKI
ROTMISTRZ Z BORÓW podaje
szereg interesujących faktów z ży
cia i działalności partyzanta z cza
sów potopu szwedzkiego, a odnoto
wujemy to dlatego, że bohater szki
cu dawał się we znaki wojskom
Karola Gustawa także na terenie
Kociewia. Artykuł jest interesujący
szczególnie dla miłośników historii.
Znajdujący się w nr 41(1096) ar
tykuł Kazimierza K.izuły pt. KA
TASTROFA W TERESPOLU za
wiera także relację wspomnianego
już tragicznego wypadku kolejowe
go w Terespolu. Są to również wy
powiedzi świadków i opisy zdarze
nia.
Nr 43 (1100) kontynuuje tematykę
terespołskiej katastrofy. Piotr Cielesz w artykule KTO UKŁADA
SZLAK PRZEZ TERESPOL? sta
wia kilka istotnych pytań, które
próbują wskazać i wyjaśnić przy
czyny tragedii.
W nr 48 (1105) Ryszard Gicdrojć
w artykule publicystycznym pt. W
TRYBACH TRYBU PRZYSPIESZO
NEGO opisuje pięcioletnie starania
inż. Ryszarda Jeleniewskiego o od
budowanie zdewastowanej elektro
wni wodnej na rzece Mątawa w
Rozgartach. W świetle obecnego
ujemnego bilansu energetycznego,
starania o uruchomienie małych
elektrowni są problemem ważnym,
tym bardziej, że wiele rzek pomor
skich jest energetycznie niewyko
rzystanych.
Sprawy, które mogą zainteresować
mieszkańców Kociewia zamieszczał
także popularny tygodnik społecz
no-gospodarczy

WYBRZEŻE
W nr 21 umieszczono artykuł
Bogusława
Holuba
pt.
SŁOWA
ULOTNE, w którym opisano życie
i wszechstronną działalność spo
łeczną emerytowanego nauczyciela
szkół średnich w Tczewie — Józefa
Dylkiewicza. Mimo, że Józef Dylkiewicz przybył do Tczewa z wi
leńskiego, czuje się tczewianinem.
Od wielu lat prowadzi prywatną
kronikę
współczesnych
dziejów
miasta. W artykule znalazła się też
interesująca opowieść o losach żoł
nierskiej menażki Iwana Cariewa,
odnalezionej po latach nad brze
giem Wisły.
W nr 24 znalazł się fotoreportaż
Zygmunta
Grabowieckiego
OD
PUST, przedstawiający uroczystości
odpustowe w Szlachcie, na k r a ń 
cach Kociewia, które odbywają się
co roku w ostatnią niedzielę czerw
ca.
Nr 40 udostępnił swe łamy Jerze
mu S. Kalwasińskiesnu i Antonie
mu Gwóźdź, którzy w artykule pt.
CZŁOWIEK BEZ PRZEZWISKA
przypomnieli mało znane fakty z
życia
Antoniego
Gąrnuszewskiego — współzałożyciela i pierwszego
dyrektora Szkoły Morskiej w Tcze
wie.
Autorzy nakreślili
sylwetkę
człowieka
nieprzeciętnego,
pow
szechnie
szanowanego,
darzonego
przez współpracowników i uczniów
ogromnym autorytetem.
W nr 42 Marek Chorabik w re
portażu pt. NIE ZMIENIŁ SIĘ
TYLKO HERB przedstawił obraz
Gniewa z przełomu XIX—XX wie
ku widziany oczyma Babci Roszkowej, obecnej mieszkanki Gdyni.
W tekście autor wykorzystał auten
tyczną relację swojej rozmówczyni
i jej osobiste związki z miastem.
Znalazły się tam także informacje
o historii tej miejscowości i o jej
współczesnym obrazie.
Wybrała i opracowała
KATARZYNA LAMEK

SPÓŁDZIELNIA JUBILATKA
W pierwszej połowie dziewiętnas
tego wieku Tczew był małym, za
ledwie pięciotysięcznym miastecz
kiem, odwiedzanym w porze let
niej przez liczne barki i flisaków
płynących wiślanym szlakiem han
dlowym do Gdańska. Budowa mo
stu na Wiśle oraz linii kolejowej
stworzyły korzystne warunki roz
woju dla miasta. Doprowadzenie
do Tczewa linii kolejowej, tzw.
Ostbahn łączącej Berlin z Królew
cem; zbiegło się z. ukończeniem
budowy mostu. W 1857 roku odda
no do użytku magistralę Tczew—
—Bydgoszcz,
w
dwadzieścia
lat
później połączono linią kolejową
Gdańsk ~ z ówczesną Kongresówką
i j e j . sercem, Warszawą. Otworzyło
to nową ^erę w historii Tczewa,

podniosło jego znaczenie, jako wę
złowego punktu komunikacyjnego.
Szybko rosło zapotrzebowanie na
robotników i fachowców do obsługi
węzła kolejowego, stacji przeładun
kowej i warsztatów naprawczych.
Niestety, miasto nie posiadało dla
nich mieszkań. Zamożniejsi miesz
kańcy Tczewa woleli lokować swe
kapitały w bardziej
zyskownych
przedsiębiorstwach
przemysłowych
i handlowych, niż budować kamie
nice: czynszowe: W 1856 roku za
wiązało się Towarzystwo Akcyjne:
Młyn Parowy. Niedługo potem pow^
stała prywatna gazownia oraz dwie
cukrownie. Przełom w życiu gospo
darczym
miasteczka
nastąpił
z
chwilą wybudowania Fabryki Ma
szyn oraz Fabryki Wyrobów Meta- 1
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lowych zwanej później „Arkoną",
fabryką gazomierzy (obecnie Zakła
dy Zmechanizowanego Sprzętu Do
mowego „Predom-Metrix"). W roku
1875 Tczew liczył już prawie dzie
sięć tysięcy mieszkańców.
W latach osiemdziesiątych ubieg
łego stulecia burmistrz Dembski,
widząc w powstaniu węzła kolejo
wego wielką szansę dla rozwoju
miasta, postanowił ją skrzętnie wy
korzystać. Założył kasę oszczędnościowo-pożyczkową,
która
mieściła
się w domu obecnej filii Banku
Spółdzielczego. Na kupionej ziemi
na południe od miasta stworzył
parcele budowlane wielkości 1000—
2
—1500 m . Następnie polecił Miej
skiemu
Urzędowi
Budowlanemu
sporządzenie kilkunastu wariantów
projektów
domków
jednorodzin
nych. Z jego też inicjatywy pow
stało Towarzystwo Osiedla Pod
miejskiego.
Członkowie
otrzymali
dogodne kredyty, spłacane przez
okres pięćdziesięciu lat. W ciągu
dwóch lat teren leżący za dzisiej
szym parkiem został całkowicie za
budowany. Następnie w ten sam
sposób zabudowano teren przy ul.
Gdańskiej, a po dalszych trzech la
tach powstała nowa dzielnica dom
ków jednorodzinnych — Prątnica.
Ilość mieszkańców Tczewa wzrosła
do 13 tysięcy.
Kiedy już zabrakło ziemi pod
budowę domków, postanowiono po
wołać
Spółdzielnię
Mieszkaniową.
Celem jej założenia należało, w
myśl obowiązującego statutu, zwer
bować co najmniej stu członków.
Nie była to łatwa sprawa. Każdy
wolał, być posiadaczem własnego
domku z ogrodem, niż dożywotnio
wynajmować mieszkanie w cudzej,
bo spółdzielczej kamienicy. Wobec
tego wprowadzono znaczne ulgi za
chęcające do zostania członkiem
spółdzielni. Oprócz 10 marek, wpi
sowego każdy członek był zobowią
zany wpłacić ratami w ciągu dwóch
lat 200 marek tytułem udziału.
W dniu 26 sierpnia 1898 roku
zarejestrowano w Sądzie Powiato

wym w Tczewie Urzędniczą Spół
dzielnię
Mieszkaniową
(Beamten
Wohnungs
Bauverein
G.M.b.H.).
1 września tego roku odbyło się już
pierwsze posiedzenie założycieli, na
którym wybrano Zarząd i Radę
Nadzorczą. Przewodniczącym Rady
został inicjator i założyciel spół
dzielni, burmistrz Dembski. Zaczęto
wpłacać pierwsze udziały, zaciąg
nięto pożyczkę w Pocztowej Kasie
Oszczędnościowej
w
Gdańsku
w
wysokości 63 tysięcy marek na za
kup działek .mdowlanych, położo
nych przy obecnej ulicy Sobieskie
go. W dniu 1 marca 1899 roku zle
cono firmie budowlanej „Mirów" w
Grudziądzu budowę czterech blo
ków mieszkalnych o łącznej liczbie
27 mieszkań. Natomiast już 30
września wywieszono wiechę, a już
18 listopada rozlosowano pomiędzy
członków pierwsze mieszkania i za
siedlono je.
W maju 1900 roku przystąpiono
do budowy dalszych pięciu budyn
ków przy ulicy Sobieskiego. Były
to mieszkania skromniejsze i tańsze
niż poprzednie, za to posiadały na
zapleczu zabudowania gospodarcze
dla drobnego inwentarza, pralnie
i suszarnie. W październiku 1906
roku rozpoczęto budowę siedmiu
domów o 40-stu mieszkaniach przy
ulicach
Stromej
i
Waryńskiego.
W 1908 roku Spółdzielnia zaprze
stała budowy nowych domów i za
jęła się modernizacją swoich szes
nastu budynków o łącznej ilości 97
mieszkań. Położono chodniki, zało
żono kanalizację, wodociągi, insta
lacje gazowe i elektryczne. Koszty
modernizacji pokryto z czynszów,
a nadwyżkę zgromadzono w banku
na budowę przyszłych domów.
Tymczasem
wybuchła
pierwsza
wojna światowa. Plany dalszej bu
dowy sześciu domów z 48 mieszka
niami nie zostały zrealizowane ze
względu na dewaluację. Zaoszczę
dzony w latach 1910—1918 kapitał
stał się bezwartościowy.
Nastał rok 1919 — trudny okres
kształtowania się państwowości pol-

Pierwsze cztery domy przy ulicy Sobieskiego nr 5—8, zbudowane przez Spół
dzielnią Mieszkaniową w 1899 roku.
Ze zbiorów archiwum Spółdzielni
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skiej na Pomorzu. W dniu 17 listo
pada tego roku niemieccy członko
wie Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej
postanowili,
na
wniosek
burmistrza
Martinsa
w
przededniu wyjazdu do Niemiec,
przed przekazaniem Tczewa wła
dzom polskim zlikwidować spół
dzielnię. Sprzeciwili się temu polscy
członkowie Rady, wspierani przez
większą część członków, będących
Polakami.
Kiedy po latach niewoli Polska
odzyskała niepodległość, kraj był roz
bity gospodarczo, zniszczony wsku
tek działań wojennych, obrabowany
przez zaborców. Wskutek inflacji
spółdzielnia
została
pozbawiona
wszelkich rezerw finansowych. Do
chody z czynszów starczały zaledwie
na pokrycie bieżących remontów.
Znaczenie Spółdzielni wzrosło dopie
ro w okresie wielkiego kryzysu go
spodarczego. W t y m czasie właści
ciele domów, tzw. kamienicznicy sa
mowolnie ustalali bardzo wysokie
czynsze.
Wówczas to ludzie, potrzebujący
mieszkania, zwrócili się do Spół
dzielni Mieszkaniowej. Zaczęły wpły
wać udziały od coraz to nowych
członków. Wprowadzono ogranicze
nie liczby udziałów. Jeden członek
nie mógł nabyć ich więcej niż dzie
sięć, a więc do kwoty 5 tysięcy zło
tych. Po zakończeniu roku obra
chunkowego wypłacono dywidendy,
które z reguły były wyższe od od
setek wypłacanych z kapitałów lo
kowanych w banku.
W latach 1930—1939 Spółdzielnia
wybudowała za własne fundusze
cztery dalsze domy. Łącznie, w
dniu 31 sierpnia 1939 roku było ich
dwadzieścia, 179 członków zajmo
wało wówczas 151 mieszkań o łącz
nej powierzchni 8.907 m 2 .
W okresie wojny okupant prze
jął majątek Spółdzielni w admini
strację, wyrzucił z mieszkań wielu
członków, osiedlając w nich Niem
ców. Prawie wszystkie dokumenty
zostały zniszczone. Zachowała się
jedynie starannie ukrywana księga
protokołów Rady Nadzorczej z lat
1898—1930.
Po wojnie nastąpił trzeci, najbujniejszy okres rozwoju Spółdzielni,
chociaż nie od razu. Po wyzwoleniu
miasta mieszkaniami spółdzielczymi
dysponowała Miejska Rada Naro
dowa. Z chwilą wydania zarządze
nia Ministra Gospodarki Komunal
nej w 1957 roku o wyłączeniu do
mów spółdzielczych spod kontroli
wydziału
kwaterunkowego,
Spół
dzielnia
Mieszkaniowa
rozpoczęła
samodzielną działalność.
Pierwszą inwestycją, powstałą w
1960 roku, był dom przy ulicy So
bieskiego 19. Działaczom Spółdzielni
i władzom miejskim nie wystarcza
ła
jednak budowa
pojedynczych
budynków mieszkalnych. Chodziło
o przygotowanie terenów pod zwar
te budownictwo osiedlowe. W la
tach
1960—1968 wybudowano na
terenach zajmowanych przez gos
podarstwo ogrodniczo-rolnicze Czyżykowo duże osiedle mieszkaniowe.
Zabudowę
osiedla
prowadziły:
Miejska Rada Narodowa oraz Spół
dzielnia Mieszkaniowa. Ogółem od-

JAN A. KAMIŃSKI

Ze znaczniejszych rodów pomorskich, które
okrzepły i nabrały znaczenia jeszcze przed wy
buchem wojny trzynastołetniej, a w trakcie
niej odgrywały doniosłą rolę aktywnie uczest
nicząc w zmaganiach z Zakonem Krzyżackim,
należy wymienić: Kostków, Dzialyńskich, Cemów, Wejherów, Konarskich, Bażyńskich, Denhofów i Konopackich. Ród Konopackich zapi-

sał wiele pięknych kart w dziejach Rzeczypo
spolitej. Hans Maercker 1 ), biograf ziemi świec
kiej początek tego senatorskiego rodu datuje
na rok 1489. Znacznie wcześniej umieszcza na
arenie politycznej pierwszego znanego nam
historycznie przedstawiciela tego rodu próf.
Marian Biskup 2 ). Herbem rodowym Konopac
kich był „Mur". Zawołaniem była „Odwaga".

Lorko (Laurentius-Wawrzyniec) z Konopatu
Siedzibą rodową Konopackich jest
wieś Konopat koło Świecia. Obecna
zabudowa wsi — dwór, p a r k i spi
chlerz dworski pochodzi z XIX wie
ku. Być może, że zabudowania te
są pozostałością dawnych budynków
ostatniej z rodu Konopackich — Te
resy, żony Waldemara Kruszyńskie
go, zmarłej w 1720 roku.
Lorko w 1452 roku był już osobą
znaną i szanowaną. Pełnił ważne

funkcje polityczne. Aktywnie ucze
stniczył w działaniach Związku P r u 
skiego, będąc jednym z jego przy
wódców. Od jesieni 1453 roku trwa
ły
rozmowy
między
przywódcą
Związku Pruskiego J a n e m Bażyńskim a Mikołajem Szarlejskim, oraz
Hinczą z Rogowa a stronnictwem
politycznym korony, na czele które
go stanął król Kazimierz Jagielloń
czyk.
We wstępnej fazie rozmów

niezwykle istotną rolę odegrali dwaj
przywódcy rycerstwa pomorskiego,
a mianowicie J a n z Jani (Jański) w
okręgu nowskim oraz sędzia ziemi
świeckiej, Lorko z Konopatu. Ci
dwaj rycerze przysposobili do obromy miasto Nowe. 30 listopada 1452
roku zjechało się do Świecia rycer
stwo, które wysłało na zamek dele
gację, złożoną z przedstawicieli ry
cerstwa i sędziego ziemskiego, Lor-

dano do użytku 1563 mieszkania, w
tym dwadzieścia cztery budynki o
943 mieszkaniach należących do
spółdzielni.
W ślad za budownictwem miesz
kaniowym podążało budownictwo
towarzyszące, mianowicie budowa
szkół, ośrodka zdrowia, apteki, pla
cówek kulturalnych, sklepów. Obec
nie na osiedlu Czyżykowo obok
kilku prywatnych placówek usłu
gowych
i
handlowych,
działają
dwadzieścia trzy uspołecznione skle
py spożywcze i przemysłowe.
Jeszcze nie zakończyła się budo
wa osiedla Czyżykowo, a już ekipy
budowlane miejskie i spółdzielcze
przeniosły się na nowy plac budo
wy, nazwany później na cześć za
łożyciela
i
dyrektora
pierwszej
Szkoły Morskiej w Tczewie Osie
dlem Antoniego Garnuszewskiego.
Tu na obszarze sześćdziesięciu hek
tarów powstało w śródmieściu dru
gie osiedle dla 12.500 mieszkańców.
Wymogi terenowe oraz istniejąca
już zabudowa stawiały przed pro
jektantami i wykonawcą poważne
trudności. Rozmieszczenie poszcze
gólnych bloków, dostosowanych do
zróżnicowanego wysokościowo tere
nu, i nawiązanie do istniejącej za
budowy
wymagały
usytuowania
budynków o różnych wysokościach
i rozmiarach. Ogółem zasiedlono tu

3520 mieszkań, w tym 2349 przez
członków Spółdzielni Mieszkanio-.
wej.
Obok domów mieszkalnych wy
budowano szkołę, przedszkole, Międzyosiedlowy Dom Kultury, dwa
dzieścia dziewięć sklepów spożyw
czych,
dziewiętnaście
przemysło
wych oraz dziesiątki garaży dla po
siadaczy samochodów. W trakcie
budowy
znajduje
się
największe
osiedle
Tczewa
—
Suchostrzygi.
Dotychczas wybudowano i zasiedlo
no czterdzieści dwa budynki o 3204
mieszkaniach, oddano do użytku
dziesięć sklepów spożywczych, trzy
przemysłowe,
szkołę,
przedszkole
oraz przychodnię dziecięcą.
Na dzień 31 grudnia 1986 roku
majątek spółdzielni wynosił, nie li
cząc budownictwa towarzyszącego,
sto czterdzieści siedem budynków
o 7.696 mieszkaniach i powierzchni
338.651 m 2 . Co trzeci mieszkaniec
Tczewa zajmuje mieszkanie spół
dzielcze.
Do Spółdzielni Mieszkaniowej w
Tczewie należą również Pelplin i
Gniew. Od 1970 roku wybudowano
w Pelplinie piętnaście budynków
o 480 mieszkaniach, w Gniewie
szesnaście budynków o 569 miesz
kaniach. Obok działalności inwes
tycyjnej i gospodarczej, polegającej
na zarządzaniu zasobami, ich kon

serwacją i remontami, spółdzielnia
prowadzi szeroko zakrojoną działal
ność społeczno-wychowawczą, reali
zowaną w trzech osiedlowych do
mach kultury.
Na mieszkania spółdzielcze ocze
kuje 880 członków i 4.595 kandyda
tów z pełnym wkładem mieszka
niowym oraz 3.000 kandydatów z
niepełnym wkładem. Przed spół
dzielnią stoi poważne zadanie za
pewnienia mieszkań swym człon
kom i kandydatom, którzy powie
rzyli jej swe oszczędności w nadziei
na
uzyskanie
spokojnego
dachu
nad głową.
Już teraz opracowuje
się założenia pod budowę kolejne
go
osiedla
mieszkaniowego
przy
ulicy Rokickiej.
Spółdzielni-Jubilatce wypada ży
czyć dalszego rozwoju oraz tego,
o czym marzą działacze społeczni
i wszyscy członkowie — aby wy
konawcy oddawali budynki szybciej
i bez usterek.
Bolesław Quella
Z okazji jubileuszu życzymy Tczew
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej skró
cenia kolejki wyczekujących na swoje
,,M-y", a więc powrotu do pięknych
czasów końca ubiegłego wieku, kiedy
na mieszkanie czekano jeden rok.
Redakcjo
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KONTERFEKTY
ka z Konopatu, chorążego J a n a Ła szewskiego oraz burmistrza świec
kiego i jego zastępcy. Chodziło o
zniesienie interdyktu, nałożonego na
dekanat świecki przez władze bisku
pie. Latem, 1453 roku, Lorko zażą
dał od k o m t u r a świeckiego, by nie
zbroił zamku. 26 stycznia 1454 roku
wróciło poselstwo związkowców od
króla
Kazimierza
Jagiellończyka.
Wysłanników konfederatów, Lorka
z Konopatu i Konrada Theudenkusa
przyjął Mikołaj Szarlejski. W ostat
nich dniach stycznia wybuch wojny,
zwanej później trzynastoletnią, po-
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zostawał tylko kwestią czasu. Tajna
Rada Związku Pruskiego pod ko
niec stycznia podjęła decyzję o wy
powiedzeniu posłuszeństwa wielkie
mu mistrzowi. Po 6 lutym rozpoczę
to oblężenie zamku świeckiego, któ
ry nie posiadał odpowiednich wa
r u n k ó w obrony (o co wcześniej za
biegał Lorko z Konopatu w rozmo
wie z komturem). Broniło twierdzy
piętnastu członków służby zamko
wej i pięciu braci zakonnych. S a m
komtur, Eckhard von Gontzrode, je
szcze przed wybuchem powstania
opuścił zamek i udał się, bez zgody

zwierzchników, do Malborka. 20 lu
tego komtur domowy przekazał za
mek i miasto w ręce związkowców.
Jeszcze za życia Lorka z Konopatu,
4 lipca 1466 roku, odwiedził Świecie
J a n Długosz. Miasto gościło też w
tym samym roku króla Kazimierza.
W 1508 roku starostwo świeckie
otrzymał Jerzy I Konopacki. Nastą
piło to zapewne po śmierci Lorka,
który pochowany został prawdopo
dobnie w kościele farnym pod we
zwaniem św. Stanisława, gdzie zna
leźli później wieczny spoczynek inni
członkowie rodziny Konopackich.

nieją nazwiska ówczenych dygnita
rzy królestwa. Duże zasługi dla n a 
dania praw miejskich, wobec faktu
zaginięcia dokumentu z 1338 roku,
oddał J a n IV Konopacki, biskup
chełmiński (zmarły w 1530 roku),
bliski krewny Jerzego. Była to po
stać wielce zasłużona dla Korony.
W 1518 roku uczestniczył w uroczy
stości zaślubin króla Zygmunta z
księżniczką Boną w Krakowie, a w
1525 roku był obecny przy zawie
raniu pokoju z księciem Albrechtem
(hołd pruski). Przy takim protekto
rze kariera Jerzego Konopackiego
potoczyła się szybko. W akcie z 13
czerwca 1513 roku Jerzy Konopacki
tytułowany jest podkomorzym po
morskim, a dnia 4 marca 1516 roku
król przekazuje jego podkomorstwo
Michałowi Żelistawskiemu, przesu
wając Jerzego Konopackiego na ka-

sztelanię gdańską. Funkcję kaszte
lana Konopacki pełnił do czerwca
1518 roku, kiedy to został wojewodą
pomorskim.
Urząd ten pełnił do
śmierci, tj. do 28 lutego 1543 roku.
Pochowany został w Świeciu, (gdyż
pełnił funkcję świeckiego sędziego
ziemskiego oraz posiadał dożywotni
tytuł starosty Świecia) w kryptach
kościoła farnego p.w. św. Stanisła
wa. P ł y t a nagrobna (częściowo za
chowana) sporządzona została z m a r 
m u r u , na którym wyryto płasko
rzeźbę i napis Hic Lapis ossa premii
•— „Ten kamień zawiera kości
(szczątki)".

Jerzy i Konopacki
W Świeciu, uwolnionym z rąk
dawnych wierzycieli, osadził król —
w myśl życzeń stanów pruskich —
ziemianina świeckiego, Jerzego Ko
nopackiego, który swoją promocją
zawdzięcza poleceniom swego wpły
wowego wuja, biskupa warmińskie
go Łukasza Watzenrode, bliskiego
krewnego Mikołaja Kopernika. W
marcu 1508 roku król za 150 złotych
tytułuje Jerzego Konopackiego staro
stą świeckim. W roku 1532 dzierża
wę podniesiono do 200 złotych.
Jerzy Konopacki urodził się w
l477 roku. Jego żoną była Anna
Peckaw. J e d n y m z jego ważnych
"poczynań na rzecz Świecia była ini.cjatywa ponownego n a d a n i a praw
•miejskich, co nastąpiło w 1530 roku
w Krakowie. Wśród podpisów, znaj
dujących się na dokumencie, wid-

Właśnie Jerzemu Konopackiemu
przypisuje się podjęcie budowy koś
cioła pod wezwaniem św. Stanisła
wa oraz podwyższenie wieży do
trzeciej kondygnacji.

Jerzy II Konopacki
. Jerzy II Konopacki już w roku
1540
otrzymał
godność
starosty
świeckiego, którą miał objąć po
śmierci ojca. Jerzy Konopacki zmarł
28 lutego 1543 roku i tego też dnia
jego syn objął urząd. 12 sierpnia
1544 roku utrzymano dzierżawę za
200 zł rocznej spłaty. Dzierżawę tę
ponowiono 1.0 stycznia 1549 roku z
dodanym zapewnieniem, że po jego
śmierci, żona i spadkobiercy korzy
stać z niej mają prz£z dwa lata. W
lutym roku następnego Jerzy II Ko
nopacki otrzymał zapewnienie, że
nakłady poczynione przez niego na
odnowienie zamku wliczy się w
dzierżawę, a żonie i spadkobiercom
okres korzystania z dzierżawy prze
dłużono do czterech lat. Wreszcie
aktem z dnia 6 sierpnia 1550 roku
otrzymał Jerzy II (a na wypadek
jego śmierci — najstarszy syn) za
pewnienie dożywocia na Świecie.
Tymczasem egzekutorzy prawa za
deklarowali w 1564 i powtórnie w
1566 roku, że dożywocie służyć mia
ło tylko Jerzemu i jego żonie.
W 1565 roku Jerzy Konopacki zbu
dował młyn papierniczy w Przysiersku koło Świecia — Przechowa,
który wydzierżawił. Zamek w Świe
ciu przebudował w stylu renesanso
wym. Dziś
zaobserwować
można
przemiany, które dokonano podczas
przebudowy jedynie według zacho
wanych wnęk okiennych, szczególnie
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refektarza. Inne ślady przebudowy
zaginęły podczas rozbiórki zamku
oraz późniejszych rekonstrukcji. Li
cznych wzmianek o działalności J e 
rzego Konopackiego dostarcza lustra
cja z 1565 roku, dokonana rok przed
śmiercią
starosty,
która
podaje:
(...)
starostwo
świeckie,
dzierżawa
Wielmożnego
Pana
Jerzego
Kono
packiego, do którego starostwa nale
ży zamek murowany nad Wisłą, któ
ry odnoga wiślana wokrąg otoczyła,
wpadając, tudzież i schodząc się z
rzeką Wdą".3)
Z dokumentu lustracyjnego dowia
dujemy się, że ojciec Jerzego Kono
packiego — wojewoda pomorski od
kupił od młynarza w Przechowie, o
nazwisku Sowa, młyn przechowski,
a w Gródku przy młynie na Wdzie,
Jerzy Konopacki zbudował piłę na
drzewo.
4 stycznia 1549 roku Jerzy II Ko
nopacki otrzymał od króla nowe za
twierdzenie na Lignowy (starostą lignowskim był w 1546 roku). Rudno
i Gręblin, które wchodziły w skład
jego majątku już od 1546 roku, jed
nak
z
obowiązkiem
wykupienia
Gręblina i posiadania go do końca
życia. W roku 1557 dokumenty od
notowują Jerzego Konopackiego ja
ko władającego Lignowami i Rud
nem. Na sejmie lubelskim w 1566
roku uznano jego zapisy na Ligno^
wach, Rudnie, Gręblinie i inne za

nieformalne. Mimo to, pod koniec
•sejmu, 12 sierpnia otrzymał Jerzy,
wraz z żoną Anną, dożywocie na
wspomnianych majątkach, za odstą
pioną z nich kwartę (podatek kwar
talny). W 1546 roku Jerzy II Kono
packi objął kasztelanię gdańską i
posiadał ją do stycznia 1549 roku,
tj. do chwili, kiedy jsrzeniesiony zo
stał na kasztelanię elbląską. Funk
cję tę pełnił do kwietnia 1551 roku,
kiedy to przeniesiony został na ka
sztelanię chełmińską. Następcą jego
na kasztelanii elbląskiej został brat,
Rafał Konopacki.
Kasztelanię chełmińską objął Ko
nopacki na początku maja 1551 ro
ku i posiadał ją do śmierci. Podczas
choroby
wojewody
chełmińskiego
sprawował Jerzy II Konopacki funk
cję podwojewodziego chełmińskiego.
Jerzy II Konopacki zmarł 27 paź
dziernika 1566 roku, w wieku 56 lat
i pochowany został w kościele pod
wezwaniem św. Stanisława, na sta
rym mieście w Świeciu.
J a n A. Kamiński
PRZYPISY
1) Hans Maercker: Eine polnische Slarostu,
ein
preussischer
Landkreis,
Gdańsk 1886.
2) Marian Biskup: Zjednoczenie Pomo
rza Wschodniego z Polską w XV w.,
Warszawa 1959.
3) Lustracja woj. pomorskiego 1565 r.,
Gdańsk 1961, Stanisław Hoszowski.

Dawny most pod Opaleniem
Wędrując wzdłuż Wisły w okolicy Opalenia można
zobaczyć wystające z wody filary dawnego mostu.
Był to most kolejowy, budowany przez Niemców w
czasie okupacji. Miał zastąpić, stojący obok, most
drewniany.
Na początku był jednak w tym miejscu most ko
lejowy o żelaznej konstrukcji, zbudowany jeszcze
w okresie zaborczym, w roku 1909 przez władze
pruskie kosztem 9 milionów złotych marek niemiec
kich. Długość mostu wynosiła 1060 metrów. Obok
dwóch torów kolejowych znajdowała się na nim wą
ska, bo tylko trzymetrowa jezdnia kołowa. Decyzja
budowy mostu była spowodowana przewidywanym
konfliktem zbrojnym z Rosją. W okresie pokojowym
nad jednym z torów położony został drewniany po
most o szerokości 5,5 metrów, co umożliwiało dwu
stronny ruch pojazdów.
Most przetrwał pierwszą wojnę światową, lecz po
jej zakończeniu powstała nowa sytuacja polityczna
;i gospodarcza. W skład odrodzonej po zaborach Pols
ki weszły ziemie tylko na lewym brzegu dolnej Wi
sły, wraz z całą szerokością rzeki. Po plebiscycie
Komisja Graniczna Państw Sprzymierzonych wyzna
czyła, w sierpniu 1920 roku, granicę polsko-niemiecką
na prawym brzegu Wisły. Do Polski na prawym
brzegu rzeki włączono pięć wiosek janowskich, przy
stań w Korzeniewie i przyczółek na przedłużeniu mo
stu opaleńskiego oraz krótki trzynastokilometrowy
odcinek wału przeciwpowodziowego na wysokości
wspomnianych wiosek.
Ta sytuacja sprawiła, że o dalszym losie mostu
przesądziły znowu tym razem polskie względy stra
tegiczne. W 1927 roku Sztab Główny Wojska Polskie
go ze względu na obronność granicy podjął decyzję
o zdemontowaniu mostu. Obiekt został przeniesiony
do Torunia. Za słusznością tej decyzji przemawiały
nie tylko względy wojskowe, lecz i gospodarcze. Ruch
kołowy pod przygranicznym Opaleniem był bardzo
mały. Niewielki był również ruch pieszy np. w pier
wszym półroczu 1927 roku most przekraczało średnio
dziennie dziewiętnaście osób. W Toruniu most skró
cił drogę o 2 km, a natężenie ruchu było 1400 razy
większe niż pod Opaleniem. Na budowę nowego mo
stu Polska nie mogła sobie pozwolić, ponieważ sza
cunkowy koszt określał nakłady 34 min. zł. Przenie
sienie mostu sprawiło jednak, że mieszkańcy kilku
wiosek polskich po prawym brzegu Wisły znaleźli
się w przykrym położeniu. Wprawdzie most zastąpio
no połączeniem promowym, lecz ludność ta została
pozbawiona stałej i bezpośredniej łączności z resztą
kraju.

Mimo, iż Polska posiadała pełną suwerenność nad
mostem, Niemcy wysuwali liczne zastrzeżenia formal
ne i ekonomiczne, wprowadzając niekiedy opinię pub
liczną w błąd, a nawet dopuszczając się prowokacji.
Podjęli intensywną akcję propagandową, pokazując
w fałszywym
świetle
zaistniałe fakty, określając
działania polskie jako przykład braku gospodarności
i złej woli. Pomawiano władze polskie o umyślne
powodowanie
zagrożeń
powodziowych,
a
nawet
o wandalizm i „szał niszczenia". Antypolska propagadna rozwinięta została na dużą skalę. Organizowa
no różne imprezy: wycieczki, pogadanki, seanse fil
mowe, wiece przeciwko rozbiórce mostu. Szeroko
pisała o tym prasa niemiecka, celowo bulwersując
własną opinię publiczną. Fotografie i rozbiórki mostu,
wraz z tendencyjnymi, antypolskimi komentarzami,
propaganda niemiecka przemycała do licznych gazet
zagranicznych, np. w latach 1928—29 dezinformujące
materiały ukazywały się w prasie odległych nawet
krajów Ameryki Łacińskiej, między innymi w Ar
gentynie, Brazylii, Chile, Peru, Boliwii, Gwatemali,
Ekwadorze, Hondurasie i Wenezueli. Wydawano fol
dery (w 1928 roku — 40 tysięcy w języku niemiec
kim, 2 tysiące w językach angielskim i francuskim),
które kolportowano za darmo. Sami Niemcy jednak
przyznawali, że chodzi nie tylko o sam most, lecz
o zwrócenie uwagi międzynarodowej opinii publicznej
na niesprawiedliwy ich zdaniem, przebieg granicy.
W lutym 1945 roku wycofujący się hitlerowcy wy
sadzili w powietrze nowo wznoszony przez siebie
most, którego budowa nie była jeszcze ukończona.
Widoczne do dziś podpory są jego pozostałością. To
samo uczynili z mostem drewnianym. Ten ostatni
jednak został odbudowany przez wojska radzieckie
i służył do przepraw frontowych. Drewniana kon
strukcja mostowa została rozebrana w 1946 roku.
W sytuacji powojennej, gdy nie tylko prawy brzeg
Wisły, lecz setki kilometrów ziemi na wschód od
niego zostały polskie, most w tym miejscu byłby
bardzo przydatny, zarówno dla ruchu kolejowego, jak
i kołowego. Jest to bowiem połowa odległości między
najbliższymi mostami w Grudziądzu i pod Tczewem.
W okresie nawigacyjnym, od maja do listopada, wi
doczne są długie niekiedy kolejki pojazdów, oczeku
jących na prom. W pełni sezonu turystycznego jego
kursowanie bywa często zawieszane z powodu nis
kich stanów wody Wisły.
Stanisław Pictrowski

ZRODŁO
J. Sobczak: Propaganda zagraniczna Niemiec
wobec Polski. Instytut Zachodni, Poznań 1973.

weimarskich

Pozostałości po filarach mostu w Opa
leniu. Widok z lewego brzegu Wisły.
f o t . S. Witos
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Przeciąga się to moje istnienie
jak leniwe „ D i a b e l c e " pod Świeciem
gdzie n a d Wdą — p o ł a m a n ą k r u c h t ę historii
zacierają k o m i n y i zapach „ C e l u l o z y "
Przeciąga się to moje istnienie
poprzez odbarwy dni po duszne noce
i m k n ą w a g o n y mego życia
do pierwszych czy... z a m k n i ę t y c h
semaforów?
Świecie, 1974

Roman
na jakim to bruku
potknąć się o k a m i e n i e
odległej ulicy

Słońca brzegiem wchodzi wieczór,
psy nie szczekają
ćma wyciągnęła skrzydła
w z m i e r z c h u żer.
Z zagonów s p r a c o w a n y c h
pogięte plecy
wypatrują dom
zapach d y m u spokojny
p r z y p o m i n a wieczerzę
jeszcze tylko
jeden łan
w noc
odpoczynku

LISTOPAD
wieczór w koleiny zaplątany
pięści wierzb w y m i e r z o n e
w chmury
n a polnej drodze długi w y s t ę p
milczenia
bez oklasków
tu tak mało humoru
za iglastym p a r a w a n e m
wymiecione dachy
oczekują p r z y d z i a ł u
z k a l e n d a r z a pór
białych tafli

chyba podstawi nogę
z a p o m n i a n y przyjaciel
do jakiej zabawy
myśl zaprowadzi nad rzekę
p o d m u c h w oczy
zwróci r ó w n o w a g ę życiorysu
w t y m mieście bez nitki
odnajdziesz
odległe słońce dziecka
na każdym murze wyrysowane
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lato odchodzi pod p a r a s o l
jezioro objął płacz
w obrazie j e d n e j nocy
z ł a m a n e skrzydło ćmy
opada na las
jeszcze raz nauczyć się chodzić
po igliwiu
wkroczyć na scenę
próby wierności
szansa bez głosu — m i m i k a
zroszonej t r a w y

T

Nasze promocje

Paweł Kancelista
OTO WSTAJE NOWY DZIEŃ

OTO WSTAJE NOWY DZIEŃ II

Oto wstaje świt
Czerwone słońce na w i d n o k r ę g u
Uśmiech przychodzi sam
Twarz t w o j a staje się czysta
A włosy rozwiewa m ł o d y w i a t r
Czy szczęście mieszka w t w o i m sercu
T a k bardzo grzeją twoje oczy
Tak dają rozkosz twoje usta
Miniony sen był piękny
Dlaczego wciąż jestem sam
Jeśli cierpienie uszlachetnia
J e s t e m już arystokratą
Skończonym m a g n a t e m
A t r u m n a czeka
I pogrzeb będzie p i ę k n y

I znowu stoję u b r a m miasta
Czekam na nadejście dnia
Lecą pierwsze ptaki
To jest Avidok jakiego chciałem
Pamiętasz
Kiedy przyszedłem pierwszy raz
Stałaś na wzgórzu
A twoje ciemne włosy zakrywały łzy
Wówczas ty czekałaś na nadejście dnia
A ja s t a ł e m się twoim p o r a n k i e m
T w o i m słońcem i u ś m i e c h e m
Dopiero później s t a ł e m się k a t e m
Gdy odeszłaś
I znowu jestem n a d m i a s t e m
Słońce wstało
A ptaki wylądowały
Lecz dnia mojego nie widzę
Czas wracać

4 grudzień 1986
to moim pokoju
Starogard Gd.

5 grudzień 1986
w szpitalu
Starogard Gd.

TE S Ł O W A
Co było to było
to twoje ostatnie słowa
A potem już tylko śmiech
jak szczęk więziennych kluczy
B r a m y o t w a r t e od r a n a
I tylko śnieg usztywnia serca
Piękna jest zima
gdy jesteś w miękkiej bieli
Podaj mi rączkę, t r u m i e n k o
23 styczeń 1987
Starogard Gd.
pokój Andrzeja Norka

PAWEŁ KANCELISTA,
urodzony w
1968 roku w
Starogardzie Gd., jest absolwentem Liceum Ogólno
kształcącego w tym mieście. Obecnie studiuje mate
matykę na Uniwersytecie Gdańskim. Pisze od trzech
lat, publikowane wiersze są jego debiutem.

Na straży prawa

Z PROKURATOREM
REJONOWYM
W TCZEWIE
ALEKSANDREM PRZYTUŁĄ
rozmawia Józef Ziółkowski

— Panie
prokuratorze,
ściganie
przestępców
nie
jest pana jedynym zajęciem?
— Upowszechnia się pojęcie, że prokurator jest od
wszystkiego. Wiele osób jest pewnych, że jeśli ich
sprawą zajmę się właśnie ja, to na pewno ruszy ona
z miejsca.
— Może wynika to z zaufania do prokuratury, jako
instytucji, która stoi na straży przestrzegania prawa'!
•— W osiemdziesięciu procentach na pewno jest to
kredyt zaufania, który przekonuje, że jeśli my się
tym zajmiemy, to wówczas dany urząd będzie w ł a ś 
ciwiej interpretował przepisy i dokładniej zajmie się
sprawą, dotychczas lekceważoną. Jeśli otrzymujemy
sygnał dotyczący rażącego omijania przepisów p r a w 
nych, z miejsca przystępujemy do pracy, Jeżeli jed
nak widzimy, że jest to sprawa błaha, to najpierw
staramy sdę, aby petent wyczerpał swoje możliwości
zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
Tak też jest przy sprawach orzekanych przez kole
gium pierwszej instancji. Każdemu służy prawo od
wołania. Jeżeli druga instancja nie uzna argumentów,
to wtedy zwracamy się o akta sprawy. N a m przy
sługuje środek nadzwyczajny — sprzeciw i niekiedy
do niego sięgamy. Szereg spraw wygrywamy, w 1987
roku złożyliśmy cztery odwołania od orzeczeń ko
legium.
— Może pamięta pan czego one dotyczyły?
— Dwa związane były z kolizjami drogowymi, trze
cia dotyczyła nie sprzątnięcia śmieci po wichurze wo
kół posesji, a ostatnia nieprawnego używania drogi
leśnej przez rolnika, który tamtędy dojeżdżał na pole.
Wiadomo, że wjazd do lasu jest zabroniony, nawet gdy
nie ma znaku. J e d n a k w tym przypadku była to je
dyna droga, którą rolnik mógł dojechać na pole. F u n 
kcjonariusz służby leśnej, bez zbadania tych wyjątko
wych okoliczności, nałożył mandat. Rolnik odmówił
zapłaty i sprawa trafiła do kolegium, które nakazało
zapłacenie mandatu, bez przeprowadzenia rozprawy.
W tej sytuacji przewodniczący kolegium winien skie
rować sprawę na wokandę i dopiero wtedy rozstrzy
gnąć. Zakwestionowaliśmy stronę formalną i mery
toryczną tej sprawy.
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fot .Stanisław Zaczyński

— A
główne funkcje prokuratury?
— P r o k u r a t o r a działa w oparciu /O' ustawę z 20
czerwca 1985 roku o prokuratorze PRL, która obo
wiązuje od 1 września tego roku. Zadaniem proku
ratora generalnego i podległych mu prokuratorów
jest strzeżenie praworządności ludowej w działaniach
organów państwowych i. innych państwowych jedno
stek organizacyjnych, spółdzielni, związków zawodo
wych, samorządowych i społecznych, a także w po
stępowaniu obywateli. Takie są generalne zadania,
określone i w Konstytucji P R L i we wspomnianej
ustawie. Prowadzimy i nadzorujemy postępowania
przygotowywane w sprawach k a r n y c h oraz sprawu
jemy funkcję oskarżyciela publicznego przed sądem.
Wytyczamy powództwo w sprawach k a r n y c h i cywi
lnych. Bierzemy udział w postępowaniu sądowym w
sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń
społecznych
—jeśli tego wymaga ochrona prawo
rządności, intersu społecznego, własności społecznej
lub praw obywateli. Badamy problematykę prze
stępczości oraz jej zwalczania i zapobiegania. Współ
działamy również z r a d a m i narodowymi w zakresie
czuwania przez nie nad przestrzeganiem praworządno
ści ludowej, ochrony własności społecznej i poszano
wania praw obywateli. Koordynujemy także działal
ność w zakresie ścigania przestępczości przez inne
uprawnione organy m.in. milicję, lasy państwowe, PIFIji
czyli przez te wszystkie instytucje, które mają praw.|!
do kontroli i kierowania aktów oskarżenia. Rejonowa
P r o k u r a t u r a w Tczewie obejmuje teren byłego po
wiatu tczewskiego, w skład którego wchodzi m i a s t *
i gmina Tczew, gminy — Pelplin, Morzeszczyn, Sub*
kowy, Gniew i Pszczółki. Teren ten zamieszkuje po-;
nad 100 tysięcy ludności.
— Jaka jest geografia przestępczości?
§
— Najbardziej zagrożone są miasta Tczew i Gniew,'
natomiast znikomą przestępczość notujemy na terenie ;
gminy Morzeszczyn. Jest ona wyjątkowo spokojna.
Natomiast Tczew leży przy głównej trasie, wiodącej;
z południa na północ, jest to też spory ośrodek miej-j,
ski, w którym krzyżuje się kilka szlaków kolejowych,
drogowych i chyba właśnie dlatego przestępczość tu

jest większa. W Tczewie t>rak należytego rozpoznania
środowisk przestępczych, to tu na różnego rodzaju
melinach, skupiskach — nawet zarejestrowanych przez
MO ,*—•-, przewija się masa ludzi z różnych krańców
Polski, „goszczących'' tu przejazdem. Zmorą, nie tylko
Tczewa, są kradzieże z włamaniem do obiektów uspo
łecznionych i do mieszkań prywatnych.
— Wiadomo, że operatywność służb wMicji w tej
kwestii jest stosunkowo słaba, podobnie zresztą jak
i wykrywalność spraw.
—- Wykrywalność przestępstw kradzieży z włama
niem oscyluje Iw granicach siedemdziesięciu pięciu
procent. Operatywność funkcjonariuszy MO w dużej
mierze zależy od ich doświadczenia zawodowego.
— Zgadzam się, ale budzi to przecież niezadowolenie
społeczne.
— Każdy obywatel ma prawo uważać, że jego spra
wa jest najważniejsza, zresztą chyba słusznie. Często
jednak ludzi nie interesuje to, że my notujemy na
przykład sto włamań. Jeżeli mamy podejrzenia, że
przestępstwo popełnił mieszkaniec Tczewa, czy okolic,
to mimo wszystko sprawcę udaje się ujawnić. Gorzej,
gdy włamywacze przyjechali do Tczewa na „gościnne
występy". Na przykład mieliśmy trzyosobową grupę
włamywaczy z Łodzi. Dopiero po żmudnym dochodze
niu udało się ustalić ich tożsamości. Tylko jeden z
przestępców został oskarżony. Wobec drugiego nie
było wystarczających dowodów, by mógł stanąć przed
sądem, m i m o że jesteśmy przekonani, iż brał udział
we włamaniach. Zatrzymano też dziewczynę — trzecią
osobę łódzkiej bandy. Ją również zwolniono z braku
wystarczającej
ilości
dowodów.
Poszkodowani
w
pierwszej iazie śledztwa zeznawali, że całą tę trójkę
widzieli przez wizjery w drzwiach, kiedy ci dzwonili
do mieszkań, pukali do drzwi, próbowali otwierać
zamki. W efekcie, gdy doszło do konfrontacji i szcze
gółowych przesłuchań, poszkodowani wycofali się z
początkowych zeznań, podając w wątpliwość fakt,
czy rzeczywiście byli to właśnie ci sprawcy. Niedawno
było włamanie na „pasówkę", czyli dopasowanym klu
czem. Przestępca wiedział dokładnie, gdzie w miesz
kaniu ukryto wartościowe przedmioty. Zginęło ponad
milion złotych w bonach PKO i innej gotówce oraz
sprzęt radiowy. W mieszkaniu pozostawiono idealny
porządek. Jest to przykład ludzkiej naiwności i za
ufania do banku „ziemnego".
— Powiedział pan na wstąpię, że Tczew ma naj
większą liczbę przestępstw w waszym rejonie dzia
łania. Jak pod tym względem Tczew toygląda na tle
innych polskich ośrodków miejskich?
— Moim zdaniem w Tczewie i okolicach nie dzieje
się nic szczególnego.
— Niekiedy ludzie są przerażeni napadami.
— I pan jest chyba w tym trochę przesadny, bowiem
napad napadowi nierówny. Często na podstawie wypo
wiedzi delikwenta, który jest pod wpływem alkoholu
lub źle mu z oczu patrzy, tworzy się mit, sprowadza
jący się do stwierdzenia: gdybym nie uciekł — był
bym napadnięty, na pewno toy mnie pobił, czy — w
przypadku kobiet — zgwałcił.
— J a k więc wygląda to w rzeczywistości?
— Pod względem ilości napływających spraw, Tczew
— uwzględniając osiem rejonów p r o k u r a t u r — jest
na czwartej pozycji po Gdańsku, Gdyni i Wejherowie.
Nie każda jednak sprawa kończy się stwierdzeniem,
że tam zaistniało przestępstwo.
— Jaki jest katalog tych spraw?
— W roku 1987 nie mieliśmy np. zabójstw, oprócz
usiłowania zabójstwa w Subkowach, gdzie star
sza pani — ponad pięćdziesięcioletnia — na skutek nie
porozumień z mężem odgrażała się od dawna, że spali
mu gospodarstwo i zabije go. J e d n a k zwykle kłótnie
te kończyły się zgodą, do któregoś poranka, gdy pani
ta wyciągnęła siekierkę i uderzyła nią męża. Całe
szczęście, że uniknął on śmiertelnego ciosu, gdyż os
trze siekiery jedynie drasnęło głowę. Tym razem więc
obyło się bez poważniejszych skutków, jednak —•
zgodnie z obietnicą sprawczyni — część gospodarstwa
spłonęła.
— Zechciałby pan wyjaśnić co powoduje, że czło
wiek w pewnym momencie sięga po nóż czy siekierę,
by okaleczyć drugiego człowieka?
— W każdej sprawie, gdzie mamy uzasadnione po
dejrzenie, że sprawca jest chory psychicznie, czy doz

nał urazów głowy lub przechodził choroby zakaźne,
kierujemy go na badanie, które określa, czy w chwa
li popełnienia przestępstwa, sprawca miał zdolność
rozumienia jego znaczenia i pokierowania swoim po
stępowaniem. O dziwo, w przestępstwach najgroźniej
szych, w zdecydowanej większości, sprawcy popełniali
swoje czyny w sposób jak najbardziej świadomy.
— Drugą groźną kategorią są rozboje.
— Najczęstszym motywem rozbojów jest chęć ła~.
twego zdobycia pieniędzy, czy innego mienia, które
potem spienięża się za niską cenę. Najczęściej bohate
rowie tych przestępstw nie pracują lub pracują do
rywczo i nadużywają alkoholu. Zdecydowana wię
kszość tego typu spraw jest popełniana pod wpływem
alkoholu. Również bardzo często ofiarami rozbojów
lub zuchwałych kradzieży są osoby pijane, zamro
czone nadmiarem spożycia alkoholu. W 1987 roku
przeciwko dziewięciu osobom, które dopuściły się prze
stępstwa rozboju, skierowaliśmy oskarżenie do sądu.
— Jeżeli już jesteśmy przy statystyce, proszę po
dać kilka danych, świadczących o skali problemu.
— Spraw, z których nie wszystkie kwalifikują się
na skierowanie aktu oskarżenia, czy na stwierdzenie,
że osoba dopuściła się przestępstwa, miesięcznie ma
my średnio z całego rejonu około 120. Z tego około
trzydziestu trafia do sądu, a część załatwiamy w pro
kuraturze, stosując warunkowe umorzenie postępo
wania karnego. J a k pan widzi wkraczamy w fazę
tzw. rozwarstwiania przestępczości. Nie każdy, kto
popełnił przestępstwo, zasługuje na to, aby trafił do
sądu. Sam fakt oskarżenia, odpowiadania przed są
dem, powoduje określone zmiany w psychice ludz
kiej. Mam tu na myśli ludzi, którzy po raz pierwszy
zetknęli się z wymiarem sprawiedliwości. Dla nich
przypadkowe naruszenie prawa i zetknięcie się z pro
kuratorem, jest w pewnym rodzaju szokiem. W ta
kich przypadkach oceniamy, jakie były motywy dzia
łania, jaka przypadkowość popełnienia przestępstwa,
uwzględniając dotychczasową niekaralność, dobrą opi
nię w miejscu pracy oraz troskę o rodzinę. Jeśli oce
na ta wypada pozytywnie, to warunkowo umarzamy
postępowanie karne, ograniczając się jedynie do n a 
łożenia świadczenia pieniężnego. Większość osób, które
popadły w konflikt z prawem, uzyskały poręczenia
społeczne m.in. z zakładów pracy, organizacji społecz
nych. Nasuwa się jednak uwaga, że owe organizacje
społeczne, działające na terenie zakładów pracy, nie
bardzo interesują się swoim człowiekiem. W momencie
wykrycia przestępstwa zostawiają go swojemu losowi.
Często1 jest tak, że to my, — z urzędu — wydzwania
my do danej organizacji społecznej prosząc o zapew
nienie gwarancji w stosunku do obwinionej osoby,
która pracuje przecież w określonym środowisku, z
określonymi ludźmi. To oni przede wszystkim wie
dzą dokładnie, jaki jest ten człowiek na co dzień.
—• Proszę pana, od początku naszej rozmowy zaj
mujemy się głównie problemami patologii społecznej
w Tczewie i rejonie. Może jednak zechciałby pan po
wiedzieć coś o Gniewie, uchodzącym za bardzo niespo
kojne
miasteczko.
— Samo miasto i gmina jest jednym z większych
zespołów ludzkich w naszym rejonie. Nieraz zasta
nawiam się, dlaczego właśnie to miasto, aczkolwiek
małe, jest środowiskiem narkomanów, których jest
tam więcej, niż w Tczewie. Być może w naszym mie
ście mamy za słabe rozeznanie, co do tego środowi
ska. Z narkomanią wiążą się włamania do aptek,
przychodni, pogotowia ratunkowego, skąd giną leki
psychotropowe. W tych przypadkach wiadomo, gdzie
szukać przestępcy. Na terenie Gniewa zarejestrowa
nych jest czterdziestu dwóch narkomanów, natomiast
w Tczewie czternastu. Jest to kolosalna różnica. Nie
dawno jeden z tczewskich narkomanów miał zostać
wykreślony z listy. Dowiedziono bowiem, że od pew
nego czasu nie bierze narkotyków. Najpierw był w
wojsku, potem się ożenił i zdawać by się mogło, że
chłopak się ustatkował. Tak się jednak nie stało. W
leczeniu narkomanii, podobnie jak alkoholozmu, po
okresie poprawy, skłonność do nałogu wraca. Jako
ciekawostkę podam fakt, że ostatnio padł blady strach
na tych alkoholików, którzy filtrują denaturat, bo
wiem w październiku i listopadzie 1987 roku trzech
z nich pożegnało się z życiem. A denaturat piją też
ludzie młodzi, nawet do trzydziestego roku ży-
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cia, czego nie mogę zrozumieć. Co innego alkoholicy
emeryci, którym już n i e starcza sił, by zarobić na bu
telkę wódki i stać ich jedynie na kupno denaturatu.
— Odnoszę
wrażenie,
że
błyskotliwe
akcje
pana
Marka
Kotańskiego
nie
przynoszą
efektów.
Bardziej
potrzeba nam pewnych
trwałych zasad moralnych
i
prażonych,
które
doprowadzą
do
zmian
w
świadomiści
społecznej,
szczególnie
ludziom
młodym.
. —• Myślę podobnie, chociaż nie wiem, czy słusznie
Przecież przeprowadzona w dniach 13 i 14 listopada
akcja, mająca na celu wstrzymanie się od alkoholu,
niczego nie zmieniła. „Impreza" na Torwarze nie po
twierdziła zbiorowego protestu przeciwko alkoholiz
mowi. Natomiast to co działo się przed sklepami mo
nopolowymi, wiedzą tylko ci, którzy tam pracują. Ten,
kto chciał pić, zaoptrzył się w wódkę na dwa dni,
nawet z zapasem.
— Panuje powszechne
przekonanie, że pańska fun
kcja wiąże się ze ściganiem przestępców i oskarżaniem
przed sądem. Czy tak jest zawsze?
— Nie, ta działalność zajmuje n a m mniej niż po
łowę czasu. Duża część pracy, o czym wspomniałem,
przypada na prokuratorską kontrolę przestrzegania
prawa, sprawy cywilne i na ochronę rodziny. Na przy
kład, jeśli prowadząc sprawę karną, dostrzegamy przy
okazji ,że w danej ;rodzinie nie wszystko jest w po
rządku, to kierujemy tzw. inspiracje do sądu rodzin
nego, wskazując na określone nieprawidłowości i
wówczas to sąd z urzędu zajmuje się tym przypad
kiem. I n n n y m razem, jeśli dochodzimy do wniosku,
że sytuacja jest niebezpieczna dla rodziny, to kieru
jemy konkretne wnioski z materiałami dowodowymi
np. o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodziciel
skiej. Ważne miejsce w naszej działalności zajmują
sprawy cywilne. W ciągu roku skierowaliśmy dwa
dzieścia pozwów o podwyższenie alimentów, czy też
ich zasądzenie. Również w zakres prawa cywilnego,
które nas interesuje, wchodzą wszelkiego rodzaju do
chodzenia, od sprawców przestępstw, przepadku ko
rzyści uzyskanych z przestępstwa.
J a k pan widzi,
staramy się rozliczać sprawcę kompleksowo, badamy
każdy element sprawy, aby to, co jest możliwe i prze
widziane prewem, odczuł na własnej skórze prze
stępca, skłaniając go tym samym do zastanowienia
się nad swoim postępowaniem. W zakresie prokurator
skiej kontroli przestrzegania prawa, najczęściej tema
ty podsuwa n a m samo życie, czyli sygnały od obywa
teli. Między innymi nasunęły się wątpliwości, co do
orzeczeń niektórych spraw wydanych przez kolegium,
o czym też już wspominałem.
—. Zazwyczaj
obywatelowi
funkcjonowanie,
czy
też
realizacja prawa kojarzy się z nieomylnością milicji,
czy kolegium.
Większość
ludzi nie dochodzi
swoich
praw. Mam tu na myśli te przypadki, gdzie istnieją
pewne
wątpliwości prawne.
— Nie wiem z czego to wynika, ale chyba ze starego
przekonania, że z władzą t r u d n o wygrać. Jeśli nie
walczę, gdy czuję się pokrzywdzony to znaczy, że
nie dbam o swój interes i godzę się z tym, żeby na
przykład zapłacić określoną karę. Każdego powinna
interesować „czystość" jego zachowania. Obywatele
często przesypiają możliwość koniecznych odwołań od
decyzji urzędów.
— Proszę pana, wiele godzin spędza pan na rozmo
wach z ludźmi, którzy komuś wyrządzili krzyiodę, a
także z tymi, którzy jej doznali. Z pana wypoioiedzi
wynika, że prokurator to też tylko człowiek, mający
w
konkretnej
sprawie
swoje
rozterki,
wątpliwości.
Jak je pogodzić z „zimnymi" przepisami prawa?
— Przede wszystkim nie można działać jak „pisto
let". Trzeba też szanować człowieka dociec dlaczego
popełnił przestępstwo, poznać jego osobowość, powo
dy. To umożliwia właściwą ocenę, czy zasługuje na
społeczną izolację.
— Czy nie jest to za loielki kredyt, dany obywa
telowi łamiącemu
prawo?
—• Wydaje mi się że nie. Nie można przecież wszy
stkich mierzyć jedną miarką. Nie wszyscy jednak
sprawcy, trafiający do nas, mogą liczyć na liberalność prawa. By pana uspokoić powiem, że popełnia
jący przestępstwo notorycznie, wchodząc do tego po
koju, zazwyczaj sami wiedzą, jaka k a r a im grozi.
•— Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Józef M. Ziółkowski
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Przeszłość zacliowana w
częścią
teraźniejszości

pamięci
(T.

staje

sic

Kotarbiński)

W tradycji kulturalnej narodów i ich dniu dzisiej
szym, poczesne imiejsce zajmuje muzyka. Zawsze —
bez względu na czas historyczny — stanowi ona źród
ło estetycznych przeżyć i artystycznych wzruszeń. Wy
mierne natomiast były i nadal pozostają jej funkcje
społeczne. Jest bowiem ważnym instrumentem wy
chowania jednostki i społeczeństwa.
Szczególną rolę w życiu polskiego narodu odegrała
muzyka w 'okresie rozbiorowym, zwłaszcza na zie
miach zaboru pruskiego. Nasilająca się germanizacja
ludności polskiej na Pomorzu i w Wielkopolsce zmo
bilizowała społeczeństwo tych ziem do walki w obro
nie polskości. Ważnym jej przejawem było krzewienie
polskiej kultury muzycznej.
Ówcześni mieszkańcy
tych ziem zdawali sobie już wtedy sprawę — z oczy
wistego dziś faktu — że naród istnieje tak długo, jak
długo żyje jego język i kultura.
Piękną kartę w tej walce zapisali mieszkańcy Tcze
wa. Miasto już w tym czasie posiadało dobrych mu
zyków, do których należał Edmud Betzin. Był miesz
kańcem Tczewa do 1878 roku, a potem przeniósł się
do Koszalina, gdzie objął kierownictwo kapeli miej
skiej. 3 lata później urodził się w Tczewie kapelmistrz
teatralny, kompozytor operowy Paul Wermter, współ
założyciel Konserwatorium Riemana w Gdańsku. Pol
ska pieśń ludowa towarzyszyła mieszkańcom miasta
przy każdej okazji, stanowiła spontaniczną manife
stację miłości do utraconej ojczyzny.
Pod koniec X I X wieku życie muzyczne Tczewa za
czyna przyjmować już formy bardziej zorganizowane.
Powstawały chóry, początkowo kościelne, ale z biegiem
czasu również tworzyły się świeckie towarzystwa śpie
wacze. W Tczewie okres powstawania kół śpiewaczych
zbiega się z tworzeniem na Pomorzu państwowości
polskiej po pierwszej wojnie światowej.
W czerwcu 1919 roku powstaje w Tczewie chór
„.Lutnia", szybko uzyskując uznanie społeczeństwa i
władz. W roku następnym zespół został przyjęty w
poczet członków Pomorskiego Związku Kół Śpiewa
czych.
„Lutnia" nie była osamotniona w swojej działalności
na terenie Tczewa. W roku 1923 powstaje kolejne Sto
warzyszenie Śpiewacze — Chór Męski „Echo", a sie
dem lat później cznkiem Pomorskiego Związku Kół
Śpiewaczych zostaje trzeci już chór tczewski •—• „Hal
ka". Z chórów, które powstały w okresie międzywo
jennym w Tczewie, aktualnie istnieje i nadal odnosi
sukcesy już tylko jeden, mianowicie Chór Męski
„Echo".

O wysokim poziomie artystycznym
zespołu świadczą zdobyte nagrody i
wyróżnienia na licznych konkursach i
przeglądach kolejowych orkiestr dętych.
Na szczególną uwagę zasługuje I miej
sce zdobyte w 1931 roku na przeglądzie
orkiestr kolejowych w Bydgoszczy i III
miejsce zajęte następnego roku w kon
kursie międzydyrekcyjnym kolejowych
orkiestr dętych w Poznaniu.
Leonard Lesiński prowadził orkiestrę
dokładnie przez ćwierć wieku. W 19.J2
roku dyrygentem zespołu został jeden
z jego członków — Franciszek Król. Po
jego przejściu na emeryturę, w 1965 ro
ku kierownictwo artystyczne objął Hen
ryk Elszkowski, zdolny, miody muzyk,
także członek orkiestry, lecz wychowa
nek orkiestry dętej ZHP w Tczewie.
Orkiestra dęta tczewskich kolejarzy
odniosła jeszcze wiele sukcesów. W 1937
roku obchodziła jubileusz 60-lecia istnie
nia.

W 1927 roku grupa pracowników war
sztatów kolejowych w Tczewie podjęła
inicjatywę utworzenia zespołu muzycz
nego. Organizatorzy zdawali sobie do
skonale sprawę, że muszą liczyć prze
de wszystkim na siebie. Nie poprzestali
zatem na inicjatywie. Dobrowolnie za
deklarowane składki stanowiły zaczątki
funduszu na zakup instrumentów. Po
myślny skutek odniósł też apel do spo
łeczeństwa o udzielenie pomocy w two
rzeniu zespołu.
Mieszkańcy Tczewa, od lat rozmiło
wani w muzyce, nie zawiedli organiza
torów. Wśród ofiarodawców było wielu,
którzy obok datków pieniężnych prze
kazali swoje instrumenty. Dzięki ofiar
ności mieszkańców i samych kolejarzy
zespół mógt się rozwijać i umacniać.
Na początku 1928 roku liczył już :S8
osób. Patronat nad orkiestrą objął Zwią
zek Zawodowy Pracowników Kolejowych
w Tczewie.
Jednym z głównych organizatorów
orkiestry i jej pierwszym kierownikiem
muzycznym był znany w Tczewie dyry
gent Leonard Lesiński. W okresie mię
dzywojennym zespól cieszył się dużą po
pularnością. Koncertował w czasie uro
czystości, na zabawach i festynach. Nie
zważając na szykany niektórych działa
czy związkowych bral także udział w
pochodach 1-majowych.

Okupacja
hiterowska
poczynała
ogromne spustoszenie wśród polskie
go społeczeństwa. Straty nie ominę
i
ły też zespołów śpiewaczych
mu
zycznych. Po wojnie zdołały się po
nownie zorganizować jedynie dwa
— Kolejowa Orkiestra Dęta oraz
Chór Męski „Echo". Próby reakty
wowania
działalności pozostałych
stowarzyszeń śpiewaczych nie przy
niosły trwałych rezultatów. Dwa
istniejące zespoły nie były w stanie
w pełni zaspokoić rozbudzonych
śpiewem i muzyką gustów społe
czeństwa Tczewa. Zapotrzebowanie
społeczne na dalszy rozwój bazy ży
cia kulturalnego, tak w sensie ak
tywnego i twórczego w nim ucze
stnictwa, jak i biernej konsumpcji,
legło u podstaw powstania nowego
zespołu — Harcerskiej Orkiestry
Dętej. Historia 40-letniej działalnoś
ci orkiestry splotła się nierozerwal
nie z historią i rozwojem Tczewa w
jego powojennym 40-leciu.
Początki
zespołu
przypominają
okoliczności
powstania
Kolejowej
Orkiestry Dętej. W obu przypadkach
siłą sprawczą, która doprowadziła
do powstania orkiestry, był upór i
entuzjazm ludzii kochających muzy
kę. W 1946 roku grupa pracowników
Ubezpieczelni Społecznej w Tczewie,
wspierana przez
działaczy Rady
Przyjaciół Harcerstwa, wyszła z ini
cjatywą utworzenia orkiestry dętej.
Zespół miał powstać przy Komendzie

Hufca ZHP. W tym czasie mecenat
państwa nad kulturą nie był jeszcze
rozwinięty w takim stopniu, jak to
ma miejsce obecnie, dlatego też
organizatorzy postanowili we włas
nym zakresie rozwiązać problem za
kupu
instrumentów.
Mieszkańcy
Tczewa po raz kolejny okazali swą
pomoc. Odpowiedzią na apel orga
nizatorów były przekazane na rzecz
powstającej
orkiestry instrumenty
oraz środki pieniężne. Z zebranych
funduszy zakupiono w 1947 roku
dwadzieścia
osiem
(instrumentów,
które przekazano Pozaszkolnej Dru
żynie Harcerzy im. ks. Józefa P o 
niatowskiego.
Tworzenie orkiestry młodzieżowej
stanowiło pewne nowum w życiu
kulturalnym Tczewa. Było przedsię
wzięciem niezwykle trudnym. P r a k 
tycznie do zespołu zgłaszała akces
młodzież, która najczęściej — prócz
dobrych chęci — nie posiadała ani
instrumentów, ani umiejętności po
sługiwania się nimi. Próby zespołu
nie polegały zatem — jak to zwyk
le bywa — na doskonaleniu już po
siadanych umiejętności i muzycznym
opracowaniu utworów, ale przede
wszystkim na szkoleniu od podstaw
młodych adeptów muzyki. Po kilku
latach nauki i gry w zespole mło
dzież dorastała i opuszczała jego sze
regi. Miejsce tych, którzy odchodzili
zajmowała następni i ponownie prze
chodzili ten sam cykl od początku.
W tej sytuacji do rangi fenomenu
urasta fakt nieprzerwanej 40-letniie.j
działalności orkiestry, działalności
na wysokim poziomie artystycznym
i organizacyjnym.
W wielu miastach województwa
gdańskiego niejednokrotnie podej
mowano próby utworzenia młodzie
żowych orkiestr dętych. Kończyły
się one z reguły fiaskiem. Zamie
rzenia pozostały zwykle w sferze
planów, bądź też orkiestry kończyły
swój żywot po krótkim okresie ist
nienia.
Tczewska orkiestra harcerska za
wdzięcza swe powstanie i rozkwit
ofiarnej działalności i zaangażowa
niu wielu ludzi, których oddanie
dla muzyki stanowiiło treść i sens
ich pracy. Wśród tych najbardziej
zasłużonych wymienić należy głów
nych inicjatorów utworzenia zespo
łu — Władysława Einbachera i Wi
libalda Stoka, a przede wszystkim
pierwszego i długoletniego kierowni
ka artystycznego, J a n a Kubickiego.

JAN KUBICKI urodził się 18 maja
1898 roku w Barłożnie na Kociewiu.
Zamiłowanie i talent do gry wyniósł
z domu rodzinnego. Ojciec, a także
pięciu braci grało na różnych in
strumentach.
Jeszcze
podczas
zabo
rów — przez dwa lata — uczęszczał
do szkoły muzycznej w Kwidzynie.
W 1920 roku — po pozurocie Pomo
rza do Macierzy — zastąpił do Woj
ska Polskiego. Los rzucił go na Kre
sy Wschodnie — do Kobrynia, gdzie
jako
podoficer
zawodoioy
grał
w
orkiestrze
83
p.p.
Intensywnie do
kształcał się i szybko uzyskał awans

— został tambur majorem. W 1930
roku wrócił do Tczewa by zająć sta
nowisko
kapelmistrza
orkiestry
no
wo przybyłego do tego miasta II
Batalionu
Strzelców.
Jako
żołnierz
uczestniczył w wojnie obronnej 1939
roku. Pod Otwockiem dostał się do
niewoli. Po powrocie do Tczeioa pracoioał, jako robotnik, to Porcie Zi
mowym.
Po wyzwoleniu podjął pracę urzęd
nika
administracji
państwowej
w
Tczeuńe. Jesienią
1917 roku, wraz
z innymi działaczami, utworzył or
kiestrę
dętą
Związku
Uarcerstioa

Polskiego,
którą
jako
kapelmistrz
kierował do 1958 roku. W tym roku
przekazał
batutę swemu synowi —
Jerzemu, którego do tej funkcji sta
rannie przygotowywał i to — jak
zoykazała przyszłość — ze znakomi
tym skutkiem. Dalej aktywnie ucze
stniczył w życiu zespołu. Jeździł na
obozy
szkoleniowo-wypoczynkowe,
uczęszczał na próby. Pracował też
zaioodowo. Umarł 17 września 1967
roku. W drodze na miejsce ostatnie
go
spoczynlai
toioarzyszyła
mu
orkiestra,
której
poświęcił
dwadzieś
cia lat swego życia.

NIM ZAGRALI HARCERZE
Był to okres, kiedy obok — nie
zwykle wtedy popularnych — ze
społów śpiewaczych coraz większe
uznanie zyskały zespoły muzyczne.
Tczew nie pozostawał w tyle w za
spokajaniu gustów swych mieszkań
ców. 14 listopada 1920 roku przy
tczewskim Kole Polskiego Towarzy
stwa Gimnastycznego „Sokół" pow
staje Koło Muzyczne ,,Allegro". W
roku następnym zespół przekształcił
się w Samodzielne Stowarzyszenie
Kulturalne — Towarzystwo „Ka
pela Moniuszko". Zespół liczył w
tym czasie 34 osoby i pełnił funkcje
orkiestry salonowej. Dopiero od ro
ku 1923 zespół zaczął spełniać swój
charakter przekształcając się osta
tecznie w orkiestrę dętą. Pierwszym
jej dyrygentem był ks. dr prof. Hel
ion. Po nim kierownictwo orkiestry
objął prof. Władysław Smulski. Po
1925 roku znacznie zmniejszył się
stan osobowy zespołu, ponieważ ode
szli z niej kolejarze, którzy przy
stąpili do tworzenia własnej orkie
stry dętej.

W KRĘGU PRZEMIAN
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To on wziął na swe b a r k i ciężar
prowadzenia orkiestry — szkolenia
jej członków, przygotowywania i
opracowywania
repertuaru.
Sam
wykonywał pracę, którą można by
obarczyć kilka osób. Po trzech mie
siącach intensywnych prób, dzięki
zdyscyplinowaniu młodzieży i peda
gogicznym umiejętnościom kapelmi
strza, Jana Kubickiego, w grudniu
1947 roku zespół dał swój pierwszy
koncert. Występ ten może być po
t r a k t o w a n y jako próba generalna
przed prawdziwą inauguracją, któ
rej świadkami były tysiące miesz
kańców Tczewa. 1 maja 1948 roku
orkiestra wzięła udział w uroczy
stym pochodziie, prezentując niemałe
już umiejętności. Od pierwszego wy
stępu zdobywa sobie Uznanie i sym
patię społeczeństwa. Odtąd niewiele
było świąt 1-maj.owych w Tczewie,
w których orkiestra harcerska nie
brała udziału. ....
Systematycznie prowadzone szko
lenia i częste koncerty .wpływały
na nieustanny wzrost poziomu arty
stycznego orkiestry. Rosło też za
interesowanie jej występami poza
Tczewem. Wiosną 1949 roku zespół,
po raz pierwszy, zaprezentował swo
je umiejętności poza Tczewem. Wy
jechał do Nowego Portu, gdzie ucze
stniczył w uroczystości wodowania
statku „Generał Walter". W tym sa
mym roku, w święto Odrodzenia
Polski, orkiestra wyjechała na Ogól
nopolski Zlot Młodzieży do Malborka,
gdzie jako jedyny, zespół tego typu
stanowiła oprawę artystyczną uro
czystości.
Gdy wydawało się, że orkiestra
osiągnęła
już
pełną
stabilizację,
umocniła się organizacyjnie ii arty
stycznie, niespodziewanie nastał nie
słychanie t r u d n y okres w jej dzie
jach. Przeobrażenia społeczno-poli
tyczne, jakie miały miejsce w życiu
naszego kraju na przełomie lat
czterdziestych ii pięćdziesiątych, po
ciągnęły za sobą również zmiany
organizacyjne w ruchu młodzieżo
wym. Dotknęły one przede wszyst
kim Związek Harcerstwa. Polskiego,
który po wcieleniu do Związku Mło
dzieży Polskiej stracił swoją samo
dzielność, w latach 1950—56 działa
jąc w jego ramach, jako Organiza
cja Harcerska. W związku z owymi
zmianami przez pierwsze dwa lata
tczewski zespół działał jako młodzie

Jan Kubicki
istnienia.

czele

orkiestry

w

żowa orkiestra
przy P a ń s t w o w e j
Szkole Muzycznej w Tczewie. W
1953 roku ówcześni decydenci po
wiatowi zalecili przekazać instru
menty Związkowi Młodzieży Pol
skiej. Wychodzili widocznie z założenoia, że skoro ta organizacja
wchłonęła harcerstwo, to powinna
r
również przejąć instrument3 stano
wiące jej własność. Zbyt formalne
podejście do sprawy mogło dopro
wadzić do rozpadu zespołu, gdyż
Związek Młodzieży Polskiej nie był
zainteresowany jego istnieniem. Sy
tuację ratuje Powszechna Organiza
cja „Służba Polsce", która widziała
potrzebę
zorganizowania
własnej
orkiestry. Uzasadniały tę potrzebę
wojskowa struktura, dyscyplina i
formy działania „Służby Polsce". Za
pracę ideowo-wychowawczą w „Służ
bie
Polsce"
odpowiedzialny
był
Związek Młodzieży Polskiej. Stąd
też bez większych trudności instru
menty zostały przekazane Komen
dzie Powiatowej PO „Służby Pols
ce". Za instrumentami,przeszli do tej
organizacji, członkowie • orkiestry.
Okres istnienia zespołu przy „Służ
bie Polsce" zaliczyć należy do uda
nych. Orkiestra umocniła się liczeb
nie, podniósł się jej poziom artysty
czny, zyskując popularność również
poza, granicami województwa. 23
sierpnia 1953 roku uświetniała Ogól
nokrajowe Dożynki w Szczecinie.
Rok 1955 zaowocował przede wszy
stkim udziałem w Festiwalu Muzy
ki Polskiej w Olsztynie.
Efektem
tego wyjazdu było zakwalifikowanie
orkiestry na V Międzynarodowy F e 
stiwal Młodzieży i Studentów w
Warszawie. Decyzja ta . była wyra
zem uznania, dla wysokiego już wó
wczas poziiomu artystycznego zespo
łu. Promowała go do grona liczą
cych się orkiestr kraju.
Koniec roku 1955 przyniósł nowo
problemy organizacyjne. Uchwałą
Rady Ministrów z 17 grudnia 1955
roku rozwiązana została Powszech
na Organizacja „Służba Polsce".
Orkiestra po r a z kolejny musiała
szukać nowego patrona. Tym razem
została
przygarnięta. przez
Ligę
Przyjaciół Żołnierza. Współpraca z
tą :organizacją trwa do kwietnia
1957 roku, kiedy, to na fali odnowy
i przemian ; popaździernikowych r e 
aktywowany zostaje Związek Har
cerstwa Polskiego. Odradza się też

pierwszych;, latach

jej

Drużyna Harcerska im. ks. Józefa
Poniatowskiego, ponownie zorgani
zowana przez takich działaczy jak:
Brunon Terczakowski, Mieczysław
Olejniczak, Witold Bielecki, Henryk
Wysocki oraz Albin Stangenfocrg,
któremu powierzono obowiązek dru
żynowego.
Rok 1957 kończy pierwsze dziesię
ciolecie działalności orkiestry. Ze
spół powstał przy Związku Harcer
stwa Polskiego i po latach tułaczki
jego
przynależość
organizacyjną
znów określa lilijka i krzyż harcer
ski. I tak jest do dnia dzisiejszego,

PO SZCZEBLACH SŁAWY
Powrót w szeregi braci harcer
skiej nie oznaczał jedynie zmiany
przynależności organizacyjnej. Ze
spół przeszedł również poważną- re
organizację. W 1959 roku nastąpiła
generalna „zmiana warty". Odeszli
„starzy" muzycy, a ich miejsce za
jęli 11—14 letni chłopcy. J e d n y m z
najstarszych,
grających
członków
zespołu był wtedy klarnecista —Jerzy Kubicki, który u boku swego
ojca J a n a , już wówczas przygoto
wywał się do objęcia kierownictwa
artystycznego
orkiestry.
Drużyna
zmieniła też nazwę. Odtąd występo
wała jako 19 Drużyna Harcerska im.
Stanisława Moniuszki. Nowy patron
z pewnością bardziej odpowiadał
muzycznemu charakterowi działal
ności drużyny, niż jego poprzednik,
k s . Józef Poniatowski. Natomiast
drużynę objął p h r Brunon Tercza
kowski.
Powrót
orkiestry
do
miejsca
swych narodzin nie.. był tylko for
malną zmianą przynależności orga
nizacyjnej
i . podporządkowaniem
Komendzie Hufca Związku Harcer
stwa Polskiego. 19 Drużyna im. Sta
nisława Moniuszki stała się typową
drużyną, działającą zgodnie z zasa
dami organizacyjnymi i prawem
harcerskim. K a d r a drużyny potrafi
ła znakomicie skojarzyć w prakty
cznym działaniu nadrzędny, meryto
ryczny cel, jakim była muzyka, z
atrakcyjnymi formami pracy har
cerskiej. Obozy, biwaki —• t a k po
ciągające młodzież, ze względu na
swój romantyzm życia obozowego—zostały umiejętnie wykorzystane do
zintegrowania zespołu. Na takich
obozach około 4—5 godzin dziennie

Pierwszy występ zespołu wokalnego podczas koncertu*
z okazji uroczystości pierwszomajowych w dniu 29 kwjetnia
1965 roku.

przeznacza się na próby zespołu. Re
sztą czasu to normalne, harcerskie
zajęcia. To właśnie obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
stanowią
jedną
z tajemnic długowieczności zespołu
i jego wysokiego poziomu muzycz
nego. Na miejsce pierwszego letnie
go obozu w 1959 roku wybrano O cy
pel, uroczą wieś kociewską, położoną
nad jeziorem wśród lasów. W n a 
stępnym roku tczewskich muzy
ków gościła wieś Rybaki k/Ko
ścierzyny.
Komendantem
obozu
w obydwu przypadkach był p h m
Brunon Terczakowski, a instruk
torem
muzycznym,
zgodnie
z
nomenklaturą
obozową,
kapel
mistrz J a n Kubicki. Zespół nie
ograniczał się do realizowania zadań
we własnym, zamkniętym kręgu. Na
wiązywał kontakty z miejscową lud
nością i władzami. Mieszkańcy mie
li okazję uczestniczyć w życiu obo
zowym. Harcerze chętnie koncerto
wali dla ludności, organizowali fe
styny, uświetniali swymi występami
obchody rocznic i świąt państwo
wych, zyskując tym samym wdzię
czność oraz uznanie społeczeństwa.
Kolejny wakacyjny obóz; w 1961
roku w Ocyplu zapisał się w pamię
ci uczestników nie tylko atrakcjami
życia obozowego. W tym czasie bo
wiem dokonała się zmiana kapelmi
strza. J a n Kubicki, współzałożyciel
orkiestry, jej kierownik artystyczny,
człowiek który ukształtował profil i
charakter zespołu, przekazał batutę
swemu następcy, synowi Jerzemu.
W taki oto'sposób narodziła się dy
nastia
tczewskich
kapelmistrzów,
która przez czterdzieści lat po dzień
dzisiejszy prowadzi orkiestrę. Ojca
i syna wyróżnia nie tylko podobień
stwo fizyczne, lecz nade wszystko
cechy charakteru. Ogromna praco
witość, upór w dążeniu do celu, wy
sokie wymagania stawiane sobie i
innym, umiejętność narzucania swej
wolj zespołowi — to cechy obydwu
dyrygentów, które z pewnością wy
warły niebagatelny wpływ na losy
zespołu. Można śmiało stwierdzić, że
ciągłość kierownictwa artystycznego
— właśnie w rodzinie Kubickich —
stanowi kolejną z tajemnic trwałoś
ci zsepołu i jego wysokiego poziomu
artystycznego.
Od 1980 roku w obozach wypo
czynkowych
orkiestry
uczestniczy
trzeci z kolei potomek Kubickich —
tym razem Jakub — syn Jerzego.
Istnieje zatem r e a l n a " szansa na
przedłużenie „dynastii", tym bar
dziej, że najmłodsza, latorośl tego
pokolenia jest już uczniem Państwo
wej Szkoły Muzycznej w Tczewie i
wykazuje.duże zainteresowanie mu
zyką. '
.-;.*; i
Na. początku lat sześćdziesiątych
orkiestra była już znanym i reno
mowanym
zespołem
muzycznym.
^ S t ę p o w a ł a w czterdziestoosobo
wym składzie. W Tczewie-, stała się
gtoźnym konkurentem dla starszej
o dwadzieścia lat. Kolejowej .Orkie
stry Dętej, ErzeHyyźszała ją mło
dzieńczą werwą i rozmachem. Nadal^aktywnie uczestniczyła w życiu
wownątrzhareerskim hufca, Chorą
gwi Gdańskiej, a często i poza gra
nicami' województwa.:,'W roku 1960
wzięła, 'udział • 'w zlocie „Czarnej
Szóstki" w Toruniu. W 1962 roku
od 19 dt> 23 lipca, orkiestra uczest

niczyła w zlocie z okazji obchodów
X Wieków Gdańska..
W latach 1962—61 na miejsce wa
kacyjnego
wypoczynku
orkiestra
wybrała sobie miejscowości nadmor
skie: Stegnę, Kąty Rybackie i We
sterplatte. Obóz na Westerplatte na
leżał do najbardziej pracowitych w
dziejach zespołu. Orkiestra otrzyma
ła bowiem zaproszenie na zlot mło
dzieży do Warszawy. Decyzja o wy
jeździe na tą uroczystość była du
żym wyróżnieniem. Należało się za
tem solidnie przygotować. Toteż
mieszkańcy okolicznych miejscowoś
ci mieli możliwość słuchania zespo
łu niemal o każdej porze dnia. Zna
lazł się jednak jeszcze czas na kil
kakrotne występy w Gdańsku, zło
żenie przyrzeczenia harcerskiego o
północy pod Pomnikiem Bohaterów
Westerplatte, czy wreszcie zwykłe
harcerskie zabawy. Po tak solidnych
przygotowaniach,
bezpośrednio
z
obozu, zespół udał się do stolicy;
Tak oto w kronice 19 Drużyny Har
cerskiej odnotowano to wydarzenie:
,,...Do Warszawy wyjechaliśmy specjal
nym pociągiem o godzinie dwudziestej
trzeciej, a na miejscu zlotu znaleźliśmy
sie. o godzinie dziesiątej w dniu 19 lip
ca. W ten sam dzień zwiedziliśmy mia
sto. Dnia 20 lipca braliśmy udział w
uroczystym odsłonięciu pomnika Boha
terów Warszawy, a wieczorem byliśmy
na koncercie muzyki polskiej w Filhar
monii Narodowej. 21 lipca witaliśmy de
legacje partyjnorządowe bratnich kra
jów socjalistycznych z toW. tow.: N. S.
Chruszczowem, A. Novot'iym i W. XIIbriclitem na czele. Wieczorem zwiedza
liśmy miasto. Dnia 22 lipca ' wzięliśmy
udział w pochodzie, w któiym uczestni
czyły wszystkie delegacje.
Wieczorem,
o godzinie dwudziestej trzeciej wyjecha
liśmy z Warszawy specjalnym pociągiem
do Tczewa".

W 1965 roku nowy dyrygent zade
cydował rozszerzyć zakres działalno
ści artystycznej drużyny. Przy orkie
strze powstał zespół estradowy „Ku
banki". Nazwa — chociaż widzom
mogła kojarzyć się z gorącymi ryt
mami Kuby — pochodziła jednak od
nazwiska twórcy zespołu J. Kubic
kiego. 19 Drużyna stała się zatem
samowystarczalna. Potrafiła odtąd
sama wypełnić program koncertu,
w którym każdy widz winien zna
leźć coś dla siebie. Nowy żeński ze
spół wokalny zyskał sobie sympatię
widzów od chwili pojawienia się na
estradzie i cieszył się nią niezmien
nie w każdym następnym występie.
Rok 1966 to obchody • 1000-lecia
Państwa Polskiego.
Tak znaczący
jubileusz wyznaczał orkiestrze pra
cowite dni. Przez cały' rok w salach
i na ulicach Tczewa, a także innych
miast Polski rozlegały się dźwięki
tczewskiej orkiestry. Ważnym wyda.,rzeniem był wyjazd ma „Harcerski
Lipiec Muzyczny" do Olsztyna. Na
obozie .przebywało wiele renomowa-'
nyeh zespołów muzycznych z całego
:kraju, między innymi „Skaldowie",
„Nadbiebrzańskie N u t k i ' ; z którymi
harcerze nawiązali przyjazne kori.;: takty.;: ."'
'•''•''*
Po powrocie z obozu nastąpiły w
drużynie „i ważne zmiany organiza-:
cyfnętŻ ińńkcji drużynowego zreży- .
gnował dh hm. Brunon Terczakow
ski. Jego miejsce zajął dh phm Nor

bert Jaikowski. 19 Drużyna została
przemianowana na 9 Drużynę Har
cerską im. Stanisława Moniuszki.
Nie wynikało to z potrzeb zespołu,
a ze zmian numeracji drużyn prze
prowadzonej w Komendzie Hufca.
Gdy tylko zakończyły się występy z
okazji jubileuszu 1000—iecua P a ń 
stwa Polskiego, zespół zaczął; przy-,
gotowywać się do obchodów włas-.
:
nego, c o prawda, znacznie skrom
niejszego jubileuszu — dwudziestej
rocznicy powstania. Uroczysty kon
cert orkiestry ii zespołu „Kubanki"
odbył się z tej okazji 30 września
1967 roku w Domu Kultury Koleja
rza w Tczewie. W ciągu dwudziestu
lat istnienia zespołu przez jego sze
regi przewinęło się stu dwudziestu
muzyków. Niektórzy z nich — uzu
pełniając wiedzę muzyczną — zo
stali zawodowymi muzykami, . jak
np. Jerzy Gonczorowski .grający w
Filharmonii Narodowej czy druho
wie Paweł Kurczewski i Roman Wa
chowski, którzy występują w Filhar
monii Koszalińskiej.
Większość członków orkiestry za
czynała grać w zespole mając 12, a
nawet 11 lat. Część z nich uczęszcza
ła, do szkoły muzycznej, z którą ze
spół, a właściwie jego kierownicy
artystyczni utrzymywali przyjazne
kontakty, jednak większość młodych
kandydatów do orkiestry trzeba by
ło uczyć od podstaw. Byli to prze
ważnie ci, którzy zgłaszali swój
akces z namowy kolegów czy r o 
dziny, a zwłaszcza braci. W okresie
pierwszych dwudziestu lat w zespoie występowało kilka rodzin, np.:
trzech Koniccznycii, trzech Dąbrow
skich, czterech Wasilewskich. W na
stępnym dwudziestoleciu doszło je
szcze czterech Schbnfeldów, pięciu
Zakrzewskich i pięciu Elszkowskich.
Ojciec tych ostatnich, długoletni ka
pelmistrz kolejowej orkiestry dętej
też był członkiem orkiestry harcer
skiej.
Związki koleżeńskie, a często ro
dzinne, atmosfera życzliwości i zro
zumienia tworzona przez kadrę.dru
żyny i jej członków — to dodatko
we czynniki cementujące zespół, ale
nie, jedyne. Rosnąca renoma orkie
stry, szansa częstych wyjazdów do
różnych miast Polski, harcerskie
obozy, możliwość pokazania się bli
skim w trakcie różnych imprez —
pochodów i koncertów — przyciąga
ła w jej szeregi coraz więcej chęt
nych.
-• •
Pierwsze lata następnego dwudzie
stolecia,:; to chyba, jak dotychczas,
okres . najbogatszy '--M .: osiągnięcia i
sukcesy. Rok 1968 byl dość typowy
dla 'zespołu, Spośród 22 występów
ńa uwagę .zasługuje przede wszyst
kim koncert z okazji 45-lecia Chóru
Męskiego „Echo" w dniu 16 czerw
ca, podczas którego' orkiestra akom
paniowała .wszystkim uczestnikom
jubileuszowego Występu. Jeszcze je-'
dno wydarzenie z tego roku zasłu
guje na odnotowanie. Oto mecenat
nad zespołem objął Klub Kultury
Zakładów Sprzętu Motoryzacyjnego
„Polmo". Nie był to tylko akt sym
boliczny. Odtąd wiele problemów
natury materialnej stało się łatwiej
szymi do rozwiązania. Dotyczyło to
chociażby realizacji wydatków na
zakup sprzętu, bieżącą działalność,
pomoc w organizacji obozów szko-
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leniowo-wypoCzynkowych
czy
też
świadczenie usług transportowych.
Niebagatelne znaczenie, a może na
wet pierwszorzędne miał fakt zy
skania wreszcie przyzwoitych wa
runków lokalowych. Duża sala wi
dowiskowa ze sceną umożliwiała
prowadzenie swobodnych prób z
orkiestrą i zespołem wokalnym. Zna
lazły się pomieszczenia na magazyn
sprzętu i pokój pracy dla dyry
genta. Była to ogromnie ważna
sprawa dla zespołu. Przez pierwsze
dwadzieścia lat swego istnienia or
kiestra ćwiczyła w różnych pomiesz
czeniach, przeważnie zbyt ciasnych,
jak na jej wymogi.
Z chwilą powstania otrzymała do swej
dyspozycji pomieszczenie w nie istnie
jącym już dziś baraku, który mieścił
się obok budynku ówczesnego Liceum
Pedagogicznego. W okresie współpracy
z SP i LPŻ orkiestra ćwiczyła w po
mieszczeniach byłego Domu Czelidzi
Miejskiej, obecnie siedzibie KM PZPR.
Najlepsze warunki lokalowe posiadała
pod koniec lat pięćdziesiątych, kiedy to
korzystała z gościnności w sali Zakładu
Sprzętu Motoryzacyjnego, jednak, gdy
zakład przystąpił w 1961 roku do orga
nizacji Klubu Kultury, harcerze musie
li szukcć nowego lokum. Nie była to
sprawa łatwa. Dopiero po długotrwałych
zabiegach i interwencji prasy otrzymali
salę w Domu Harcerza, ale zbyt ciasną,
która nie zaspokajała w pełni potrzeb
zespołu. Dlatego też z wielką radością
9 Drużyna Harcerska ponownie zainsta
lowała się w pomieszczeniach Klubu
Kultury Zakładu Sprzętu Motoryzacyj
nego. Wreszcie skończyła się tułaczka i
ciągłe przeprowadzki. Z gościny tej
orkiestra korzysta do dziś. Załoga te
go największego zakładu przemysłowego
Tczewa traktuje ją jak cząstkę siebie.
Nawet w trudnym okresie początku lat
80-tych nic cofnęła swego kredytu zau
fania i pomocy.
Poprawa warunków lokalowych i
materialnych
zespołu
korzystnie
wpłynęła na dalszy wzrost jego po
ziomu artystycznego. Do niedawna
średniej klasy orkiestra staje się
jedną z najlepszych w wojewódz
twie. Wzrasta też zainteresowanie
jej występami. Podczas (inauguracji
Dni Oświaty, Książki i Prasy w 1969
roku, która odbyła się 4 maja w
Gniewie — dzięki transmisji TV
koncert dęciaków i zespołu wokal

Występ zespołu „Kubanki" w 1970 roku
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nego ...Kubanki" z Tczewa obejrzeli
widzowie
programu
lokalnego
z
Gdańska. Orkiestra podobała się, po
sypały się następne oferty, w tym
także dla potrzeb programu telewi
zyjnego. Już 18 maja tego roku ze
spół dał kolejny występ przed ka
m e r a m i TV, również w Gniewie —
tym razem podczas festynu z okazji
„Doi G n i e w a ' . W roku następnym
trafił już na antenę programu ogól
nopolskiego TVP. Taką okazją stał
się udziiał w Harcerskim Teleturnie
ju Morskim Gdańsk — Gdynia —
Malbork, który odbył się 20 czerwca
1970 roku w Jastarni. Oprawę m u 
zyczną zapewniła orkiestra dęta, ze
spół estradowy „Kubanki" oraz „Mu
szelki" — zespół muzyczno-wokalny
z Lęborka. P r a w e m serii — następ
ny występ telewizyjny przeznaczo
ny był już dla widzów Interwizji,
bowiem „Kubanki" zostały zaproszo
ne przez Gdański Ośrodek Telewi
zji do udziału w specjalnym progra
mie „Latającego Holendra". Impreza
odbyła się 19 lipca 1970 roku w Har
cerskim Ośrodku Morskim w Pucku.
Na kartach kroniki 9 Drużyny Har
cerskiej wiidnieje zapis upamiętnia
jący t e n występ. „...Razem mokliśmy, razem wicher (7 w skali B) ury
wał nam głowy. Dziękujemy za
udział w Turnieju Morskim „Lata
jącego Holendra" w H.O.M. Puck.
Podziwiali Was widzowie Interwi
zji". Tymi słowami sympatycznie
ocenił współpracę z zespołem har
cerskim red. Sienkiewicz.
Wyrazy
podziękowania na ręce instruktora
dla całego zespołu — z życzeniami
dalszych sukcesów — złożył też rea
lizator a reżyser programu — Ma
rian Ligęza.
Rok 1970 zapisał się w historii 9
Drużyny Harcerskiej jeszcze jed
nym ważnym wyadrzeniem. Wśród
27 występów, które dała orkiestra i
zespół wokalny z różnych okazji, w
różnych miejscowościach, na szcze
gólną uwagę zasługuje udział w Ma
nifestacji
Młodzieży
Polskiej
w
Ćwierćwiecze Zwycięstwa nad Fa
szyzmem i Powrotu do Macierzy
Ziem Zachodnich i Północnych. Ma
nifestacja pod hasłem: „Byliśmy —
Jesteśmy — Będziemy" odbyła się
w dniach 8—10 maja we Wrocławiu.
Orkiestra Dęta Związku Harcerstwa
Polskiego została wytypowana do
udziału w tej patriotycznej uroczy

Orkiestra

stości
przez
Komendę
Chorągwi
Związku Harcerstwa Polskiego w
Gdańsku, jako najlepsza orkiestra
młodzieżowa województwa gdańskie
go.
Mimo nawału, w większości pod
niosłych w swym charakterze im
prez, harcerze 9 Drużyny znajdowa
li czas na udział w imprezach roz
rywkowych. Pamiętali przede wszy
stkim o załodze swego zakładu pa
tronackiego i mieszkańcach Tczewa.
Aktywnie uczestniczyli w dwóch cy
klicznych imprezach rozrywkowych,
organizowanych przez Klub Kultury
„POLMO" — „Czwórką przez „POLMO" oraz „POLMO" — Swemu Mia
stu".
Zespół cieszył się wielką sympatią
nie tylko w Tczewie, lecz wszędzie
gdzie występował. 30 maja 1971 ro
ku w Gdyni odbył się Okręgowy
Konkurs Orkiestr Dętych. Tczewscy
harerze nie tylko zakwalifikowali się
do eliminacji centralnych Ogólnopol
skiego Przeglądu Orkiestr Dętych w
Tychach, lecz zdobyli też nagrodę
publiczności.
Następny Ogólnopolski Przegląd
Orkiestr Dętych — tym razem har
cerskich — w którym brała udział
również 9 Drużyna Harcerska — od
był się w Tczewie w dniach 15—17
maja 1972 roku. Nie był to konkur<
z udziałem jurorów, lecz raczej
występ galowy •— bo też okazja by
ła wyjątkowa — jubileusz 25-lccia
Harcerskiej Orkiestry Dętej w Tcze
wie.
Były
podziękowania
władz
miejskich i powiatowych, które w
komplecie stawiły się na koncertach
jubileuszowych, były życzenia i upo
minki. Koncerty orkiestr odbywały
się w parku miejskim, dzięki cze
mu mogły w nich uczestniczyć set
ki mieszkańców Tczewa. Urocza sce
neria parku, dobra akustyka stano
wiły dodatkową oprawę uroczystoś
ci. Był to pierwszy poważny występ
estradowy organizowany w parku
miejskim. Odtąd miejsce to stało
się widownią wielu imprez cieszą
cych się dużym zainteresowaniem
mieszkańców Tczewa. W roku 197")
w miejscu uroczystości jubileuszo
wych został zbudowany amfiteatr,
posiadający 3,5 tysięca miejsc sie
dzących, który z czasem doczekał
się krytej sceny.
25 lat istnienia orkiestry to nie
tylko udział w setkach imprez, uro-

)wym, Leśno 1978 rok.

czystościach i przeglądach — to
przede wszystkim praca 230 ludzi —
bo tyle ich przewinęło się przez jej
szeregi w pierwszym ćwierćwieczu
— praca dzieci, młodzieży i instruk
torów w różnym wieku, praca tych,
którzy uczyli i wychowywali, i tych
których uczono i wychowywano. W
uznaniu zasług Główna Kwatera
Związku Harcerstwa Polskiego od
znaczyła orkiestrę oraz jej kapelmi
strza, hm Jerzego Kubickiego, Krzy
żem za Zasługi dla ZHP.
W roku jubileuszu orkiestra wy
stępowała w pięćdziesięciosobowym
składzie, a wraz z zespołem wokal
nym i adeptami, liczyła 74 osoby.
Posiadała pełny zestaw (instrumen
tów dętych i potrzebnego sekcji ryt
micznej sprzętu muzycznego. Mimo
że formalnie nie przyznano jej ta
kich uprawnień, faktycznie pełniła
obowiązki orkiestry reprezentacyjnej
Gdańskiej Chorągwi Związku H a r 
cerstwa Polskiego. Wyróżnienie to
stanowiło niewątpliwie powód do
dumy, lecz z drugiej strony nakła
dało ciągle dodatkowe obowiązki —
wzrastała ilość występów i ich r a n 
ga, a to wymagało utrzymania nieu
stannie wysokiego poziomu artysty
cznego i stałej gotowości do wystę
pów, a tym samym większej ilości
prób.
Następny rok już na samym po
czątku przyniósł nowe wyróżnienia
i sukcesy. 13 marca 1973 roku przy
dźwiękach tczewskiej orkiestry roz
poczynał obrady V Zjazd Związku
Harcerstwa Polskiego. W maju od
notowano występ telewizyjny na po
kładzie okrętu Marynarki Wojennej
ORP „Kopernik", w imprezie pod
nazwą „Spotkanie Dwóch Orkiestr",
partnerem harcerzy była Reprezen
tacyjna Orkiestra Marynarki Wojen
nej. Towarzystwo znakomite!
Rok 197-1 zapisał się w kronikach
9 Drużyny Harcerskiej udziałem w
dwóch ważnych uroczystościach o
charakterze ogólnopalskim. 24 maja
zespół został zaproszony do udziału
w uroczystym koncercie z okazji
Dnia Matki, który odbył się w Pa
łacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Po występie członkowie zespołu spo
tkali się z Przewodniczącym Rady
Państwa, prof. Henrykiem Jabłoń
skim, pod którego honorowym pro
tektoratem odbywała się impreza.

Twórcą widowiska —• emitowanego
przez TVP 26 maja, tj. w Dzień
Matki — był znany reżyser, Tadeusz
Aleksandrowicz, który zadedykował
harcerzom takie życzenia: „...Miłe
mu zespołowi, z którym spotykamy
się już po raz drugi, a zawsze z
bardzo dobrym rezultatem, życzę
wielu dalszych sukcesów w upra
wianiu Waszej niełatwej sztuki m u 
zykowania i śpiewania. Cieszyłbym
się gdybyśmy mogli spotkać się je
szcze nie raz".
Dużym sukcesem zespołu zakoń
czył się jego udział w Harcerskim
Festiwalu Kultury Młodzieży Szkol
nej w Kielcach, zorganizowanym
przez Ministerstwo Oświaty i Wy
chowania, Ministerstwo Kultury i
Sztuki oraz Główną Kwaterę Związ
ku Harcerstwa Polskiego. W infor
matorze
festiwalowym
tak pisali
organizatorzy o reprezentacji woje
wództwa gdańskiego:
„Województwo gdańskie reprezentują
na festiwalu 3 zespoły: Taneczny Ze
spół Folklorystyczny z Zasadniczej Szkoły
Budowlanej w Kościerzynie, zespół instrumentalno-wokalny „Alert" z Dorni".
Harcerza w Gdańsku i Harcerska Orkie
stra Dęta z Hufca Związku Harcerstwa
Polskiego w Tczewie. Najbardziej zna
nym zespołem jest orkiestra dęta, którą
pamiętamy wszyscy z udziału w V Zjeź
dzie
Związku Harcerstwa
Polskiego
Orkiestra chlubi się bogatą ponad 20-letnią historią. Niejednokrotnie reprezen
towała harcerstwo również na impre
zach międzypaństwowych, m. in. na
Światowym Festiwalu Młodzieży i Stu
dentów w 1955 roku w Warszawie".
Tak zaprezentowany zespół nie
mógł zawieść nadziei organizatorów
i publiczności. I nic zawiódł. Kielec
ki dziennik „Echa Dnia" jeden z
artykułów
zatytułował:
„Piękny
Koncert Orkiestry z Tczewa". Wy
soko też ocenił koncert tczewskich
harcerzy Minister Kultury i Sztuki,
wicepremier Józef Tejchma, podczas
spotkania z uczestnikami festiwalu.
Relację
ze
spotkania
zamieściło
wspomniane już „Echo Dnia" w arty
kule „Wizyta",. pisząc m. in.: „Har
cerska orkiestra z Tczewa, grając
rzęsistego marsza, pozyskała dla sie
bie specjalną porcję oklasków właś
nie od premiera. Tow. J. Tejchma,
wchodząc do gmachu sztabu przy

Przemarsz orkiestry w 1984 roku w czasie uroczystości 60-lecia Polskiego Związku Żeglarskiego w Tczewie. Na czele
kapelmistrz, dh Jerzy Kubicki.

alei Tysiąclecia, powiedział do ko
m e n d a n t a Związku Harcerstwa Pol
skiego J. Wojciechowskiego: Przy
takiej muzyce nietrudno utrzymać
równy krok".
Występy
festiwalowe
tczewskich
harcerzy nie ograniczyły się do kon
certu galowego. Brali też udział w
korowodzie ulicami Kielc, gdzie za
demonstrowali
paradną
musztrę,
wzbudzając
aplauz
społeczeństwa.
Udział orkiestry w festiwalu zakoń
czył się pełnym sukcesem. Jury wy
soko oceniło jej poziom artystycz
ny. Tczewianie zyskali także uzna
nie władz i widowni. Szeroko, i w
tonie pełnym uznania, o występach
harcerzy z Tczewa pisała miejscowa
prasa, której opinię uznać należy za
bardzo obiektywną.
Każdy zespół, posiadający ambicje
artystyczne, widzi potrzebę skon
frontowania
swych
umiejętności,
sprawdzania sio w bezpośredniej ry
walizacji z innymi wysokiej klasy
zespołami. Taką, zwycięską zresztą,
próbą był Harcerski Festiwal Kul
tury Młodzieży Szkolnej w Kielcach.
Takim celom służyły też inne prze
glądy i konkursy, w szczególności
zaś Ogólnopolskie Festiwale Mło
dzieżowych Orkiestr Dętych w Ino
wrocławiu. W imprezie tej harcer
ska orkiestra występowała wielo
krotnie. Po raz pierwszy w roku
1973, następnie kolejno w latach
1977—78 oraz w roku 1387. Najwię
kszym sukcesem było zdobycie w ro
ku 1978 jednej z trzech nagród —
Nagrody Głównego Zarządu Polity
cznego Wojska Polskiego za najle
piej wykonywane utwory wojskowe.

RÓWNYM RYTMEM
Przez wszystkie lata działalności
zespół cechowała znakomita kondy
cja psychiczna i fizyczna. Przecięt
nie orkiestra występowała około
20—30 razy w ciągu roku. Przy tak
dużej ilości koncertów zmieniał się
także dość często jej skład osobo
wy. Przez 40 lat w szeregach orkie
stry występowało 358 osób. W poło
wie lat 70-tych 9 Drużyna Harcer
ska liczyła około 80 osób.-Tak wyso
ki stan liczebny drużyny był nie
zgodny z zasadami organizacyjnymi
Związku Harcerstwa Polskiego. Wy
magało to przeprowadzenia zmian

Orkiestra harcerska z Tczewa na zimowym zgrupowaniu
orkiestr reprezentacyjnych ZHP w Bochni, 1986 rok.

57

strukturalnych. W 1977 roku 9 Dru
żyna Harcerska im. Stanisława Mo
niuszki przekształcona została w
Szczep Harcerski im. Stanisława
Moniuszki, który tworzą dwie dru
żyny: 9 Drużyna Harcerska i 39
Drużyna Młodszoharcerska. Komen
dantem szczepu pozostał nadal hm
PL Norbert Jatkowski, który nie
przerwanie przez 21 lat — w okreslie od 1966 do 1977 roku, jako ko
mendant 9 Drużyny Harcerskiej, a
od roku 1977 do dnia dzisiejszego,
jako komendant Szczepu — sprawu
je pieczę nad działalnością organiza
cyjną drużyny. Rzadki to już dziś
przypadek bezinteresowności i wier
ności swym ideałom i społecznemu
powołaniu.
W tym samym roku — po 30 la
tach istnienia zespołu — wprowa
dzono pewną innowacją w pracy instruktażowo-szkoleniowej. Próby z
najmłodszymi członkami orkiestry
— poznającymi tajniki gry na dę
tych instrumentach drewnianych —
rozpoczął prowadzić instruktor m u 
zyczny, Mirosław Florin — wycho
wanek zespołu. Od 1984 roku kolej
ny wychowanek orkiestry, Marian
Mocarski, również jako instruktor
podjął szkolenie młodych adeptów
muzycznych, grających na dętych
instrumentach blaszanych. Nad ca
łością dalej czuwa doświadczony ka
pelmistrz, Jerzy Kubicki.
W 1984 roku, po prawie dwudzie
stu latach występów, wielokrotnie
uwieńczonych sukcesami, zespól m u 
zyczno-wokalny „Kubanki" zakoń
czył swoje występy. Praktycznie w
okresie tych długich lat, były to
trzy różne zespoły, bo tyle razy
zmieniał się w całości jego skład
osobowy.
23 lipca 1986 roku 39 Drużyna
Młodszoharcerska otrzymała imię
J a n a Kubickiego. W taki sposób uho
norowano zasługi współzałożyciela i
pierwszego kapelmistrza orkiestry.
W doskonaleniu warsztatu muzy
cznego i utrzymaniu
doskonałej
kondycja zespołu niezwykle ważną
rolę odgrywały w dalszym ciągu
obozy
szkolcniowo-wypoczynkowc.
Pierwsze, jak już wcześniej wspom
niano, organizowane były na Kocie
wiu bądź nad morzem. Z biegiem
czasu
wybierano
miejsca
dalsze.
Szczególnym sentymentem harcerze
darzą dwie miejscowości — Stare
Polaszki niedaleko Starej Kiszewy
oraz Leśno kolo Brus — gdzie kil
kakrotnie rozbijano obozy. Są to nie
wielkie, spokojne wsie, w których
orkiestra znalazła znakomite w a r u n 
ki do ćwiczeń i wypoczynku. Znają
tczewską orkiestrę też mieszkańcy
Półczna i Opalenia, Olpucha i Ty
mawy.
Z biegiem lat, mimo doskonałych
warunków wypoczynku na naszym
terenie, harcerze zapragnęli poznać
też życie swych równieśników w za
przyjaźnionych krajach.
Pierwszy obóz szkoleniowo-wypoczynkowy
poza
granicami
kraju
miał miejsce w 1972 roku w Nie
mieckiej Republice Demokratycznej.
Harcerze od 6 do 17 lipca wypoczy
wali w Falkenstein. Był to wypoczy
nek aktywny. Zespół zwiedził wiele
atrakcyjnych
miejscowości
m. in.
Zwikau, KMngentahl i Karl-Marx-Stadt. Swoim zwyczajem orkiestra
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kilkakrotnie występowała z koncer
tami, zyskując jak zawsze uznanie
społeczeństwa, a także miejscowej
prasy, która wielokrotnie pisała o
pobycie i występach w NRD „Pionierblasorchester aus Tczew".
Po dwóch latach ponownie orkie
stra wyjechała za granicę — tym
razem do Warny w Bułgarii. War
na — miasto zaprzyjaźnione z Gdań
skiem -— bardzo' serdecznie gościło
harcerzy, którzy zwiedzili zabytki
Warny oraz kilku innych atrakcyj
nych miejscowości: Słoneczny Brzeg,
Stary i Nowy Neseber — rezerwat
bułgarskiej architektury a archeolo
gii. Harcerze odwzajemniali się goś
cinnym miezkańcom Warny wystę
pami dla miejscowej publiczności.
Sensację ii uznanie wzbudził prze
marsz orkiestry ulicami miasta. Bar
dzo podobały się też koncerty. Organ
Warneńskiego Komitetu Okręgowe
go BPK, „Narodno Dzieło" z 12 sier
pnia 1974 roku, w notatce K. Draganowej „Brawo dla polskich przy
jaciół" tak pisał o występie orkie
stry w Warnie: „(...) Wszystkie utwo
ry polskich gościi zostały nagrodzo
ne serdecznymi oklaskami. „Bardzo
mi się podoba", „Wykonanie było
cudowne".
„Brawo
dla
polskich
przyjaciół" — tak słuchacze wyra
żali swe wrażenia z koncertu".
Trudno do tego tekstu cokolwiek
dodać.
Po kilku latach przerwy w wy
jazdach zagranicznych, pod koniec
lat siedemdziesiątych nastąpił kolej
ny okres ożywienia kontaktów mię
dzynarodowych. 16 lipca 1979 roku
grupa uczniów z Leningradu odwie
dziła w Starych Polaszkach obóz
letni orkiestry. Nawiązano serdecz
ne, przyjacielskie stosunki z gośćmi
radzieckimi, którzy odjeżdżając wy
razili życzenie rychłego spotkania —
tym razem w Leningradzie. Życze
nie to ziściło się szybciej niż można
było przypuszczać. Jeszcze tego la
ta orkiestra odwiedziła Leningrad
i przez pięć dni przebywała na zgru
powaniu
radzieckich
pionierów,
uczestnicząc we wspólnym życiu
obozowym. Nie obyło się bez kon
certów i udziału w lemngradzkiej
telewizji.
Już w następnym roku orkiestra
odwiedziła kolejny sąsiedni kraj,
tym razem Czechosłowację. Na za
proszenie Szczepu Harcerskiego im.
gen. K. Świerczewskiego, tczewscy
muzycy od 30 maja do 4 czerwca
1980 roku przebywali w Pradze. W
ramach
„Spotkania Przyjaźni —
PRAGA 80" zespół wystąpił z kon
certem dla polskich harcerzy i cze
skich pionierów w ogrodach amba
sady PRL. Jeszcze raz zespół odwie
dził złotą Pragę w okresie od 1 do
15 sierpnia 1984 roku. Harcerze spę
dzili wówczas w stolicy Czechosło
wacji dwa pracowite tygodnie. Przez
pierwszych pięć dni pracowali przy
budowie nowoczesnego hotelu. Zaro
bione pieniądze przeznaczyli na fun
dusz Światowego Festiwalu Mło
dzieży ii Studentów w Moskwie. P o 
byt w Czechosłowacja wykorzystali
także na zwiedzanie zabytków archi
tektury i kultury czeskiej. Odwie
dzili też Lidice, miejscowość stano
wiącą z okresu okupacji hitlerow
skiej symbol martyrologii ludności
Czechosłowacji.

Wojażując poza granicami kraju,
orkiestra harcerska nie zaniedbała
występów przed własną publicznoś
cią. Nie było ważniejszej imprezy w
Tczewie, której nie uświetniłaby
swoją obecnością. Tak napięty pro
gram występów nic przeszkadzał
orkiestrze w przygotowaniach do
udziału w przeglądach i konkursach.
W 1981 roku uczestniczyła w prze
glądzie rejonowym orkiestr dętych
w Toruniu, a w dwa lata później
w przeglądzie orkiestr w Starogar
dzie Gdańskim.
Najbardziej owocny był udział w
II Ogólnopolskim Festiwalu Harcer
skich Orkiestr Dętych, który od 16
lipca do 9 czerwca 1985 roku odbył
się w Poznaniu. Jury, pod przewod
nictwem doc. Józefa Szweda z Aka
demii
Muzycznej
w
Katowicach
przyznało dwa równorzędne pierw
sze miejsca: orkiestrze dętej, działa
jącej przy Zespole Szkół Budowla
nych im. Tadeusza Kościuszki w
Zielonej Górze ii orkiestrze dętej
Zespołu Szkół Budowlanych w By
tomiu. II miejsce zdobyła orkiestra,
działająca
przy
Domu
Kultury
„POLMO" w Tczewie, a III miejsce
orkiestra dęta hufca Mosina. Wy
różnione
zespoły
zakwalifikowano
do Orkiestry Reprezentacyjnej ZHP.
Praca w takim zespole polega na
systematycznym ćwiczeniu wybrane
go przez r a d ę artystyczną Związku
Harcerstwa Polskiego repertuaru w
każdej z orkiestr, a raz w miesiącu
prowadzenie próby kolejno w każ
dej
orkiestrze
przez
kierownika
artystycznego Orkiestry Reprezenta
cyjnej ZHP.
Pierwsze muzyczne spotkanie w
ramach Orkiestry Reprezentacyjnej
ZHP odbyło się w czasie ferii zimo
wych 1986 roku w Bochni. Stara
niem Głównej Kwatery ZHP zorga
nizowano tu zimowisko — warsztaty
dla dwóch, spośród czterech, orkiestr
tworzących Orkiestrę Repzerentacyjną Związku Harcerstwa Polskiego
— dla orkiestr dętych z Tczewa i
Zielonej Góry. Połączone orkiestry,
zgodnie z programem tworzenia ze
społu reprezentacyjnego odbywały
wspólne próby. Kierownik artysty
czny
Orkiestry
Reprezentacyjnej
ZHP, Tadeusz Cytryński był pełen
uznania dla postawy członków połą
czonych orkiestr. I tak oto „orkie
stra dęta ZHP w uznaniu jej zasług
i wysokiego poziomu artystycznego"
stalą się oficjalnie orkiestrą repre
zentacyjną przy GK ZHP. Wyróż
nienie to stanowi podsumowie arty
stycznego dorobku zespołu w jego
40-letniej historii.
"U zarania jego powstania było
społeczne zapotrzebowanie na okre
ślony rodzaj muzyki. Tego zaufa
nia orkiestra nigdy nie zawiodła,
Bez reszty wtopiła się w krajobraz
życia kulturalnego i społecznego
Tczewa. Stała się nierozerwalną je
go cząstką, bez której to życie było
by o wiele uboższe i mniej barwne.
Towarzyszy miastu i jego mieszkań
com podczas pochodów i akademii,
inauguracji ii jubileuszów, uroczy
stości ogólnomiejskich i wewnątrz
zakładowych, ślubów d pogrzebów.
Na trwałe wyryła się w pamięć
miasta i kraju.
Romuald Wentowski
Repr. fot. z kroniki orkiestry;
Stanisław Zaczyński
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Tczewski

parnasik

lat

dwudziestych

O muzie głęboko zamyślonej
Dzisiaj, kiedy społeczeństwo n a m nieco „ogłuchło"
ii zobojętniało na działalność Polihymnii, trudno uwie
rzyć, że w latach dwudziestych istniały w Tczewie
trzy, a w końcu tego okresu, cztery chóry. Każdy
z nich rozwijał się wspaniale i cieszył uznaniem
mieszkańców.
Polihymnia, muza bez atrybutu i wiecznie głęboko
zamyślona, najstarszą tradycją obdarzyła chór kościel
ny „Cecylia" przy farze św. Krzyża. Na pewno istniał
już w 1882 roku, gdy w Tczewie odbył się wówczas
kolejny zjazd śpiewaczy chórów cecyliańskich. Po
odzyskaniu niepodległości tczewski chór kościelny,
którego prezesem był wtedy przez wiele lat ks. Bącz
kowski, stał się zespołem o wyraźnie polskim obliczu.
Wcześniej skupiał chórzystów obu narodowości, dość
zgodnie ze sobą współdziałających na rzecz rozwoju
tczewskiego śpiewactwa kościelnego. Chór w latach
dwudziestych, na skutek pojawienia się innych, świec
kich zespołów śpiewaczych, niemal wyłącznie zajął
się muzyką i pieśnią religijną, schodząc na pozycję
kulturalnego stowarzyszenia parafialnego. Utrzymy
wał jednak w swoim repertuarze dawne pozycje ut
worów ogólnośpiewaczych.
Obok „Cecylii", najstarszym zapisem cieszył się w
Tczewie chór przy Towarzystwie Ludowym, który
powstał w 1908 roku, ale żywot jego nie był długi.
Zespół, działając niezbyt regularnie, istniał tylko kil
ka lat. W 1914 roku, po wybuchu pierwszej wojny
światowej, o chórze już nie słyszano. Podobną efe
merydą śpiewaczą był chór Towarzystwa Czytelni
Ludowych, powołanego w Tczewie oficjalnie w 1912
roku. Najczęściej byli to ci sami śpiewacy, którzy w
obu stowarzyszeniach szukali wsparcia dla swoich
zainteresowań śpiewaczych. Wspomniane organizacje
społeczne w latach zaboru podtrzymywały ducha pol
skiego, to było ich główną, zasługą, ale cele swoje
osiągały poprzez inne formy działalności, głównie p r e lekcyjne i rozwijanie życia towarzyskiego. Towarzy
stwu Ludowemu bardziej udawały się zespoły tea
tralne, natomiast Towarzystwo Czytelni Ludowych ca
ły wysiłek skupiało na organizacji czytelnictwa pol
skiej książki i popularyzacji literatury. Po 1918 roku
znacznie zmniejszyła się w kraju ilość chórów ma
łych, które poprzednio zajmowały się raczej pracą
społeczno-polityczną. Odzyskanie niepodległości sprzy
jało powstawaniu dużych zespołów chóralnych, do
których przechodzili sympatycy Polihymnii, dotąd roz
proszeni w różnych małych grupach śpiewaczych.
Pierwszym, z prawdziwego zdarzenia, tczewskim
chórem świeckim było kolo śpiewacze „Lutnia", które
powołano dokładnie dnia l kwietnia 1919 roku przy
Towarzystwie Młodzieży Kupieckiej, na zebraniu za
łożycielskim zorganizowanym przez Komitet Tymcza
sowy, do którego należeli m.in. Maksymilian Arczyński, J a n Struczyński, Edmund Kaduński. Ten ostatni,
znany tczewski działacz społeczny — który przede
wszystkim wsławił się jako autor „Zarysu dziejów
miasta Tczewa" — został pierwszym prezesem za
rządu „Lutni". Funkcję dyrygenta powierzono Janowi
Tcmcrowskiemu. Działalność chóru zapowiadała się
obiecująco, zespół z miejsca skupił 40 śpiewaków —
25 kobiet i 15 mężczyzn, ale pierwsze lata, mimo pew
nych powodzeń odniesionych na zjazdach śpiewa
czych, nie były zbyt pomyślne. Rozwiązań szukano w
częstych zmianach dyrygenta i prezesa. Od kwietnia
1920 roku „Lutnią" dyrygował Marian Szczuraszek,

natomiast od października tego roku —• ks. prof. dr
Helion, który równocześnie przejął funkcję prezesa. Po
nim za pulpitem dyrygenckim stanął Walenty Justka.
Najbardziej burzliwy pod względem organizacyjnym
był dla „ L u t n i " r o k 1922, w którym trzykrotnie zmie
niono zarząd i dyrygenta. Zespół wprawdzie przekro
czył stan 70 czynnych członków, utrzymywał samo
dzielną grupę chóru męskiego — która jednak szybko
się rozpadła — lecz ciągle czekał na swego stałego
dyrygenta. Przez pewien czas „Lutnię" prowadził
Ludwik Sumiński, którego nazwisko pojawi się po
nownie przy organizacji chóru męskiego „Echo", po
tem kilka lat kierował nią Paweł Szutta. Nastąpiła
wówczas znaczna stabilizacja organizacyjna zespołu.
Ale już w 1927 roku dyrygentem został prof. Hoppe,
a po dwóch latach funkcję tę przejął Leonard Łosiń
ski, zapewniając chórowi najszczytniejszy okres roz
woju w całej jego historii.
Tczewska „Lutnia", mimo trudności pierwszych lat,
starała się godnie naśladować tradycje swoich sław
nych imienniczek. Pierwszy chór o tej nazwie pow
stał w 1880 roku we Lwowie. Z tego miasta nazwa ta
rozprzestrzeniała się po całym niemal kraju. Nosiło
ją wiele polskich amatorskich chórów mieszanych,
także Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze, założone
w 1886 roku, a od następnego roku prowadzone przez
Piotra Maszyńskiego, działacza muzycznego, dyrygen
ta i kompozytora. W 1890 roku powstała „Lutnia" w
Krakowie, dwa lata później w Łodzi, a w 1980 roku
w Częstochowie. W początkach XX stulecia znane by
ły „Lutnie" w Toruniu, Grudziądzu, Włocławku, Poz
naniu, Środzie, Radomsku, Wilnie, Lublinie...
„Lutnia" w Tczewie od pierwszego roku istnienia,
próby odbywała w Hali Miejskiej (obecnie budynek
Domu Kultury przy ul. 1 Maja 4). W kwietniu 1920
roku została przyjęta do Pomorskiego Związku Kół
Śpiewaczych, a 3 lipca następnego roku była gospo
darzem zjazdu śpiewaczego „kręgu tczewsko-starogardzkiego". Tego dnia tczewska „Lutnia" otrzymała
swój sztandar, wpradzie tylko tymczasowy, ufundo
wany i wykonany własnymi siłami. W Tczewie było
to pierwsze wielkie święto śpiewacze w odzyskanej
ojczyźnie, pierwsza wolna, niczym nic krępowana
manifestacja polskiej pieśni. Kilkanaście dni później,
21 lipca „Lutnia" udała się na podobny śpiewaczy
zjazd okręgowy do Gdańska, gdzie — ku własnemu
nawet zdziwieniu — w konkursie chórów mieszanych
uzyskała drugą nagrodę. Ten pierwszy -sukces stał się
ogromną zachętą do dalszej pracy, a pośrednio ożywił
życie towarzyskie w zespole. W 1912 roku, w czasie
lata, zarząd zorganizował cztery wycieczki. Były to
najczęściej wyjazdy turystyczne w gronach rodzinnych
do pobliskich Zdun, czy Swarożyna, połączone z prze
różnymi atrakcjami rekreacyjnymi, konkursami, po
tańcówką na łonie natury. Tego rodzaju formy dzia
łalności towarzyskiej były częstym elementem uczes
tnictwa w wielu chórach i stowarzyszeniach kultural
nych tamtych lat.
W 1922 roku „Lutnia" dała sześć publicznych kon
certów, m.in. w Gdańsku i Sopocie. Do swoich skrom
nych jeszcze osiągnięć dołączyła następny laur, zdo
byty w konkursie śpiewaczym zjazdu okręgowego w
Starogardzie. Chór uzyskał tam drugą nagrodę w po
staci partytury „Lirniika" Piotra Maszyńskiego. Na
stępny rok zapewnił zespołowi cztery wyjazdy — na
uroczystości wręczenia i poświęcenia sztandarów chó-
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Pamiątkowa
fotografia
tczewskie.
„ L u t n i " przed uroczystym zebraniem
ogólnym w dniu 7 kwietnia 1929 roku.
Ze zbiorów autora

rora w Starogardzie ii Skarszewach oraz na zjazdy
śpiewacze w Pelplinie i Toruniu. W tym ostatnim
tczewski zespół zdobył w konkursie trzecią nagrodę
w kategorii chórów mieszanych.
; Jesienią 1923 roku, „ L u t n i " przybył lokalny kon
kurent. Powstał chór męski „Echo".
Dnia 14 .września 1923 roku, w piątek, komitet or
ganizacyjny złożony z dwudziestu obywateli Tczewa,
postanowił powołać do życia Stowarzyszenie. Śpiewa
cze —. Chór Męski „Echo". Głównymi inicjatorami
owego kulturalnego zamierzenia, które odtąd miało
owocować — j a k na razie — przez 65 lat, byli: Lud
wik Sumiński, który dyrygował już poprzednio „Ce
cylią" i przez pewien czas „Lutnią", kupiec Władysław
Kobyliński, aktywny członek chóru kościelnego, a
przede wszyskim Antoni Dcrkowski, kierownik szko
ły, przewodniczący komitetu założycielskiego. Właśnie
on został wybrany pierwszym prezesem zarządu, a
obowiązki wiceprezesa powierzone Władysławowi Ko
bylińskiemu.
„Echo" — to najpopularniejsza nazwa polskich ama
torskich chórów męskich. Pierwsze „Echo" powstało
w 1887 roku we Lwowie, którym od założenia przez
wiele lat dyrygował znany kompozytor J a n Gall.
Lwowskie „Echo-Macierz", bo taka była pełna nazwa
zespołu, sławę swoją zawdzięcza głównie szczególnym
sukcesom artystycznym.
Początkowo tczewscy „echiiści" próby odbywali rów
nież w Hali Miejskiej, potem — po pomyślnym za
łatwieniu formalnych starań z K u r a t o r i u m Szkolnym,
w Toruniu — przenieśli się do auli Gimnazjum Żeń
skiego, które mieściło się przy obecnej ul. F. Dzierżyńskego 7, w budynku Liceum Medycznego.
Na kolejnym zebraniu, 26 października 1923 roku
uchwalono statut chóru. Natomiast poprzedniego
dnia, po niecałych sześciu tygodniach od założenia
zespołu chórzyści wystąpili w pierwszym swoim kon
cercie podczas wieczornicy PCK. Po kilku dniach
„Echo" koncertowało w czasie pogrzebu ofiar kata
strofy kolejowej, jaka się wydarzyła tego roku pod
Tczewem.
Na początku następnego roku, dokładnie z dniem
19 stycznia, funkcję prezesa „Echa" objął Władysław
Kobyliński, pełniąc ją do 1930 roku. Młody chór swój
pierwszy własny koncert pieśni przedstawił 19 czerw
ca 1924 roku. Tego roku „echiści" publicznie śpiewali
jeszcze czterokrotnie — z okazji święta 3 Maja, na
wieczornicy dla uczczenia 40 rocznicy powstania po
wieści Henryka Sienkiewicza „Ogniem i mieczem", na
co roku obchodzonej — w listopadzie — uroczystości
Dnia Akademika oraz gościennie w Pelplinie, na zjeź
dzie śpiewaczym, zorganizowanym z okazji 50-łecia
powołania Towarzystwa Śpiewaczego św. Cecylii. Do
stolicy diecezji chełmińskiej zjechały się wówczas
wszystkie chóry kościelne, które działały niemal w
każdej większej parafii. Ale w uroczystości tej
uczestniczyły również zespoły świeckie.
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Tradycja ruchu eecyliańskiego sięga XVI wieku,
kiedy w 1566 roku w Rzymie powstało Stowarzysze
nie Muzyki pod wezwaniem św. Cecylii, powołane
staraniem samego Giovanniego Pierluigiego Palestriny.
W 1839 roku organizację tą przekształcono w Aka
demię Muzyczną św. Cecylii, która w 1870 roku stała
się instytucją świecką. Natomiast w 1785 roku w
Londynie zostało założone Coeciłian Society, specja
lizujące się upowszechnianiem muzyki chóralnej a
cappella. Zasługą tego stowarzyszenia było odnowienie
praktyki chorału w pierwotnej postaci i rozwinięcie
zainteresowań renesansową polifonią wokalną.
W Polsce ruch cecyliański oficjalnie zaistniał w
1870 roku. kiedy powstały pierwsze Stowarzyszenia
Śpiewu Kościelnego „Cecylia".
Tczewskie „Echo", mimo iż w 1924 roku odbyło 65
prób, a stan liczebny zwiększyło do 43 członków, bo
rykało się z trudnościami organizacyjnymi. Notatka
prasowa, która ukazała się w miejscowym „Dzienniku
Tczewskim" z dnia 13 stycznia 1925 roku, wskazywała
na b r a k dyscypliny wśród chórzystów. Gazeta dono
siła: „Chór męski „Echo" odbył w zeszły piątek, w
lokalu p. Góralskiego, nadzwyczajne zebranie przy
udziale 24 członków. Zarówno prezes, p. Kobyliński,
j a k i dyrygent, p. dr Sumiński nawoływali do regu
larnego i punktualnego uczęszczania na lekcje śpie
wu. Nawoływali też do zjednywania nowych członków
Tylko wówczas bowiem cel „Echa" będzie osiągnięty.
Członkowie dali uroczyste przyrzeczenie, że odtąd re
gularnie i punktualnie uczęszczać będą na lekcje śpie
wu, odbywające się co wtorek i piątek wieczorem
w auli Gimnazjum Żeńskiego. Na początku marca br.
urządza „Echo" koncert ze współudziałem Feliksa No
wowiejskiego. Ci wszyscy, którzy mają dobry słuch
i ucho muzykalne powinni zapisać się na członków
„Echa".
Podobne kłopoty miał chór mieszany „Lutnia". Dla.
uatrakcyjnienia swojej działalności zespół podjął się
wystawienia sztuk teatralnych. Ale od wiosny zespól
rozpoczął przygotowania do udziału w zjeździe śpie
waczym okręgu tczewsko-starogardzkiego. Okręg ten
istniał od czerwca 1920 roku, powołany na zjeździe
Pomorskiego Związku Kół Śpiewaczych, który — prze
prowadzony w Pelplinie — dokonał nowego podziału
na okręgi. Poprzednio obowiązująca od 1913 roku,
s t r u k t u r a podziału w r a m a c h Związku Kół Śpiewa
czych na Prusy Królewskie i Warmię, chóry rejonu
tczewskiego zaliczała do okręgu wschodnio-kaszubskiego, a chóry pozostałej części K o c i e w i a . — do okręgu
zachodnio-kaszubskiego i starogardzkiego. Nowy po
dział zjednoczył wszystkie chóry kcciewskic w odrębną
jednostkę organizacyjną.
Zjazd śpiewaczy w Starogardzie w 1925 roku zgro
madził wprawdzie tylko dziesięć chórów, ale impreza
zdobyła opinię nadzwyczaj udanej. Zjechały się n a ń
zespoły, które aktualnie prezentowały najlepszy po
ziom. Najwyższą nagrodę — związkową — uzyskała

Czoło pochodu uczestników uroczystości
dziesięciolecia chóru „ L u t n i a " w Tcze
wie w dniu 1 września 1929 roku.
Ze zbiorów autora
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starogardzka „Lutnia". Nagrodami okręgowymi po
dzieliły się pelpliińska „Cecylia" i „Lutnia" z "Tczewa.
Trzecia kategoria wyróżnień — miejscowa — przypa
dła w kolejności następującym chórom: „ L u t n i " ze
Skarszew, „Cecylii" z Lubichowa, „Kociewiakowi" z
Gniewa, „Cecylii" ze Zblewa oraz trzem ..Lutniom",
wspólnym imieniiczkom ze Skórcza, Zblewa i Czerska.
Nie wiadomo . dlaczego w konkursie starogardzkim
nie uczestniczyło „Echo". Kroniki zaś przekazały, że
chór ten w 1925 roku, wystąpił publicznie siedem razy.
W l u t y m koncertował w ramach uroczystości 5 r o 
cznicy powrotu Tczewa do Macierzy, w maju z okazji
Święta Konstytucji, w następnym miesiącu podczas
pomorskiego zjazdu nauczycieli szkół średnich, jaki
się odbył w Tczewie, a ponadto m.in. w Dniu Poli
cjanta Polskiego oraz w uroczystości Dnia Akademi
ka. Ten ostatni koncert był okazją do konfrontacji
obu tczewskich chórów, bowiem wystąpiła w nim
także „Lutnia". „Dziennik Tczewski" z dnia 16 listo
pada, recenzując występ obu zespołów, zauważył sta
ranne wykonanie utworów przez „Echo", co świad
czyło „o intensywnej pracy tego towarzystwa". Na
tomiast o „Lutni" pisano gorzej. Zarzucano jej brak
dynamiki, co podobno było spowodowane słabym
materiałem głosowym grup męskich. Jednak już po
kilku dniach, kiedy „Lutnia" wystąpiła na uroczysto
ści patronki śpiewactwa, św. Cecylii, opinie zmieniły
się na lepsze. Gazeta odnotowała, że „poziom arty
styczny zadawalał słuchaczy".
W następnym, 1926 roku, „Echo" zaprezentowało
swoją najpoważniejszą pozycję repertuarową. Była
nią Msza współczesnego kompozytora włoskiego Lorenzo Persiego (1872 — 1956), znanego w najnowszych
dziejach muzyki z odnowienia tradycji oratorium ł a 
cińskiego. Premierowe wykonanie tego utworu przez
tczewski chór męski miało miejsce 3 maia podczas
uroczystej sumy w dzień NMP Królowej Polski, ob
chodzonego w tamtych latach także jako święto pań
stwowe, w rocznicę ustanowienia pierwszej polskiej
konstytucji. Miejscowa prasa przekazała, że utwór
wykonywano poprawnie, jednak „zawiódł miejscami
akompaniament organów".
Z kronikarskiego obowiązku należy odnotować, że
od dnia 4 lutego 1926 roku zebranie ogólne „Echa"
funkcję sekretarza zarządu powierzyło byłemu wice
prezesowi, Alojzemu Synakowi, który oełnił ią do
1930 roku, by następnie, po Władysławie Kobylińskim,
objąć prezesurę, sprawowaną do wybuchu wojny. Aloj
zy Synak został zamordowany przez okupantów hi
tlerowskich.
W 1926 roku chór męski „Echo" występował ośmio
krotnie, w tym w dwóch własnych koncertach. Ten
zorganizowany 17 października cieszył się szczegól
nym uznaniem słuchaczy. Przepełniona tego dnia sa
la Hali Miejskiej nie pomieściła wszystkich chętnych.
Natomiast „Lutnia" nadal wystawiała swoje a m a 
torskie przedstawienia teatralne, gromadząc w kasie
niemałą wtedy kwotę 570 złotych. Wiosną okręgowe
władze śpiewacze powierzyły „Lutni" organizacje ko

lejowego zjazdu zespołów chóralnych, który odbył się
13 lipca w Tczewie. W imieniu komisji zjazdowej, jej
przewodniczący, Franciszek Kortas wystosował odez
wę do mieszkańców Tczewa z apelem o pomoc w or
ganizacji zjazdu. W pierwszej kolejności pomoc taką
zapewnił chór męski „Echo". Wsparcie zadeklarowały
także miejscowe organizacje społeczne -- Towarzy
stwo Czytelni Ludowych, Towarzystwo Ludowe, To
warzystwo Młodzieży Katolickiej, Związek Portow
ców, Towarzystwo Powstańców i Wojaków. Zjazd oka
zał się szczęśliwym dla „Echa", bowiem zespół ten w
konkursie śpiewaczym zdobył I nagrodę okręgową.
Był to pierwszy poważny sukces tczewskiego chóru
męskiego. Ważnym wydarzeniem roku następnego by
ło przyjęcie „Echa" w poczet członków Pomorskiego
Związku Kół Śpiewaczych. Dnia 30 stycznia 1927 ro
ku chór, na uroczystości z okazji siódmej rocznicy po
wrotu miasta do Polski, w której uczestniczyła rów
nież tczewska „Lutnia", zaprezentował słuchaczom, po
raz pierwszy Poloneza z opery „Halka" Stanisława
Moniuszki, wzbogacając swój repertuar o utwór śpie
wany odtąd przez sześćdziesiąt lat.
„Lutnia" natomiast, poza swoją podstawową dzia
łalnością, stale poszerzała ['repertuar teatralny. Były
to głównie komedie muzyczne, śpiewogry czy łatwe
w wykonaniu operetki, a więc ten rodzaj przedsta
wień, w których dominowały muzyka i śpiew. Do
bardziej udanych sztuk należały „Skalmierzanki" Ja
na Nepomucena Kamińskiego i Jana Busznego, ko
media muzyczna w 3 aktach, której premiera odbyła
się wprawdzie 1 lipca 1925 roku, ale po dwóch la
tach została wznowiona, ciesząc się nadal powodze
niem wśród widzów.
Dnia 5 lutego 1927 roku „Echo' 'odbyło swoje co
roczne walne zebranie członków, które miało miejsce
w .sali cukierni „Cristal" (przy obecnym Placu Wol
ności). Wśród wielu omawianych spraw, trzy zasłu
gują na szczególne uwypuklenie. Poinformowano ze
branych o tym, że w wyniku ogłoszonego apelu wpły
nęło 200 złotych rd różnych ofiarodawców na zakup
nut. których niedy nie było w bibliotece chóralnej
zbyt wiele. W ten sposób zasoby biblioteki wzrosły
do wartości 1000 złotych. Po raz pierwszy zdecydo
wano się urządzić ba! karnawałowy, który zorgani
zowany w salach Grand Hotelu (obecna restauracja
, Nadwiślańska" przy ul. J. Dąbrowskiego), w opinii
mieszkańców i miejscowej prasy został uznany za
najlepszą tego rodzaju imprezę sezonu. Odtąd bale
sylwestrowe i karnawałowe „Echa", czasem organi
zowane wspólnie z innymi tczewskimi chórami, cie
szyły sie szalonym powodzeniem, DOdobnie jak w po
przednich latach urządzane pr^ez Szkołę Morską. Trze
cią „ciekawostka" było ustanowienie własnego em
blematu chóru. W tymże roku w klapach marynarek
członków i sympatyków „Echa" pojawiły się małe
metalowe znaczki z biało-niebieską tarczą, na której
mieściła się złota lira z napisami: Echo (na górze)
i Tczew (u dołu). Projekt tego emblematu został za-

Tczewskie chóry wspólnie ze starogardz
ką „Lutnią" na wycieczce w Swaroży
nie, lato 1930 rok.
Ze zbiorów autora

twierdzony na Okręgowym Zjeździe Delegatów Kół
Śpiewaczych, który odbył się 6 marca w Pelplinie.
Następny, 1923 rok przyniósł tczewskiemu chórowi
męskiemu wzrost członkowski do liczby 53 sympa
tyków. Taką ilość zanotowano w protokole zebrania
sprawozdawczego za ten rok. Nie znaczyło to wcale,
iż tylu „Echo" miało śpiewaków. W tej liczbie mie
ściło się wielu członków honorowych, którzy mate
rialnie i moralnie wspierali ambitne zamierzenia tego
stowarzyszenia. W ciągu roku chór wystąpił dwa
naście razy.
Dla tczewskiego ruchu śpiewaczego najważniejszym
wydarzeniem 1928 roku była inicjatywa powołania
trzeciego chóru świeckiego, która wprawdzie dojrzała
dopiero w następnym roku. Otóż 13 stycznia miejsco
wa prasa doniosła, że na zebraniu Towarzystwa Cze
ladzi powzięto uchwałę o utworzeniu koła śpiewa
czego. Trzy dni wcześniej doszło do spotkania inicja
torów owego zamierzenia. Ale wówczas, w sali Zjed
noczonego Związku Polskiego przy ul. Kościuszki, ze
branie które się rozpoczęło o godz. 19,30, nie powzięło
ostatecznej decyzji. Stało się to po roku, 3 marca
1929 roku na posiedzeniu komitetu założycielskiego,
któremu przewodniczył P a w e ł Szutta. Do grona za
łożyciela należeli również: Franciszek Kortas, J a n Wa
chowski, Izydor Bogalewski, Bernard Piechowski, Ł u 
cja Smugajówna i Bronisława Lisewska. Zebranie w
Hali Miejskiej zgromadziło 56 osób, z których 45 pod'
pisało akces na członków chóru. Nowy chór mie
szany przyjął nazwę „Halka". Najpopularniejsza bo
haterka opery Moniuszki, po „ L u t n i " była najliczniej
występującą nazwą polskich amatorskich chórów mie
szanych. Do najwcześniejszych i najbardziej znanych
zespołów o tej nazwie należały koła śpiewacze w Byd
goszczy, Pogórzu, Zduńskiej Woli, Chodzieży, Toruniu,
Bytomiu. W skład pierwszego zarządu tczewskiej ..Hal
ki" weszli: Stanisław Klein — prezes, Antoni Rutzki
—• wiceprezes, J a n Wachowski — sekretarz, Bernard
Piechowski — zastępca sekretarza, Izydor Bogalew
ski — skarbnik, Paweł Szutta — dyrygent, Piotr Dondalski — bibliotekarz.
Cztery istniejące wówczas chóry tczewskie podzie
liły jakoby strefy wpływów społecznych. Najstarsza
„Cecylia" była chórem parafialnym, pozostającym
odtąd niemal wyłącznie w kręgu pieśni kościelne.;.
„Lutnia" w dalszym ciągu utrzymywała kontakt ze
sferami urzędniczo-kupieckimi, chociaż nie było to
tak rygorystyczne, zaś męskie „Echo" starało się być
nadal zespołem elitarnym dla zamożncvh i towarzy
sko wpływowych panów, natomiast „Halka", pozo
stając pod patronatem Czeladzi, służyła środowiskom
rzemieślniczym. Po niecałym roku najmłodszy chór
tczewski osiągnął liczbę 80 członków, z powodzeniem
uczestnicząc w obchodach 10-lecia ..Lutni".
Jubileusz tczewskiej „ L u t n i " był naiważniejszą im
prezą śpiewaczą lat dwudziestych w Tczewie. Rozpo
częto ją uroczystym zebraniem stowarzyszenia, które
odbyło sie V kwietnia 1929 roku. Obecni na nim
przedstawiciele kół śpiewaczych całego okręgu wy
słuchali szczegółowego sprawozdania za okres dzie
sięciu lat działalności .Były życzenia i telegramv, je
den aż z Milwaukee flJSA"* od J a n a Wojtaszewskies^,
którv nim wviechał na stałe za Ocean, był ongiś chó
rzystą „Lutni". Na zebraniu przyjęto treść telegramu,
wysłanego do Zarządu Pomorskiego Związku Kół
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Śpiewaczych w Toruniu, zapewniając w nim trwałe
przywiązanie do polskiej pieśni. Parni Małgorzacie
Rut, która była najstarszym członkiem chóru, od
chwili założenia — przez wszystkie dziesięć lat —
wręczono dyplom uznania.
Zebranie postanowiło jubileuszowy zjazd śpiewaczy
zwołać dopiero późnym latem, po odbyciu wielkiej
imprezy śpiewaczej w Poznaniu, która decyzją władz
okręgu uznana została — i słusznie — za najważniej
sze wydarzenie w pracach wszystkich kół śpiewa
czych 1929 roku. „Lutnią kierował już — od 27 wrze
śnia 1928 roku —• Leonard Lesiński, skutecznie pra
cując nad utrwaleniem nowego repertuaru.
Do Poznania wyjechały wszystkie trzy chóry świec
kie. Poznań w maju otwierał I Powszechną Wystawę.
Krajową, z której zrodziły się znane dziś Międzyna
rodowe Targi Poznańskie. W r a m a c h tej imprezy od
był się Wszechsłowiański Zjazd Śpiewaczy. Pomorze
reprezentowało 27 chórów, w tym „Lutnia", „Echo"
i „Halka" z Tczewa.
Zjazd 10-lecia „ L u t n i " odbył się 1 września 1929
roku z udziałem kilkunastu kół śpiewaczych Pomo
rza. Szczególnie licznie przybyły chóry z Kociewia —
„Cecylia" i „Lutnia" ze Starogardu, „Cecylia" z Pel
plina i Lubichowa, „Lutnie" ze Skarszew i Zblewa.
Poza tym — oprócz wszystkich chórów tczewskich —
na uroczystość zjechały mjin. dwa chóry gdańskie —
„Lutnia" i „Cecylia". Wszystkie chóry pomaszero
wały z dworca kolejowego ulicami miasta do ogrodu
Hali Miejskiej, gdzie nastąpiło poświęcenie i wręcze
nie nowego stałego sztandaru „Lutni". Kroniki do
niosły, że pierwszy „gwóźdź" do drzewca „wbił" sta
rosta tczewski, J a n Stachowski, pełniący ten urząd
zaledwie od stycznia 1929 roku.
Po południu mieszkańcy Tczewa mieli okazję wy
słuchać wielkiego koncertu chórów. Wykonano m.in.
kompozycję Troszela, Prosnaka, Maszyńskiego, Nowo
wiejskiego, Niewiadomskiego. Natomiast wieczorem
w barwnie oświetlonym ogrodzie Hali Miejskiej, od
był się festyn ludowy, z wieloma niespodziankami,
konkursami, loteriami...
Polihymnia, owa muza głęboko zamyślona, tego dnia
zapewne ozdobiła swoje oblicze uśmiechem. Nie tylko
z powodu trwających do nocy uciech na festynie.
Miała poważniejsze powody zadowolenia. Na stan
kół
śpiewaczych
okręgu
tczewsko-starogardzkiego
składało się wtedy trzynaście chórów, zrzeszających
ponad 700 śpiewaków. W Tczewie, z tej ilości, "dzia
łały cztery zespoły, skupiające około 200 członków.
Piękne to były lata, owe lata dwudzieste, kiedy na
„tczewskim parnasiku" Polihymnia zasiadła najbliżej
Apollina, razem z Melpomeną. Śpiew i teatr bowiem
n a d a w a ł wówczas r y t m kulturalnemu życiu miasta.
Głęboko zamyślona i zasłuchana muza zapewne przyz
nałaby rację, skądinąd znanemu nam, Zygmuntowi Kra
sińskiemu, który twierdził, że „śpiew najwyższą jest
mową ludzkości". Do obecnych czasów z tej „mowy"
udało się jej uchronić od zaniku jedynie niewielką
część. Z tamtej czwórki śpiewających stowarzyszeń
czasów współczesnych doczekało się tylko męskie
..Echo". Tym baczniejszym okiem opiekunka nań spo
ziera. I to już przez sześćdziesiąt pięć lat. Może dla
tego, że ta jedna z dziewięciu córek Zeusa, ma sła
bość do mężczyzn?
Roman Landowski

PAWEŁ DZIANISZ

Chopin
„Kociewski Magazyn Regionalny" w swym pierw
szym numerze (1986) opublikował artykuł Jana A.
Kamińskiego W Kozłowie Chopin grał mazurki. P o 
mieszczono w nim m.in. informacje o wytyczeniu w
1985 roku „Szlaku Chopina" i o odsłonięciu obelisku
upamiętniającego pobyt kompozytora w tej miejsco
wości. Przeczytałem ten artykuł z zainteresowaniem
nie tylko dlatego, że potwierdza on na pewien sposób
kulturotwórczą rolę tradycji, ale i z tego powodu,
że autor powołał się na moją pracę pt. Okolica Cho
pina, jako jedno ze źródeł informacji o podróży
Chopina na Pomorze.
Pozostawiłbym tę wymagającą szerszego komenta
rza kwestię w sferze osobistej refleksji, gdyby nie
podnoszący ją powtórnie późniejszy (KMR nr 3) ar
tykuł Andrzeja Bukowskiego pt. Chopin W Kozłowie.
Niestety, nie mogłem wysłuchać wygłoszonego w
Gdańskim Towarzystwie Naukowym (15.11.86) odczy
tu prof. Bukowskiego pt. Pomorskie wojaże Frydery
ka Chopina. Z nieznanych kart jego życia, w któ
rym — być może — prelegent szerzej i konkretniej
ujął temat, niż we wspomnianej wyżej publikacji. Ta
ostatnia bowiem nie pozwala jeszcze na kategoryczne
stwierdzenia, a więc i na zdjęcie znaku zapytania
z tytułu niniejszej wypowiedzi.

ANDRZEJ BUKOWSKI

0 pobycie Chopina
w Kozłowie,
Gdańsku i Waplewie
Wbrew pozorom
filu „Kociewskiego
pobyt Chopina w
jego podróży do
sztumskiej łączyły
ziemi świeckiej.*

temat powyższy mieści się w pro
Magazynu Regionalnego", albowiem
Kozłowie nie byłby możliwy bez
Gdańska, Waplewo zaś na ziemi
związki rodzinne z Kozłowem na

* Wstępna uwaga Autora dotyczy naszej korespendencji,
w której sugerowaliśmy zakończenie polemiki o pobycie
Chopina w Gdańsku, ponieważ temat ten, zdawało się, wy
kraczał poza region Kociewia (red.).

VV swym artykule „Chopin w Kozłowie", nawiązii--'
jąc do wspomnianej wyżej publikacji Jana A. Ka
mińskiego, daje Bukowski wyraz swemu przekonaniu,
że odnotowanie przekazów ustnej tradycji jest poży
teczne, jego wartość jest jednak o tyle problematycz
na, że „nie posuwa naprzód wiedzy, która powinna
być oparta na faktach".
Zgadzając się z tym poglądem, opatrzyłem swe
wypowiedzi znakiem zapytania, merytoryczne bowiem
wywody prof. Andrzeja Bukowskiego, acz interesu
jące i uprawdopodobniające pobyt Chopina zarówno
w Kozłowie jak i Waplewie, a przede wszystkim w
Gdańsku, nie przestają być hipotezą i nie upoważnia
ją autora artykułu „Chopin w Kozłowie" do konklu
zji, że „badania naukowe potwierdziły w tym wypad
ku . dawniejsze domniemania". Bo przecież — jak
dotąd — nie potwierdziły. Chyba, że prof. Bukowski
chowa w zanadrzu fakty. Na razie ujawnił tylko
interesujące przesłanki, umacniające dawniejsze do
mniemania. Na. fakty
zaś,
posuwające
naprzód
w i e d z ę, wciąż jeszcze czekamy.
Dotychczasowa hipoteza opiera się na tradycji i na
liście z Kowalewa pod Płockiem, w którym Chopin
pisze: „Dziś więc w Płocku, jutro w Rościszewie, po
pojutrze w Kikole, parę dni w Turznic, parę dni w
Kozłowie i w moment w Gdańsku i na powrót".
Kiedy pisałem swą książkę, przyjmowano za rok
datowania tego listu z planem dłuższej podróży —
1825. Próbując znaleźć potwierdzenie odbycia tej
podróży powoływałem się na zaprzyjaźnionych z ro
dziną kolegi Chopina — Domusia Dziewanowskiego,
gospodarzy dworów — Zboińskich w Kikole i Koz
łowie, Piwnickich w Turznie. Odwiedzałem te Kikoły,
Turzna i Kozłowa, nic znajdując żadnego potwier
dzenia, prócz przyćmionej czasem tradycji. Wyznaję
więc ze skruchą, że świadomie uprawdopodobniłem
przypuszczenie w dobrej wierze, że przysłuży się to
kulturze regionu, a w przyszłości może i wyjdzie mi
na dobre, kiedy już znajdzie się niezbite potwierdze
nie chopinowskiej ku Gdańskowi podróży.

Artykuł „Chopin w Gdańsku?" (KMR 5), polemizu
jący z moim artykułem „Chopin w Kozłowie" (KMR
3), wymaga odpowiedzą. Jego autor bowiem, Paweł
Dzianisz, kwestionuje w nim właściwie wszystko: po
byt Chopina w Kozłowie, Gdańsku i Waplewie, nie
które ustalenia innych autorów (W. Kmicica-Mieleszyńskiego), nawet własne dawniejsze informacje za
warte w książeczce „Okolica Chopina" (1964), gdzie
pisze: „Chopin odwiedził Kozłowo w drodze do Gdań
ska", teraz zaś w cytowanym wyżej artykule „wyz
naje ze skruchą, że świadomie uprawdopodobnił przy
puszczenie" (o pobycie Chopina w Kozłowie w 1825 r.),
dodając: „Czuję się na jakiś sposób odpowiedzialny
za wprowadzenie w błąd J a n a A. Kamińskiego, który
za ..Okolicą Chopina" zapewne przyjął za rok podróży
1825".
Dzianisz, uznając słuszność podkreślonej przeze
mnie potrzeby oparcia się na faktach przy omawianiu
podróży Chopina na Pomorze stwierdza, że nie ma
ich rzekomo w moim artykule, przy czym zapomina,
że główna w nim uwaga skoncentrowana była na
Kozłowie, a nie na Gdańsku i Waplewie, o których
mówi się tylko tyle, ile potrzebne było dla uzasadnie
nia faktu pobytu Chopina w Kozłowie. Ograniczono
się w nim do głównych tez, omówionych szerzej
i uzasadnionych w odczycie publicznym, wygłoszonym
25 listopada 1986 roku (nie 15 XI) w Gdańskim To
warzystwie Naukowym pt. „Pomorskie wojaże Fry
deryka Chopina", również w artykułach znajdujących
się w druku: „Czy Chopin był w Sopocie?" (Rocz
nik Sopocki) i w drugim, przetłumaczonym na język
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Nie jest moja książka publikacją naukową, ale
czuję się. na jaki:; sposób odpowiedzialny za wprowa
dzenie w błąd J a n a A. Kamińskiego, który za „Oko
licą Chopina" zapewne przyjął za rok podróży 1825.
Tymczasem wyjaśniły się do pewnego stopnia kwes
tie datowania listu Chopina z Kowalewa dzięki docie
T
kaniom W acława Kmicic-Mieleszyńskicgo. W nocie
zatytułowanej Sprawa pobytu Chopina w Gdańsku,
zamieszczonej w THE BOOK OF THE FIRST IN
TERNATIONAL MUSICOLOGICAL CONGRESS DEVOTED TO THE WORKS OR FREDERICK CHOPIN
(Warszawa 1860) — nb. A. Bukowski ułomnie podaje
tytuł tej publikacji — W. Kmicic-Mieleszyński eli
minuje lata 1824 i 1825 (pobyt Chopina w Szalami),
a także lata 1826 (Duszniki) i 1828 (Sanniki). Pozostał
mu więc hipotetyczny rok 1827 na podróż do Gdań
ska i późniejszy podbyt Chopina w Strzyżewie. Przy
tacza tu Mieleszyński interesujące argumenty: 1.
stempel pocztowy nie podaje pełnej daty (brak roku),
ale uwidacznia dzień i miesiąc — ,,8 J U L I ' , 2. tresc
sugeruje porę roku (śpiew kosa, rechotanie żab),
a wyklucza inne terminy. Wakacje rozpoczynały sit;
w końcu lipca, mógł więc przebywać Chopin w Ko
walewie w tym terminie dopiero w 1827 roku, kiedy
już nie uczęszcza! do Liceum Warszawskiego. Na ten
rok naprowadza także wzmianka o przeprowadzce do
pałacu hr. Krasińskiego.
Sugerowaną przez Miełeszyńskiego poprawkę da
towania listu z 1825 roku na rok 1827 „zaakceptowa
ła'' pisze prof. A. Bukowski — „wybitna znawczyni
życia Chopina Krystyna Kobylańska w krytycznym
wydaniu Korespondencji Fryderyka Chopina z ro
dziną (Warszawa 1972). Mamy więc poprawkę i do
artykułu J. A. Kamińskiego? Chopin, jeśli był w Ko
złowie, to w roku 1827, a nie 1825. Ba, jeśli był...
Kobylańska traktuje jednak sprawę z należną
ostrożnością i trudno powiedzieć, że zaakceptowała
wnioski Miełeszyńskiego. Chyba je tylko przyjęła
jako prawdopodobne i uprawdopodobniające. Mówi

niemiecki, pt. „Noch einmalss war Chopin in Danziig?" (IV zeszyt Deutsch-Polnisches Jahrbuch „Bremen-Gdańsk"). W tym ostatnim podałem nie tylko ty
tuł niemieckiego źródła, ale także w pełnym orygi
nalnym brzmieniu tekst życiorysu Antoniego Siera
kowskiego, opracowany przez jego wnuka Adama
Sierakowskiego w roku 1889. W tym życiorysie po
dana jest wiadomość o tym, że Antoni Sierakowski
był przyjacielem Chopina i gościł go w Waplewie.
Zarówno w odczycie, j a k i w tym artykule uzasad
niłem wiarygodność autora życiorysu. Szkoda, że
Dzianisz nie był obecny na odczycie, na który został
zaproszony. Nie ma on więc podstawy merytorycznej
do insynuowania, jakobym „utaił źródło informacji"
w celu „zagwarantowania sobie prawa pierwszeń
stwa" w odkryciu tego dokumentu. Dokument zawie
rający wiiadomość o pobycie Chopina w Waplewie
jest więc faktem. Dzianisz go kwestionuje, gdyż jego
autora uznaje bezpodstawnie za niewiarygodnego, cho
ciaż Adam Sierakowski zasługuje na pełne zaufanie,
jako znawca tradycji rodzinnych, historyk z zami
łowania, współtwórca i działacz Towarzystwa Nauko
wego w Toruniu, poseł do parlamentu niemieckiego,
jeden z najwybitniejszych ludzi Pomorza ostatniej
ćwierci XIX wieku.
Bezsportny fakt pobytu Chopina w Waplewie sta
nowi klucz do potwierdzenia następujących faktów,
mianowicie pobytu Chopina w Gdańsku, Kozłowie,
Turznie i linnyeh miejscowościach, wymienionych w
liście Chopina z Kowalewa sprzed 8 lipca 1827 ro-
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przeeież o „prawdopodobieństwie" tej wycieczki i do
daje, że „w pewnym stopniu uzasadnia fakt, że
Zboińscy spokrewnieni byli z Sierakowskimi z Wap
lewa w powiecie sztumskim niedaleko Gdańska.
Trasa podana w liście wiodłaby również przez nie
które dobra rodziny Zboińskich". Nie jest zresztą'
1
Krystyna Kobylańska pewna, kiedy wypadł pobyt
Chopina w Kowalewie. „Trudno rozstrzygnąć tym
bardziej, że i data listu z Kowalewa nie jest pewna".
A więc?
Czekamy wciąż na niezbite potwierdzenie tej pod
róży. Jest wprost nie do pomyślenia, aby ten uroczy
pleciuga i bystry obserwator, urzekający opowiadacz,
tak zawsze chętny do pióra, jak Frycek Chopin nie
pozostawił żadnego śladu w swej korespondencji.
Być może, kiedyś szczęśliwy przypadek odsłoni nie
znane dotąd zapisy z tej podróży samego Chopina
lub któregoś z jego opiekunów bądź bezpośrednich
świadków wydarzenia. Jak dotąd jednak potwierdze
nia takiego nie mamy.
Z pewnym zadziwieniem przeczytałem w książce
(Zofii Jeżewskiej Chopin w kraju rodzinnym, War
szawa 1985), że „droga podróżującego do Gdańska
Chopina prowadziła dalej zapewne (z Turzna —
przyp. P.D.) przez Chełmno i Świecie do Kozłowa,
posiadłości rodziny Zboińskich, a później Turowskich,
spokrewnionych ze Zboińskimi (...) Z Kozłowa, jak
można przypuścić, podróżni udali się do Waplewa (...)
majątku
krewnych
Zboińskich-Sierakowskich
(...)
Z Waplewa podróż wiodła być może przez Malbork
i Tczew do Gdańska (...) Niestety nie zachowały się
żadne dokumenty — konkluduje Jeżewska — na
podstawie których można by było odtworzyć zwie
dzanie Gdańska przez Chopina. Są nawet tacy, którzy
jego pobyt w tym mieście kwestionują. Nie ulega
jednakże wątpliwości, że podróż Chopina przez pół
nocną część Polski jest faktem...".
Przy wyznanym braku dokumentów — powiedziane
mocno i odważnie. Czy owe dokumenty pomaga nam
odnaleźć Andrzej Bukowski? Stwierdza on, że wia-

ku — według ustaleń Mdeleszyńskiego. Tenże rok od
nosi się również do pobytu Chopina w Waplewie. Co
prawda nie podał go Adam Sierakowski w wymie
nionym życiorysie, można go jednak określić, podobnie
jak uczynił to Mieleszyński, w odniesieniu do daty
podróży Chopina do Gdańska. Jego gościna w Wa
plewie nie mogła się odbyć w latach 1824 i 1825, kie
dy przebywał na wakacjach w Szafami na ziemi do
brzyńskiej, ani w 1826 roku, kiedy wakacje spędził
na kuracji w Dusznikach na Śląsku, ani w 1828 roku,
kiedy był gościem u Pruszaków w Sannikach, w po
wiecie Gostynin za Sochaczewem. Pozostał więc tylko
roku 1827.
Ta zbieżność dat świadczy o tym, że podróż do
Gdańska w 1827 roku Chopin połączył z odwiedzi
nami u Sierakowskich w Waplewie. Ten fakt, jak już
poprzednio pisałem, znajduje potwierdzenie w kilku
notatkach
Gdańskiego
Czasopisma
„Intelligenz-Blatt..." z sierpnia 1827 roku. Na ich podstawie trze
ba stwierdzić, iż nie było przypadkiem, że w tym
samym czasie i w tym samym hotelu spotkali się w
Gdańsku spokrewnieni ze sobą przez rodzinę Zboiń
skich trzej panowie: Sierakowski z Waplewa, Zboiński z Kozłowa i Dembowski „z Polski" — ten ostatni
,.z rodziną", że następnie po kilku dniach wyjechali
do Waplewa, skąd po kilku dniach wrócili do Gdań
ska, ażeby znowu po kilku dniach rozjechać się do
swoich domów. Oczywiście, pod określeniem „z ro
dziną" domyślam się nie zapisanego imiennie w książ
ce hotelowej niepełnoletniego, 17-letniego Fryderyka

domość o pobycie Chopina w Waplewie znalazł w
życiorysie Antoniego Sierakowskiego, dziedzica tego
majątku, napisanym przez jego wnuka, Adama Sie
rakowskiego i opublikowanym w 1910 roku w jed
nym z wydawnictw niemieckich.
Prof. Andrzej Bukowski wie zapewne, aż za dobrze,
jak wątpliwe bywają przekazy pisemne, czynione po
dłuższym upływie czasu i to przez przedstawiciela...
trzeciej generacji. Utajenie źródła („w jednym z wy
dawnictw niemieckich") można zrozumieć jako chęć
zagwarantowania sobie prawa pierwszeństwa w od
kryciu, ale przecież jest to także powstrzymywanie
twórczej polemiki. I na marginesie •—• czyżby Zofia
Jeżewska, pisząc wcześniej o Waplewie, była na t r o 
pie tego samego źródła?
Tezę swoją pragnie Bukowski potwierdzić odnale
zioną przez siebie notatką w „Intelligenz-Blatt fiir
den Bezirk der Koniglichen Regierung zu Danzig",
która potwierdza pobyt w czasie od 9—10.8.1827 w
hotelu ,.Pod Trzema Murzynami" hr. Sierakowskiego
z Waplewa, hr. Zboińskiego z Kozłowa i hr. Dem
bowskiego ,,z rodziną" z Polski. Siedemnastoletni
Chopin, jako niepełnoletni, nie został osobno wymie
niony w zapisie hotelowym, ponieważ potraktowano
go (i być może także jego przyjaciela i towarzysza
podróży Dominika Dziewanowskiego) jako „rodzinę",
za którą odpowiadał Dembowski — suponuje Bukow
ski.
Na dowód pobytu Chopina w Gdańsku podaje autor
artykułu „Chopin w Kozłowie" zawarty w liście
„sprzed 8 lipca 1827" plan podróży, oraz rzekomo
„bezsporny fakt pobytu Chopina w Waplewie", do
którego wywiózł gości Sierakowski.
Tak więc rewelacje prof. Bukowskiego opierają się
na wątpliwej wartości —• z uwagi na czas i okolicz
ności jego spisania — życiorysie Antoniego Sierakow
skiego oraz na notatce „Tntelligenz-Blatt", pozwala
jącej zaledwie na domysły. Trudno więc zgodzić się
z autorem, że „badania naukowe potwierdziły w tym
wypadku dawniejsze domniemania".
— — w im •

Wspomnieć tu wypada jeszcze jedno — nie wspom
niane przez Bukowskiego — ogniwo hipotezy o pod
róży: Chopina na Pomorze. Otóż w liście, pisanym
do rodziny z Pragi 22 sierpnia 1829 roku, pisze Cho
pin m.in. „...Wsiadamy do Eilwagen, jakiś młody
Niemiec z nami, ponieważ dwie noce i dzień mieliś
my siedzieć kolo siebie, więc zawieramy znajomość.
Jest to kupiec z Gdańska, znający Pruszaków, Sie
rakowskiego z Waplewa, Jaworka, Ernemanna, Gresserów itp., przed dwoma laty był w Warszawie,
nazywa się Normann. Mieliśmy z niego doskonałego
towarzysza podróży".
Józef Jaworek, to kompozytor i zaprzyjaźniony
z Chopinami profesor konserwatorium, podobnie
Moritz Ernemann, jeden zaś z Gresserów był adiu
tantem Wielkiego Księcia. Pruszakowie są mocno
zakorzenieni w rodzinnej historii Chopinów. Pozo
staje n a m Sierakowski z Waplewa. Znany jako opie
kun z podróży, czy tylko jako ożeniony z wywodzącą
się z zaprzyjaźnionego rodu Zboińską? Dlaczego nie
napomknął Chopin nic o Lindem z Gdańska, ani
o tym, że w rozmowie z gdańszczaninem mógł hasać
wspomnieniami po niedawno odbytej do tego miasta
podróży?
Przyjmując rewelacje prof. Bukowskiego z zainte
resowaniem i nadzieją na faktyczne potwierdzenie
pobytu Chopina w Kozłowie, Waplewie i Gdańsku,
nie można nie dostrzegać w nich, niestety, tylko ko
lejnego uprawdopodobnienia kuszącej do wciąż no
wych poszukiwań hipotezy.
Sam, jak autor pięknego szkicu Chopin w Gdań
sku — Edgar Milewski („Gdański antykwariat",
Gdańsk 19C0), bardzo pragnąłbym móc wyobrazić so
bie młodego Chopina, pochylającego się do ręki pani
Janowej Linde w nieistniejącym dziś domu nr 1859
przy ulicy Tobiasza (przed rokiem 1945 — nr 29).
Jak na razie jednak trzeba się udokumentować tym
jedynym przez Chopina wspomnieniem o Gdańsku,
kiedy z Paryża wysyłał do Służewa pleyelowski for
tepian.
Paweł Dzianisz

i

Chopina. Trudno się tego nie domyśleć — przy choćby
odrobinie wyobraźni i intuicji badawczej, przede
wszystkim zaś przy uwzględnieniu wszystkich zna
nych nam już okoliczności: listu z Kowalewa, udo
kumentowanej na innej drodze wizyty Chopina w
Waplewie oraz przyjaźni rodziny Chopinów ze Zboińskimi. Naturalnie, można — jak czyni to Dzianisz —
nie doceniać znaczenia notatek w „Intelligenz-Blatt",
ale trzeba wpierw wyjaśnić — dlaczego?. Można też
odrzucić — jak czyni to tenże autor — niezwykle
ważny zapis o pobycie Chopina w Waplewie w wy
mienionym życiorysie Antoniego Sierakowskiego, lecz
nie wystarcza zaprzeczyć, trzeba najpierw przepro
wadzić dowód, że wiadomość ta jest nieprawdziwa.
Ja ze swej strony, znając bliżej historię rodziny
Sierakowskich, jako autor będącej w druku książki
..Waplewo, zapomniana placówka kultury polskiej na
Pomorzu", nie wątpię o jej wiarygodności. G w a r a n 
tował ją poza tym naukowy charakter publikacji, w
której ów życiorys się ukazał, opracowanej m.in. przez
Adalberta Bezzenbergera, profesora Uniwersytetu K r ó 
lewieckiego. Tytuł tej publikacji jest następujący:
„Zum Andenken an die Mitgllieder des Preussichen
Landtags im Februar 1813 zu Koniigsberg (...) von
Georg Bujack (...) neu bearbeitet von Adalbert Bezzenberger (...) Konigsberg 1900".
Do ważnych realiów podróży Chopina do Gdańska
należy zauważony już przez innych, głównie K. Koby
lańską, widoczny udział ziemiańskiej rodziny Zboińskich w jej zaplanowaniu i realizacji. Posiadane przez
nią majątki i dwory na ziemi dobrzyńskiej (Kowalewo,

Kikół) i na Pomorzu (Kozłowo, Waplewo —• tu dzięki
koligacjom małżeńskim), stanowiły na trasie wyciecz
ki punkty oparcia, odpoczynku, korzystania z goś
ciny i poznawanie nowych ludzi i okolicy. W Turznie
pod Toruniem spełniała tę rolę zamożna i znana ro
dzina Dziaiowskich (nie wiem, skąd tu w Turznie
wziął Dzianisz Piwnickich?).
Jeszcze jedno. Dzianisz, zwracając uwagę na treść
listu Chopina, pisanego w Pradze 22 sierpnia 1829 ro
ku, dziwi się, że w rozmowie z jednym z towarzyszy
podróży, niemieckim kupcem, Normanem z Gdańska,
nie pojawiła się żadna wzmianka o pobycie Chopina
w tym mieście. Mnie zaś to nie dziwi, bo w krótkiej
relacji o rozmowach z towarzyszami podróży z pew
nością nie było miejsca na takie szczegóły. Natomiast
interesujący jest szczegół o tym, że ów Niemiec znał
m.in. Sierakowskiego z Waplewa. Wymienienie tego
nazwiska i tej miejscowości w liście do rodziców było
niewątpliwie dla nich wiele znaczące, gdyż z pewnoś
cią wywołało ich skojarzenia z pobytem Fryderyka
zarówno w Waplewie, jak w Gdańsku, potwierdzało
zatem pośrednio odbycie przez niego wycieczki do
Gdańska i gościny w Waplewie.
Z powyższej mojej odpowiedzi na polemiczny arty
kuł Pawła Dzianisza wynika, że podtrzymuję swoje
stwierdzenie, zawarte w artykule „Chopin w Kozło
wie" i że tym samym — w moim przeświadczeniu —
nie może ulegać wątpliwości pobyt Chopina w tej kociewskiej miejscowości w sierpniu 1827 roku.
prof. Andrzej Bukowski
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OLGIERD KOSTROWICKI

Pierwsze zapiski o wsi Boleslawowo — pierwotna
nazwa Eberwalde —• sięgają przełomu XII i XIII
wieku.
Majątek
ówczesny należał do
Klasztoru Be
nedyktynów w Skarszewach. Ziemie
były żyzne, oto
czone zoodami i lasami. Wieś była położona przy je
ziorze Rohrsee na terenie
obecnego dworca
PKP.
Po zniszczeniu zabudowań w XV wieku — wybudo
wano nowe budynki i zmieniono nazwę na Neu-Gut...
— pisze mgr inż. Tomasz Sosnowski, naczelnik Mia
sta i Gminy w Skarszewach, w rysie historycznym
ziemi skarszewskiej i wsi Boleslawowo, który został
zamieszczony w informatorze rolniczym pt. „Rolnic
two", w y d a n y m w 1986 roku przez Wojewódzkie Oś
rodki Postępu Rolniczego w Lubaniu i S t a r y m Polu,
z okazji jubileuszu 40-lecia szkolnictwa rolniczego na
ziemi skarszewskiej. A dalej, na tej samej stronie
czytamy:
Również w XV w. m&jątek Nygut przechodził pod
zarząd starostów ze Skarszew •—• następnie przejął go
wojewoda
pomorski,
przeznaczając na
„prywatny uży
tek".
W
okresie
wojen
szwedzkich
tereny
te
były
bardzo zniszczone. Do XVIII w. majątek przechodził
różne koleje losu. Od XVIII w. majątek i wieś nosi
nazwę
Modrowshorst
i staje
się
lołasnościa
rodziny
Modrowów,
która
IU
latach
1906—1909
odbudowuje
wszystkie
budynki folioarczne
oraz pałac,
w
którym
mieści się obecnie Zespół Szkół Rolniczych im. Józefa
Wybickiego...
Powiedziano mi, że placówka ta jest oczkiem w
głowie samego naczelnika Urzędu Miasta i Gminy w
Skarszewach, absolwenta tej szkoły i zarazem a u t o r a
wyżej cytowanego rysu historycznego.
Siedzę więc w jego gabinecie i czekając na gospo
darza, wertuje rozłożony na dużym stole: przewodnik
turystyczny „Pojezierze kociewskie i okolice" Józefa
Milewskiego oraz wspomniany informator „Rolnictwo",
aby dowiedzieć się, że w byłej rezydencji wojewodów
pomorskich w XVIII wieku Bolesławowie, wsi •— uli
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cówce, położonej na północny wschód od Skarszew,
przy szosie do Godziszewa, w odległości około kilo
metra na północ od jeziora Rokitki, istniał w latach
1945—1947 ośrodek szkoleniowy dla kadr rolniczych.
Pierwsza zmiana organizacyjna skarszewskiej oświaty
rolniczej nastąpiła w 1947 roku. Do gimnazjum w
Skarszewach zgłosiło się wówczas zaledwie osiemnaś
cie uczennic i one zostały skierowanane do szkoły w
Modrowie. W tym miejscu należy wyjaśnić, że od 1950
roku, na wniosek załogi Rolniczej Spółdzielni P r o d u k 
cyjnej, dla uczczenia kolejnej rocznicy urodzin Boles
ława Bieruta, Rada P a ń s t w a P R L zmieniła nazwy
Nygut i Modrowo na Bolesławowo. Początki drogi roz
wojowej szkolnictwa na ziemi skarszewskiej były bar
dzo trudne. Pierwszy jej dyrektor, inż. Stanisław Bujewicz, wspólnie z gronem swoich współpracowników
zaczynał praktycznie od zera. Zajrzyjmy jeszcze raz
do cytowanego już „Rysu historycznego...":
Pałac zdewastowany. Zniszczone i rozgrabione mienie
gospodarstwa.
Brak pomocy
dydaktycznych
i narzędzi
gospodarskich (...) Stopniowo
starym nazioom i fun
kcjom pomieszczeń pałacowych nadaioano nowe okreś
lenia i inne przeznaczenia: zamiast sali balowej —
świetlica,
kaplicy
—
gabinet
j.
polskiego,
bawialni
dziecięcej — pracownia hodowli Ud. Duże pomieszcze
nia kuchni Modrowów wpierio wykorzystano na przy
gotowanie posiłków
dla zakwaterowanej
także w pa
łacu
'młodzieży
internackiej,
następnie
organizowano
tu lekcje gotowania vo ramach przedmiotów zawodo
wych (np. żywienie rodziny, porządki domowe) i dział
gospodarstioa
rolniczego.
Szkoła rolnicza w Bolesławowie walczyła jeszcze
ze szczególnego rodzaju trudnościami. Trafiała do niej
młodzież miejska. Rodzice, uprzedzeni do ciężkiej p r a 
cy na roli nie widzieli jeszcze wówczas potrzeby szko
lenia swych dzieci w zawodzie rolnika. Sądzili, że
szybki awans społeczny można uzyskać dzięki ukoń
czeniu szkoły miejskiej np.: w Trójmieście, Tczewie,

Starogardzie lub Kościerzynie. Jednak czas i dobre
imię szkoły przełamały uprzedzenia i przesądy. Kon
kurencja została wygrana. Powoli znikały kłopoty re
krutacyjne. Do Bołeslawowa zaczęła napływać mło
dzież nawet z odległych stron kraju.
Ale Bolesławowo to nie tylko historia. Jak dawnej,
tak i dziś mieszkają tu ludzie...
— A informator turystyczny jest tylko informa
torem — dadał naczelnik J. Sosnowski. — Dlatego
koniecznie trzeba odwiedzić moją dawną, sympatyczną
„budę", porozmawiać z jej pryncypałem. Przekona
się pan, że — jak za dobrych, moich szczenięcych lat
— tak i dziś marzenia dziewcząt i chłopców opierają
się na rzetelnym wypełnianiu obowiązków w szkole,
w internacie i w czasie praktyki w Gospodarstwie
Pomocniczym. Tam się czuje autentyczną potrzebę
pracy z książką, obcowanie z muzyką, teatrem, fil
mem, plastyką i przyrodą. A tak między narni, to
być w Bolesławowie a nie odwiedzić Zespołu Szkół,
to tak samo jak być w Rzymie, a...
Naczelnik przekonał mnie. Postanowiłem odwiedzić
dawną, XVllI-wieczną siedzibę wojewodów pomor
skich.
Jadę autobusem PKS. Za mną rogatki Skarszew, mi
jam tory kolejowe, po kilku minutach widzę internat.
Z przystanku idę alejką w lewo, potem przez piękny
przypałacowy park. W nim srebrzyste świerki, ame
rykańskie tulipanowce, platanowce klonolistne. Jeszcze
szybko korytarzem w prawo, przez sekretariat i sie
dzę w gabinecie DYREKTORA, MGR KAZIMIERZA
DEJI.
— Trudno uwolnić się od historii — zaczął, kiedy
już się przywitaliśmy — tej sprzed kilkudziesięciu
lat, kiedy dyrektorowali następcy ,St. Bujewicza: Sta
nisław Chodzińśki, Janusz Jabłonka, Kazimierz Cybul
ski. Uparci w działaniu, którzy ciągle musieli argu
mentować swoje racje w walce o dobro szkolnej zbio
rowości, docierać do różnych urzędów i „czynników"
i przekonywać o potrzebach tej placówki.
Dyrektor przez chwilę, czeka na słowa, a może na
gest aprobaty z mojej strony. Efekty? Wybudowano
nowy internat na 150 miejsc. Nauczycielom oddano
do użytku trzy domy mieszkalne o piętnastu mieszka
niach. Do istniejącego pałacu dobudowano salę gim
nastyczną, zmodernizowano warsztaty szkolne

— A później? — zastanawia się. — A później w
uznaniu całokształtu dorobku szkoły bolesławowskiej,
zauważonego przez władze i rodziców, w roku 1962
nadano jej sztandar i imię patrona, autora Hymnu
Narodowego, gen. Józefa Wybickiego. Do gabinetów
szkolnych przybywało coraz więcej nawoczesnych po
mocy naukowych. Podniósł się poziom wykształcenia
kadry nauczycielskiej.
Po chwili zmienia temat:
, Wielu naszych absolwentów ukończyło studia.
Wielu zajmuje odpowiedzialne funkcje, w terenowych
organach administracji państwowej, zakładach obsługi
produkcyjnej rolnictwa, w służbie rolnej, a także jest
pracownikami naukowymi. Oto kilku z nich: prof. Fe
liks Korczyński — kierownik katedry chemii orga
nicznej w olsztyńskiej Akademii Rolniczo-Technicznej,
mgr inż. Leonard Martin — dyrektor Wydziału Rol
nictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku, mgr inż. Tomasz Sosnow
ski _ naczelnik Miasta i Gminy w Skarszewach, czy
Ryszard Stubiński — naczelnik Miasta i Gminy w
Starogardzie Gdańskim.
Szkoła z przeważającą częścią absolwentów utrzy
muje bliskie kontakty, szczególnie z osobami za
mieszkałymi i pracującymi na terenie gminy Skar
szewy. W stosunku do absolwentów, pracujących w
gospodarstwach rolnych, własnych lub rodziców, kon
takty te dotyczą poradnicawa rolniczego.
Kierować szkołą, to dużo i mało. W hierarchii spo
łecznej nie jest to stanowisko, które może przyprawić
o zawrót głowy.
.
,'.
Jeśli chodzi o społeczne osiągnięcia tej placówki.'
Były one bardzo poważne. Dla Stanisława Bujewicza,
Stanisława Chodzińskiego, Janusza Jabłonki, Kazimie
rza Cybulskiego i Kazimierza Deji to było za mało,
o czym wszyscy wiedzą, którzy z nimi pracowali. Nie
szczędząc życzliwych rad, służyli własnym doświad
czeniem, przykładem sumiennej pracy na co dzień.
Nie na pokaz. Ogarnięci pasją działacza oświatowokulturalnego, sportowego, zarażali nią swoich wy
chowanków. Efekty tej pracy uwidoczniły się w peł
nych uznania, licznych dyplomach. Szkoła z interna
tem jest nie tylko miejscem rzetelnej nauki i sympa
tycznym domem mieszkalnym, ale prawdziwym ośrod
kiem życia kulturalnego dla całej wsi.

Pałac Modrowów, aktualnie siedziba Zespołu Szkół Rolniczych im. J. Wybickiego w Bole
sławowie.
Bielawski
( o t
E d w a r d

Trudno dociec, gdzie zaczyna się praca pedagogicz
na, a kończy działalność kulturalna, oświatowa ucz
niów. F a k t e m jest, że szkoła i i n t e r n a t tętnią gwa
r e m młodzieżowych głosów. Bywają tutaj aktorzy
zawodowi, w r a m a c h akcji „Spotkania teatralne", kon
certują myzycy i wokaliści Opery i Filharmonii Bał
tyckiej z Gdańska. W informatorze „Rolnictwo" oraz
szkolnej kronice znajduję opisy, często ilustrowane
zdjęciami wielu ciekawych imprez: olimpiad, turnie
jów, wystaw, konkursów zawodowych i innnych form
pogłębiania wiedzy rolniczej.
Szczególnie ważnym dla boleslawowskiego zespołu
szkół jest proces ustawicznego poznawania dorobku
historyczno-kulturalnego regionu poprzez uczestnictwo
uczniów w wycieczkach, wystawach, czy też impre
zach np. „Legendy Skarszewskie", a nawet akcjach
zalesiania oraz pracach porządkowych na terenie
parku.
Tutaj dba się również o zdrowie i prawidłowy roz
wój fizyczny uczniów. Dużym powodzeniem cieszą
się sekcje sportowe jak np. łucznictwo, podnoszenie
ciężarów, strzelectwo, jeździectwo, piłka siatkowa —
dla chłopców — i ręczna —• dla dziewcząt. Działa także
szkolny k l u b turystyczny.
— W perspektywie najbliższych lat — mówi dyrek
tor K. Deja — najważniejszym zadaniem będzie dos
konalenie procesu przygotowania wychowanków do
przyszłej samodzielnej pracy w rolnictwie. Służy te
mu przede wszystkim praktyczna n a u k a zawodu, rea
lizowana w formie zajęć praktycznych, zarówno w
Gospodarstwie Pomocniczym, jak również w poblis
kiej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Zgoda" oraz
Zakładach Rolnych, wchodzących w skład Państwo
wego Przedsiębiorstwa Rolnego Skarszewy. Uczniowie
odbywają p r a k t y k i także u rolników indywidualnych,
prowadzących gospodarstwa specjalistyczne. Młodzież
i nauczyciele szkoły podejmą, szereg prac produkcyj
nych na rzecz swojego środowiska. Dotyczy to głównie
udziału w ważniejszych dla rolnictwa akcjach i kam
paniach produkcyjnych jak np. żniwa, czy wykopki
Zamierzamy również do 1990 roku utrzymać istniejącą
s t r u k t u r ę organizacyjną, tzn. pięcioletnie Technikum
Hodowlane (jako wiodące), trzyletnie Technikum Rol
nicze (w zależności od liczby absolwentów szkoły za
sadniczej), Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa
oraz pięć (filialnych) Zasadniczych Szkół Rolniczych:
w Bolesławowie, Starych Polaczkach, Liniewie, Stę
życy i Sulęczynie.
Wędrując po pięknym parku, pałacu szkolnym, jed
nym uchem łowiąc rozmowy nauczycieli z wychowan
kami, studiując kroniki, informator — odnoszę wra
żenie, że stwierdzenie naczelnika Tomasza Sosnow
skiego jest rzeczywiście aktualne, ba-obowiązujące.
Potwierdziło się to też w rozmowie z dyrektorem
Kazimierzem Deja.
Mogłem więc powrócić do Skarszew, aby dokończyć
przerwaną rozmowę.
— Współczesne Bolesławowo — referuje naczelnik,
zasługuje na uwagę. Dobrze prosperuje tu Rolnicza
Spółdzielnia Produkcyjna „Zgoda", magazyn zbożowy,
warsztaty mechaniczne, należące do szkolnego Gospo
darstwa Pomocniczego. Bolesławowo słynie też z roz
woju budownictwa mieszkaniowego. We wsi wzniesio
no szesnaście domków jednorodzinnych i dwa wielo
rodzinne, bloki dla nauczycieli, wykonano kilka cen
nych czynów społecznych np. chodnik do Skarszew,
a w przyszłym roku zamierza się wybudować sklep
spożywczy.
I żyłoby się bolesławowianom zupełnie dobrze —
kontynuuje naczelnik — gdyby nie problemy: z bo
iskiem sportowym, które nie ma jeszcze nawierzchni,
z wodą, w szczególności ze studnią, a także z pompami
głębinowymi, za n a p r a w ę których koszty ponosić m u 
si nadal Zespół Szkół Rolniczych Są kołpoty ze ście
kami, które odprowadza się na zasadzie „gdzie się da",
nawet w kierunku jeziora.
»,
Trzeba przyznać, że m i e s z k a ń c a Bolesławowa za
sługują na poparcie i życzliwość, bo nie czekają bier
nie na gotowe. Ich inicjatywy — przyjmują realne
kształty dzięki a k t y w n e m u zaangażowaniu całej wsi.
Olgierd
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Kostrowicki

STEFAN A. FLEMING

Wzdłuż
Czarnej Wody
ZIMNE ZDROJE

Na południowym wysokim brzegu Czarnej Wody,
pośród Borów Tucholskich, leży niewielka wieś kociewska — Zimne Zdroje.
Trzy drogii, krzyżując się we wsi tworzą jej kształt.
Wyboista i częściowo
brukowana
droga zachodnia
wiedzie poprzez Jastrzębie i Złe Mięso do Łęga. Dro
ga południowa tuż za wsią rozgałęzia się na drogę
do Osiecznej i Klaniin. Drogą północną poprzez drew
niany most można dojechać do Lubik, Huty Kalncj
i Czarnej Wody.
Zimne Zdroje, jeśli pominąć kilka zabudowali niicco
oddalonych od centrum, można obejść w piętnaście
minut. A cóż podczas tego spaceru zobaczymy? Ty
powe nieefektowne zagrody, kilka drewndano-gliniianej konstrukcji chat z początku naszego wieku i m o 
że pięć „nowoczesnych murowańców". Do tego jeszcze
szkołę z czerwonej cegły, też typową w tej części K o 
ciewia ii murowany barak-sklep, w którym mieści się
też Klub Rolnika. Turyści omijają Zimne Zdroje. Po
pierwsze dlatego, że drogi prowadzące do wsi są nie
miłosiernie wyboiste, po drugie dlatego, że sama wieś
nieatrakcyjna, po trzecie — w końcu nie ma się tu
gdzie zatrzymać, a z zaopatrzeniem w sklepiku kiep
sko. Wymienione wyżej przeszkody ito oczywiście fra
szka dla grzybiarzy i wędkarzy. Okoliczne lasy od
połowy l a t a do późnej jesieni przeżywają prawdzi
wą inwazję amatorów grzybobrania. Wędkarze, z po
minięciem okresu ochronnego, chyłkiem, kryjąc się
przed konkurentami,
polują
w rzece na taaakicgo
pstrąga i lipienia. Tylko prawdziwi, niestrudzeni tu
ryści, gnani własnym instynktem, zachęceni isurową
regułą wędrowania, zapuszczają się czasem w te oko
lice. I nie mylą się. Te piaski i laski mają swój urok.
A jeszcze
rzeka
—
zwalniająca i przyspieszająca
bieg. Przemykająca lasem w głębokim parowie, by
po chwili leniwie wylać swe wody na nadbrzeżne

Mieszkańcy Zimnych Zdrojów, mimo żą nie zawsze
dokładnie znają historię swojej osady, chętnie opo
wiadają zasłyszane, czy znane sobie z domowych opo
wieści fakty z jej dziejów. Z szacunkiem mówią o
przodkach swoich rodzin i sąsiadach, o tradycyjnych

Zimne Zdroje

więzach, o przeciwnościach losu, które przychodzi co
dziennie pokonywać. Kochają swoje miejsce urodze
nia, mimo że wszędzie stąd daleko, idą w świat, ale
nim las zasłoni :im wieś, już myślą o powrocie.
Dzieje wsi związane są z jej nadrzecznym i śród
leśnym położeniem. Raczej
trudno powiązać ślady
osadnicze sprzed naszej ery (groby skrzynkowe) wła
śnie z Zimnymi Zdrojami, ale odkrycie to świadczy
bezspornie o osadniczej
atrakcyjności
tego terenu.
Można ze sporym prawdopodobieństwem lokalizować
w okolicy któreś z odgałęzień „szlaku bursztynowego",
a potem średniowiecznych
już szlaków kupieckich,
łączących Kujawy i Wielkopolskę z Pomorzem. Tędy
być może wędrowali kupcy gdańscy, tu może właśnie
bród na rzece ułatwiał przeprawy.
Dawne pomorskie osadnictwo w Borach Tuchol
skich wiązało się niewątpliwie z pozyskaniem drew
na i smoły. Niedaleko Zimnych Zdrojów (nazwę wią
że się z licznymi tu zimnymi zdojamii) leży wieś H u 
ta Kaina, w nazwie której utrwalono jej hutniczy
charakter. Intensywne karczowanie
Borów Tuchol
skich rozpoczyna się w XVI wieku. Niewiele później
Zimne Zdroje zostają odnotowane w dokumentach
osadniczych. W czasach Rzeczypospolitej Szlacheckiej
Zimne Zdroje były wsią królewską. W roku 1652 wieś
została zasiedlona
przez starostę
borzechowskiego
Jana Kosa (osiedle miało wtedy karczmę). W wyni
ku walk i przemarszów wojsk szwedzkich w okresie
„potopu", a także z powodu szalejącej w Prusach
Królewskich zarazy (wymarło wtedy około sześćdzie
siąt procent ludności) wieś została zniszczona i wy
ludniona. W roku 1665 zasiedlono ją ludnością z cen
tralnej Polski. Inny dokument osadniczy wystawiony
został osiemnaście lat później przez starostę borze
chowskiego
Aleksandra
Kęsowskiego-Bantzendorfa.
Rok 1870 utrwalił się w historii wsi oddaniem do
użytku budynku szkoły katolickiej. W roku 1892 do
kumenty
odnotowały
zakupienie
przez Dembiń
skiego m ł y n a wodnego za sto trzy tysiące marek.
Podobnie jak w wielu innych szkołach na Kociewiu,
w listopadzie 1906 roku w szkole w Zimnych Zdro
jach, miał miejsce strajk. Uczniowie zaprotestowali
przeciwko nauczaniu w języku
niemieckim. Godny
uwagi jest. też, pochodzący z lat międzywojennych,
projekt wybudowania w Zimnych
Zdrojach zapory
wodnej i elektrowni. Przy okazji trzeba dodać, że rze
ka Czarna Woda, niosąca sporo ..wysokoenergetycz
nej" wody, mająca ku jej wyzyskaniu odpowiednie •
warunki, do dzisiaj prawie nie jest wykorzystana.
W pierwszym okresie okupacji hitlerowskiej Niem
cy aresztowali nauczyciela, Władysława Szahiewskiego, którego następnie zamordowali w Lesie Szpęgawskim 20 października 1939 roku. W grudniu tegoż ro
ku ze studwudziestopięciohektarowego
gospodarstwa
wysiedlono
sześcioosobową
rodzinę
Maksymiliana
Prilla. W tym czasie w ruchu oporu
na Pomorzu
działał urodzony w Zimnych Zdrojach nauczyciel i

harcerz pomorski, Lucjan Cylkowski, który krótko
przed wojną objął kierownictwo
morskiego rejonu
harcerskiego. On to właśnie w 1940 roku organizował
Szare Szeregi w Gdyni, zajmując się przerzutami lu
dzi i materiałów przez Szwecję do Londynu.
Nie licząc poważnego pożaru w 1942 roku, który
strawił w Zimnych Zdrojach sześć domostw, najtrud
niejsze chwile przyszły dla wsi w przededniu i w
trakcie walk wyzwoleńczych.
Ofensywa wojsk ra
dzieckich, dowodzonych przez generała Batowa, wła
śnie na linii rzeki Czarnej Wody w lutym 1945 roku
przyniosła szczególnie ciężkie walki. Niemcy bronili
się tu zaciekle. Wioski nad rzeka przechodziły kilka
krotnie z rąk do rąk. Zimnne Zdroje w trakcie tych
walk zostały znacznie zniszczone. Poległo tutaj około
dwudziestu żołnierzy radzieckich. Podczas wycofywa
nia się niemieccy konwojenci zastrzelili dwóch jeń
ców radzieckich.
Pod koniec wojny w okolicznych lasach działały
grupy partyzanckie, z którymi współpracowali mie
szkańcy wsi.
Tuż po wojnie wieś odbudowano. W latach sześć
dziesiątych w czynie
społecznym
zrekonstruowano
most na rzece.
Niektórzy mieszkańcy
wsi pracują w Zakładach
Płyt Pilśniowych w Czarnej Wodzie, inni są pracow
nikami Lasów Państwowych. Prawie wszyscy upra
wiają obszarowo niewielkie działki rolnicze, ale tyl
ko kilka rodzin utrzymuje się wyłącznie z pracy na
roli. Piątej, a częściej szóstej klasy grunty nie przy
noszą tyle. aby można było się z tego utrzymać. La
tem i jesienią mieszkańcy Zimnych Zdrojów chętnie
trudnią się zbieractwem. Jagody i grzyby wcale nie
mały mogą przynieść dochód. Dawniej późną jesienią
i zimą zajmowano sie koszykarstwem. Wyplatano ko
sze z nadrzecznej wikliny i preparowanych odpowied
nio korzeni sosnowych. W niektórych obejściach mo
żna jeszcze znaleźć tradycyjny sprzęt gospodarki i do
mowy. Z' Zimnych Zdrojów pochodzi
eksponowana
w Dziale Etnograficznym
Muzeum
Narodowego w
Gdańsku-Oliwie malowana w kwiaty skrzynia posa
gowa. Mieszkańcy wsi przechowali też sporo wiedzy
o dawnych obyczajach.
Jaka jest przyszłość Zimnych Zdrojów? Może zwy
kła, polegająca na powolnym
powiększaniu gospo
darstw, na unowocześnianiu sprzętów, na wprowa
dzaniu tych wszystkich wygód będących symptomem
ostatnich lat dwudziestego wieku. Siprawa najważniej
szą dla wsi. równie ważną jak elektryfikacja w la
tach sześćdziesiątych, jest niewątpliwie wybudowanie
porządnej asfaltowej drogi. Może w dobie kryzysu
energetycznego, szczególnie dotkliwego na Wybrzeżu,
przypomną sobie w dalekich ministerstwach, że są tu
.wszelkie w a r u n k i dla powstania nawet sporej elek
trowni wodnej.
Stefan A. Fleming
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Szlakiem starych warowni
ZAMEK KISZEWSKI
Na pograniczu Kaszub i Kocie
wia znajduje się mała wieś o n a 
zwie Zamek Kiszewski. Jej histo
ryczną osobliwością jest podzamcze
dawnego zamku z czasów krzyżac
kich. Obiekt to ciekawy i godny
zwiedzenia.
Pierwsza
wzmianka
o
„castris
firmandis", prawdopodobnie grodzie
drewnianym, pochodzi z 1281 roku
i znajduje się w akcie nadania
Kiszewy wraz z okolicznymi zie
miami wojewodzie kaliskiemu Mi
kołajowi Jankowicowi przez władcę
Pomorza Gdańskiego Meśtwina II.
W 1296 roku nadanie to potwier
dził Władysław Łokietek. Przypu
szczalnie po 1316 roku, w tym sa
mym miejscu,
Krzyżacy wznieśli
zamek z obszernym przedzamczem,
wykupując okoliczne dobra wraz z
grodem od syna Mikołaja -— J a k u 
ba, który został duchownym. Za
mek miał zabezpieczać tę część za
garniętego przez Zakon Krzyżacki
Pomorza Gdańskiego przed ewen
tualnym atakiem Polaków w celu
odzyskania utraconej ziemi.
Warownia składała się z obu
członów zamku głównego, który
stał z południowo-wschodniej stro
ny całego kompleksu obronnego
oraz
przedzamcza,
zachowanego
częściowo do dzisiaj. Zamek wznie
siono na niewysokim podwyższeniu
terenu, oblanym wodami Wierzycy.
Dojście do zamku znajdowało się
najprawdopodobniej od południowego-zachodu
i
prowadziło
przez
zwodzone mosty na rozgałęzieniach
rzeki, gdzie wybudowano niebawem
dwa młyny zbożowe. J a k wygląda
ła całość fortyfikacji, trudno dziś
dociec, wobec gruntownej zmiany
konfiguracji terenu i przekształceń
koryta Wierzycy w ostatnich stule
ciach.
Po Zamku Głównym nie pozosta
ło śladu i brak jest danych o jego
wyglądzie, gdyż nie zachował się
żaden
przekaz
ikonograficzny
z
przedzamcza, natomiast ocalały trzy
baszty narożne i łączące je ciągi
murów obronnych oraz brama wjaz
dowa. Stanowi to około czterdzie
stu procent pierwotnego założenia
obronnego.
Na
miejscu
czwartej
baszty, rozebranej w niewiadomym
czasie, wzniesiono w drugiej poło
wie XIX stulecia nową pseudogotycką, która stanęła na XIV-wiecznych gotyckich fundamentach. Zli
kwidowany został zupełnie m u r po
łudniowo-wschodni, w związku z
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budową od tej strony, w 1856 roku,
murowanego dworku przez ówczes
nego właściciela majątku. Najlepiej
zachowła
się
trzykondygnacyjna,,
baszta przybramna z zasklepionymi
pomieszczeniami w dolnej i środko
wej kondygnacji Izdebka na n a j 
wyższym piętrze połączona jest z
obszernym pomieszczeniem, zbudo
w a n y m w początkach XVII wieku
nad gotycką bramą wjazdową. W
dużym stopniu zmieniająca wygląd
tej bramy nadbudowa uzyskała for
my renesansu niderlandzkiego. Brak
jest informacji o czasie wykonania
renesansowej
nadbudówki,
ponie
waż w napisie, znajdującym się we
fryzie budowli, data została zatarta.
Zresztą napis też jest niewyraźny,
ale
można odczytać następujące
słowo: Arcem hanc superiorum bellorum ruina naxine auten tredecentalis piane collopsan abpracavo...
Przedzamcze miało kształt nie
regularnego czworoboku o długości
79 m e t r ó w oraz szerokości 43 i 63
metry. Z lustracji przeprowadzonej
w 1664 roku wiadomo, że zamek
był wówczas całkowicie spalony
przez Szwedów, nie posiadał dachu,
a tylko dwie izby odrestaurowane
przez starostę Michała Działyńskiego. W t y m czasie zamek otaczały
jeszcze mury obronne, ale już w
polowie X I X wieku m u r y i baszty
były w stanie kompletnej ruiny.
Stan zniszczenia nierestaurowanego
od stu lat zabytku pogarsza się z
roku na rok. Zawaliła się już go
tycka,
zasklepiona
piwnica, pod
dawnym,
zrujnowanym
zupełnie
budynkiem browaru, a także znisz
czona została XIX-w;ieczna dębowa
krata, zamykająca bramę wjazdo
wą.
Opisany obiekt w Zamku Ki
szewskim należy
do najstarszych
i najcenniejszych murowanych za
bytków średniowiecza na Pomorzu
Gdańskim. Był on miejscem waż
nych w skali regionu wydarzeń
historycznych.
Rozbudowany
na
przełomie XIV i XV wieku zamek
został zajęty w 1454 roku przez zaciężne wojska gdańszczan. W 1459
roku ponownie opanowali go Krzy
żacy. Podejmowane później próby
odzyskania, tak ważnego dla utrzy
mania tych terenów obiektu, nie
powiodły się i zamek pozostał w
rekach Zakonu aż do 1468 roku,
kiedy to, na mocy decyzji drugiego
pokoju toruńskiego, wrócił do Pol
ski.

W latach 1466—1772 zamek był
siedzibą starostów niiegrod owych
starostwa kiszewskiego. Rezydowali
w mim przedstawiciele możnych r o 
dów, piastujący najczęściej wysokie
urzędy kasztelanów ii wojewodów
pomorskich ii chełmińskich. Pier
wszym polskim starostą na Zamku
Kiszewskim od 1466 roku, był rot
mistrz królewski, Biotr Szare z Obrąbu, mianowany przez Kazimierza
Jagiellończyka za zasługi wojenne.
Ród Szorców utrzymał się na sta
rostwie do 1607 roku, mimo zaku
sów innych kandydatów na tę war
tościową posiadłość. Później staros
two dzierżyli Konarscy (do 1616 r o 
ku), J a n Bąkowskji (do 1624 roku),
ponownie Konarscy (do 1656 roku),
bracia Dziiałyńscy, najpierw Michał,
a później Stanisław i żona tego
ostatniego Barbara, która po śmier
ci męża poślubiła J a k u b a Wolskie
go. Ten w 1724 roku otrzymał od
króla urząd starosty kiszewskiego.
Jego następcą od 1725 roku został
Franciszek Czapski. Wdowa po mim
wyszła za mąż za Stanisława Skórzewskiego, umożliwiając mu obję
cie w posiadanie starostwa. Ostat
nim od 1761 roku starostą był Mi
chał Skórzewski, który został zmu
szony do oddania dóbr starościańskich urzędowi pruskiemu, w wy
niku pierwszego rozbioru państwa
polskiego.
Do 1772 roku zaimek służył jako
siedziba
dwudziestu
niegrodowym
starostom i starościnom kiszewskim,
przejściowo
należał
bowiem
do
dziedziczących po mężach wdów.
W latach zaboru pruskiego w
Zamku Kiszewskim miesizkali pra
wdopodobnie niemieccy administra
torzy. Jeden z mich, niejaki Engler,
kupił zamek na własność w 1830
roku. Englerowie w drugiej poło
wie X I X wieku postawili w po
łudniowo-wschodnim ciągu m u r ó w
zanikowych dwór, stojący t a m do
dziś.
Zamek Kiszewski, tak ze wzglę
dów historycznych —• jako obiekt
związany
z
dziejami
Pomorza
Gdańskiego, jak i architektonicz
nych — jako jeden z nielicznych
zachowanych na Pomorzu i Kocie
wiu małych zamków krzyżackich,
wznoszonych w miejsce dawnych
grodów książęcych, mimo daleko
posuniętej dewastacji, ma dziś du
żą wartość zabytkową.
Kazimierz Ickiewicz
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W numerze 3 naszego „Magazy
nu" Czytelnicy dowiedzieli się pra
wie wszystko o chlebie. Przypom
nijmy, że podstawowym pieczywem
był chleb ciemny, natomiost pie
czywo białe, dzisiaj zwane pszen
nym, przygotowywano na niedzielę
i święta. Kiedy pojawiały się na
stole kołacze (bułki), albo szneki z
glancem
(drożdżówki
lukrowane)
atmosfera domu stawała się bar
dziej uroczysta. Na szczególną oka
zję pieczono różnego rodzaju ciasta
drożdżowe, których asortyment w
regionalnej kuchni kociewskiej był
różnorodny.
Atrakcję
stanowiły
kuchi (ciasta), kuszki (ciastka), purcle (bułeczki maślane) i wszech
obecne do dzisiaj pómle (pączki).
Szczególnością kociewskiego asorty
mentu, tu i ówdzie znanego rów
nież w innych częściach Pomorza,
były ruchanki, czyli placki z ciasta
drożdżowego smyrlone (smażone) w
tłuszczu na patelni. Ich nazwa
wzięła się stąd, iż ciasto wcześniej
musiało być
dobrze wyruchane,
czyli wyrobione i wyrośnięte. Przy
rządzano je podobnie jak pączki,
ale potem obustronnie smażono na
patelni.
Wypieki
z
ciasta
drożdżowego
znane były znacznie wcześniej, niż
te z innych rodzajów ciast. Ciasto
drożdżowe było wypiekiem bardzo
oszczędnym, więc popularnym w
niezamożnej wsi kociewskiej. Nie
dzielny placek drożdżowy stał się
w przeciągu wieków najpopular
niejszym ciastem ludu. Uszlachet
niano go lukrem, owocami, a póź
niej rodzynkami. Wierzch „przyoz
dabiano" zwykle słodką kruszonką
lub poprzekładanymi na krzyż pas
kami ciasta. Mieszkańcy Kociewia
nie skarżyli się nigdy na dostatek,
dlatego w ich kuchni — o czym już
pisaliśmy — maksymalnie wyko
rzystywano każdy dar natury. Uroz
maicanie zwykłego placka drożdżo
wego
warstwą
owoców
wywodzi
się właśnie ze wsi, gdzie dbano, by
każda śliwka, jagoda, wiśnia, jabł
ko — nawet to robaczywe — nie
zostało zmarnowane. Wszystkie te
owoce, które nie nadawały się do
zaprawy, były wykorzystywane do
placka. Stamtąd zwyczaj ten trafił
do kuchni mieszczańskiej, gdzie
traktowano go jednak inaczej. To
co na wsi było zwykłą oszczędnoś
cią — tu w mieście stało się atrak
cją, rodzajem słodkiego rarytasu.
Umiejętnością
wypiekania
plac
ków gospodynie miejskie i wiejskie
popisywały
się
zwłaszcza
przed
Wielkanocą — największym „świę
tem ciast". Dominowały wówczas
różne baby drożdżowe i mazurki,
chociaż te ostatnie były raczej do
meną zamożnych dworów ze wzglę
du na potrzebne duże ilości bąkali
(orzechy, migdały, daktyle, rodzyn
ki). Natomiast torty do polskiej
kuchni trafiły stosunkowo późno,
modne stały się od czasów, kiedy
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to nad piekarnikiem czuwała k r ó 
lowa Bona, ale rozpowszechniły się
jedynie
w
bogatych
kuchniach,
gdzie jaj i tłuszczów nie musiano
oszczędzać.
Przygotowywanie
wielkanocnych
ciast miało charakter wręcz rytual
ny. Towarzyszyło mu wiele emocji
i zabiegów. Uczestniczyła w nich
pani domu, kucharki i służebne,
które zamykały się w kuchni na
klucz ponieważ mężczyznom był
tam wstęp wzbroniony. Dobierano
najbielsze i najlepsze mąki, rozbija
no najświeższe jaja. Zaczyn z mło
dzi (drożdży) sporządzano szczegól
nie starannie. Rozczynione ciasto
z wszelkimi dodatkami wkładano
do babowych form i nakrywano
lnianym płótnem. Stawiano je w
ciepłym miejscu, najczęściej pod
pierzynę, gdyż ciasto musiało się
wyruchać (wyrosnąć). Chroniono je
także w ten sposób przed zaziębie
niem, ponieważ w kociewskich cha
tach było wówczas raczej zimno.

Niekiedy
uszczelniano
też
okna
i drzwi i nikomu nie wolno było
chodzić, by nie spowodować prze
ciągu. Niedopuszczalne zaś były
wszelkiego rodzaju wstrząsy, nikt
nie miał prawa przenosić formy z
miejsca na miejsce. Uważano też,
by ciasto nie przerosło i nie wylało
się z formy. Przed włożeniem do
pieca kreślono nad nim znak krzy
ża, co miało odstraszyć złe moce
i zapewnić udany wypiek. Emocje
osiągały swój szczyt w momencie
wyjmowania
baby
z
piekarnika.
Niekiedy jednak kuchnię wypełnia
ły rozpaczliwe okrzyki i płacz, bo
okazywało się, że baba jest spalo
na, albo „usiadła". Na pewno miała
wówczas klic (zakalec), co kompro
mitowało gospodynię. W przypadku,
gdy baba pięknie wyrosła, była za
rumieniona i łatwo odstawała od
brzegów formy, ostrożnie przeno
szono ją z pieca na puchową pie
rzynę, do wystygnięcia. Trzeba było
wtedy zachować wielką ostrożność,
rozmawiać szeptem, poruszać się
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bezszelestnie, bo każdy ruch po
wietrza mógł spowodować — ku
przerażeniu gospodyń — że baba
mogła kłapnąć (opaść). Bezpieczna
była dopiero wówczas, gdy zupełnie
wystygła. Zimne ciasto, w zależ
ności od pomysłu i możliwości,
obficie pokrywano lukrem, zatapia
jąc weń rozdrobnione bakalie, cho
ciaż ozdobą mogły być też całe
migdały.
Wyrabianie
świątecznego
ciasta
było tradycją każdego domu, ale ci
którzy umiejętności tej nie posiedli
lub byli zbyt leniwi, korzystali z
usług miejskich cukierników.
Wyodrębnieniu się ciastkarzy w
oddzielny cech cukierników pomo
gła zwykła bułeczka, która pojawi
ła się w 1577 roku. Tczew posiadał
wówczas aż dziewięciu piekarzy,
czyli najwięcej (poza Gdańskiem)
na Pomorzu Gd., skupionych w
trzech
grupach
specjalistycznych:
piekarzy razowca zwanych festbeckerami, piekarzy pieczywa białego,
zwanych losbeckerami i cukierni
ków. Kiedy bułka zaczęła robić nie
samowitą karierę na stołach, po
szczególne grupy piekarzy wszczęły
spór o prawo do wyłączności wy
pieku tego atrakcyjnego asortymen
tu. Bułkowy zatarg trwał aż... sto
lat. Festbcckerzy powoływali się na
to, że bulka była rumiana i ze
skórą, więc posiadała statutowe ce
chy ich wyrobów, natomiast losbeckerzy rozłamywali wątpiącym buł
kę na pół, by dowieść, że wewnątrz
jest biała i pulchna, więc zaliczyć
ją można do pieczywa luźnego i ja
snego, nad którym monopol mieli
właśnie oni. Przebywający przejaz
dem w Malborku król Stefan Ba
tory
próbował
rozstrzygnąć
ten
spór na korzyść piekarzy „pulch
nych" ale „ściśli" nie zgodzili się z
tym werdyktem i sprawa ta jesz
cze wiele razy trafiała do starostów
tczewskich i starogardzkich. Dopie
ro J a n III Sobieski w roku 1677
konflikt
ten
zdołał
załagodzić
twierdząc, że bułki były wymysłem
piekarniczym zupełnie nowym i ża
dna z grup rzemieślników tego fa
chu nie ma prawa żądać wyłącz
ności ich wypieku. Od tej pory za
panowała zgoda, bowiem festbccke
rzy piekli bułki razowe z ciemnej
mąki, losbeckerzy bułki pszenne, a
cukiernicy, którzy zgodnie z decy
zją króla również uzyskali prawo
produkcji bulek, uszlachetniali je
dodatkami jak np. rodzynki, słod
kie kruszonki, polewa miodowo-makowa
lub
glazura
jajeczna.
Właśnie w tym czasie w tczewskim
cechu
piekarniczym
wyodrębniły
się
dwa
samodzielne
zrzeszenia
rzemieślnicze:
piekarzy
razowca
oraz
piekarzy
pieczywa
białego
i cukierników łącznie. Dopiero na
początku XVIII wieku cukiernicy
wystąpili z cechu stwarzając swój
odrębny. W tym czasie mieszkańcy
Tczewa
najchętniej
zaopatrywali
się w słodkie bułeczki, serniki, ma-
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kowce, strucle, koksy i zwibaki u
Albrechta Christiana przy ul. Mic
kiewicza. Z dobrych pierników sły
nął
zaś
J a n Abracham,
mający
swój zakład przy ul. Okrzei. Z n a n i
byli
też
mistrzowie
z
rodziny
Liedtke.
Mijały lata, przybywało cukierni
k ó w i ciastkarzy, którzy coraz b a r 
dziej starali się zadowolić podnie
bienia kupujących, doskonaląc swój
kunszt cukierniczy, strzegąc ściśle
receptur
swoich
wypieków
lecz...
zwykły drożdżak p r z e t r w a ł i do
dzisiaj
stanowi przysmak
rodzin
nych s p o t k a ń przy kawce.
Dla tych, którzy uważają podob
nie, a stare r e c e p t u r y zapisane bab
ciną ręką gdzieś się zawieruszyły,
przypomianmy kilka przepisów na
drożdżowe przysmaki.

PLACEK DROŻDŻOWY POSPOLITY
1,2 kg mąki pszennej, 25 dkg cukru,
25 dkg masła, 5 jaj, 0,5 1 mleka, 10 dkg
drożdży, pół łyżeczki soli, 1 olejek cy
trynowy, 1 paczka cukru waniliowego,
rodzynki, skórka pomarańczowa:
Kruszonka: 10 dag mąki, 5 dag cukru
pudru, 5 dag masła.'
Przyrządzenie: Do ciepłego mleka dodać
łyżeczkę
cukru,
wsypać
pokruszone
drożdże, przykryć i postawić w ciepłym
miejscu,
aby wyrosły. Połowę mąki
(podgrzanej i przesianej) wsypać do

ANDRZEJ GRZYB

I

PRZY

ogarzanej miski, wlać wyrośnięte droż
dże, rozczynić razem, przykryć i posta
wić w ciepłe. Żółtka utrzeć do białości
z cukrem. Gdy rozczyn podrośnie, do
dać do niego resztę mąki, u t a r t e żółt
ka, roztopione masło, sól, olejek, cukier
waniliowy, rodzynki i posiekane skórki
pomarańczowe.
Ciasto
wyrabiać
tak
długo, aż będzie odstawać od ręki.
Ubić pianę z białek i wmieszać ją do
ciasta. Ciasto wyłożyć na blachę wy
smarowaną masłem, wypełniając ją do
połowy
wysokości.
Zrobić
kruszonkę
i posypać nią ciasto posmarowane jaj
kiem, przykryć i postawić w ciepłym
miejscu. Gdy ciasto podrośnie wstawić
je do gorącego piekarnika i piec ok.
1 godziny.
BABA DROŻDŻOWA
1 kg mąki, 30 dkg cukru, 20 dkg ma
sła, 15 żółtek, 0,75 I mleka, 8 dkg droż
dży, 3 dkg migdałów, 10 dkg rodzyn
ków.
Przyrządzanie: Przesianą i ogrzaną mą
kę podzielić na połowę. Do jednej czę
ści wlać ciepłe mleko i drożdże roz
puszczone w mleku, lekko zamieszać.
Gdy rozczyn „ruszy" dodać żółtka u t a r 
te z cukrem, wsypać drugą połowę
mąki i wyrabiać ciasto ok. 1 godz. Roz
puścić masło i wlać do ciasta, wsypać
drobno pokrajane lub zmielone migdały
i wyrabiać tak długo, aż ciasto zacznie
odchodzić od ręki. Na końcu dodać
umyte rodzynki. Ciasto wkładać do
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forem wysmarowanych tłuszczem i wy
sypanych mąką napełniając je do ok.
1/2 wysokości. Gdy ciasto podrośnie,
wstawić do gorącego piekarnika i piec
ok. 1 godz. Po ostygnięciu wyjąć baby
z forem i posypać cukrem pudrem lub
polukrować.
PLACEK

DROŻDŻOWY

ż

OWOCAMI

Ciasto drożdżowe z 1/2 kg mąki, owoce
(śliwki, wiśnie, agrest), galaretka owo
cowa.
Przyrządzanie: Formę wysmarować tłu
szczem, położyć warstwę rozwałkowane
go ciasta grubości ok. 1 cm i ułożyć
gęsto owoce skórką do ciasta (połówki
śliwek, wiśnie drążone i ocieknięte na
cedzaku). Gdy ciasto podrośnie wstawić
do gorącego piekarnika na 30—40 min.
Po upieczeniu i ostygnięciu zalać gala
retką z takich samych owoców, jakie
ułożono na placku.

RUCHANKI
1 kg mąki, od 3—5 całych jaj, 1/2 kost
ki palmy, 1 cukier waniliowy, rozczyn
drożdżowy.
Przyrządzenie: Ciasto przygotować jak
na pączki. Smażyć na smalcu lub na
oleju. Po usmażeniu posypać cukrem
pudrem.

Oprać, KATARZYNA LAMEK

Na niedzielę musiało być w domu coś słod
kiego. No, bo co się postawi na stół, kiedy
przyjdą goście. A przyjdą na pewno. Bo i dla
czego nie mieliby przyjść. Tu się rodzili, tu
dojrzewali, stąd szli w świat, to i tu wracają.
Co niedzielę wracają. Ojca i matkę odwiedzić.
O zdrowie spytać. W stare kąty zajrzeć. Po
chwalić się, co też nowego przyniósł im ten
tydzień. Pokazać pierwszy ząb wnuczka.
— No, niech babcia spyta. Jacusiu, powiedz
„mama". Bądź grzeczny, powiedz mama, bab
cia się ucieszy. Jacusiu, proszę powiedz, bab
cia da ci kawałek drożdżowego placka!
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Drożdżowy placek czynił cuda. Krnąbrny
Jacuś nagle otwierał usta i mamrotał:
— Ja chcę Jacek.
— Patrzcie go, to on już nie tylko „mama"
potrafi — chwaliła babcia.
— Ja chcę Jacek — jak katarynka powta
rzał Jacuś.
— Nie Jacek, a placek.
— Placek, placek — powtarzał Jacuś, mię
tosząc spory kawałek drożdżowego kucha.
Ciotuleńki przy stole, popijając kawusię
i przegryzając drożdżakiem, chwaliły Jackową
mowę. Bywało, że sadzano na tronie jakiegoś
naindyczonego Ryśka z buzią wypchaną ku
chem. Siedział berbeć cierpliwie, nadymając
buzię. Do czasu, bo oto odzywała się mamina
ambicja:
— No, a ty Rysiu. Powiedz „mama", prze
cież potrafisz.
Malec wodził cielęcymi ślipkami po ciotuleńkach i zafrasowanych wujach i pomrukiwał
coś tam pod nosem, popluwając przeżutym
drożdżakiem. Nagle ni to wstawał, ni przewra
cał i zaglądając do jeszcze tańczącego stolca,
wskazywał paluszkiem, na to co zmajstrował,
radośnie ogłaszając wszem i wobec swoje:
„Ooo!"
Wujków było dwunastu, dwanaście ciotek,
a córusiek i syneczków ze względu na ciągłe
przybywanie nikt chyba dokładnie na wszelki
wypadek nie liczył. W niedzielę, a nawet już
w sobotę po południu dom pełen był „swoich"
gości.
— Żeby tylko jutro Mireczek albo Andrze
jek znowu nie przyniósł kapiszonów. I żeby...
— Oj, Teńka, ty wiecznie wyrzekasz, żeby
nie to, żeby nie tamto. Gość w dom, Bóg w
dom, a to swoi! Toć jak ty bez najbliższych
chcesz żyć? Kawalery ci tylko w głowie. Sio
stry i bracia ci przeszkadzają? — strofowała
Teńkę babcia.
— No, ale ta zgraja usmarkanych rojbrów.
Toć to wszędzie wlezie, wszystko do góry no
gami wywróci.
— To się posprząta. A co ty masz innego
do roboty. Przez cały tydzień przed lustrem
siedzisz. Oj, jak tak dalej będziesz siedziała
to i diabła wypatrzysz!
— Niech no mama przestanie. Ja tylko tak.
— Tylko tak... No, niech będzie. Weź kubek
i młodzie w mleku rozpuść. Drożdżaka trzeba
rozczynić, boć przecie jutro niedziela.
— O, niech mama patrzy, temu to już się
gęba śmieje — gderała Teńka, spoglądając
w moją stronę. —• A figę z makiem dostaniesz.
Dla gości placek będzie, a nie dla ciebie.
— Co ty, Teńka, wygadujesz, dla niego też,
jeśli nic nie zbroi i zaraz umyje się, i pójdzie
spać. A o pacierzu nie zapomnij — brała mnie
w obronę babcia.

PRZY

STOLE

— Ja jeszcze popatrzę, jak się drożdże rozczynia — próbowałem odwlec to mycie i spa
nie choćby o chwilę.
— Nie. Zaraz myć się i spać! Ot, nie bę
dziesz się tu kręcił po kuchni, jak Marek po
piekle. Nic tu po tobie. Niech ojciec mu coś
powie, bo będzie jak ten buś siedział bez
końca.
— Dobrze już, dobrze, Teńka. No, knapie,
słyszałeś, co babcia i ciotka mówiły. Bo jak
nie, to tam wisi pyda —- odzywał się dziadek,
Gdkładając gazetę. — Nikt ci kucha nie zje.
— A nawet gdybyś doczekał, to ciepłego nie
dostaniesz — znowu popędzała ciotuchna. —
Brzuch by cię rozbolał. Całą noc tańczyłbyś
pod pierzyną jak na zbójeckim weselu. No
już, raz, dwa, trzy i już cię nie ma. Tylko nie
zapomnij o myciu. Tam już ci wlałam do mis
ki ciepłej wody.
Cóż było robić. Mył się człowiek i szedł
spać. Drzwi od kuchni pozostawały trochę
uchylone. „Nawet jak śpi, trzeba mieć na nie
go oko" —• twierdziła Teńka. „No, niech będą
tylko przymknięte, to się nie będzie tak bał" —
przytakiwała babcia.
Z kuchni dobiegało mlaskanie rozczynianego
drożdżowego ciasta. „Tu mi jeszcze pół szklan
ki cukru dosyp. Aaa, jeszcze szczyptę soli.
Już gotowe. Teraz postaw to, Teńka, przy pie
cu, niech wyrośnie".
Wielgachny cień ciotuli przesuwał się po
ścianie. Wpierw miska z ciastem, potem długie
ręce, potem głowa z kokiem ogromnym niby
fura siana i nogi maleńkie, króciutkie, mniej
sze od nosa. Cała ciotucha.
Smuga światła, wpadająca przez niedom
knięte drzwi, mnożyła cienie na ścianie i sufi
cie. Dym z dziadkowego papierosa, ocierając
się niby kot o gorące kafle pieca, kreślił w tej
smudze morza i lądy. Wtulony w ciepłą pie
rzynę żeglowałem i wędrowałem bez końca.
„A blachę skórką od słoniny dobrze wysmaruj.
I mąką oprósz" — pouczała babcia Teńkę.
W śnie moim przy koślawym okienku sie
działa czesząca się bez opamiętania Czarownica
i pomrukiwała pod nosem „Placek, kuch, pla
cek, kuch mniam, mniam". Dookoła rozpadają
cej się chałupy, poskrzypując drewnianą nogą,
łopocząc pustym rękawem kraciastej koszuli,
i wykrzykując: „Zjem cały placek świata! Ca
ły placek! Jak amen w pacierzu. Zjem!", jeź
dził jej syn Półczłowiek.
Raniuteńko, poklaskując bosymi pytkami po
drewnianej podłodze, zakradałem się do komo
ry. To było silniejsze ode mnie. Musiałem zo
baczyć, czy placek wyrósł, jak trzeba, no
i wydłubać, nim kto zauważy, choćby kilka
słodkich kruszonek.
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Murzynek

W Hucie Kalnej, wsi pięknie położonej
wśród borów, stał mały dworek. Po obu stro
nach alei, która doń wiodła, rosły rosochate
wierzby. W spróchniałych pniach tych wierzb
razem z puchaczami, padalcami i jaszczurka
mi gnieździły się czarty. Na rozległych łą
kach i polanach, rankiem, ujrzeć można było
stada pasących się jeleni i saren.
Dworek, mocno już zębem czasu nadgryzio
ny, kiedyś zdobił piękny fronton, wsparty na
czterech filarach, który z czasem wrósł w zie
mię i straszył zapadłym dachem. Pan na tych
podupadłych włościach i gospodarz dworku,
mizerny szlachetka, Piotr Cieszyński, z dumą
podkręcając wąsiska, których mu nie poskąpił
Stwórca i świecąc potężną łysiną, wysoko no
sił głowę i dziarsko ściskał u pasa karabelę.
Białogłowa, pani tego dworku i zacna małżon
ka Cieszyńskiego — niewiasta urodziwa, choć
nazbyt może pulchnej kondycji — zwała się
po prostu Marysią.

Mfofaszeufóti
Rys. Jan Wałaszewski

Marne plony zbierał pan Piotr z piaszczystej
ziemi, toteż nieczęsto frasunek znikał z pań
skiego oblicza. Służby nie było nadto u owego
szlachetki, jeden tylko pachołek, Jaś, syn Mi
chała cieśli z Bytoni. Pracował Jaś za dwóch
i trzech, ale chwalił sobie służbę u Cieszyń
skiego.
Nieraz to, w wolnych chwilach, opowiadał
szlachcic Jasiowi o swych przygodach, jakich
krocie zaznał w królewskiej służbie będąc, na
wet przyuczał młokosa do jazdy konnej i fechtunku. Rad był Jasio takiej edukacji, a że
zmyślnym był i krzepkim młokosem, wnet
znaczne zrobił postępy w żołnierskim rzemio
śle. Zazdrościli rówieśnicy Jasiowi, że taki był
krzepki i sprawny. Gdy pan Piotr pozwolił
Jasiowi dosiąść konia i mieczyk do pasa przy
piąć, chłopak promieniejąc z radości przyrzekł
swemu opiekunowi i chlebodawcy służyć wier
nie całe życie.
Szły czasy niespokojne. Niewierni najeżdżali
Rzeczpospolitę i inne kraje chrześcijańskie.
Wielotysięczne ordy ciągnęły na podbój Euro
py. Strach padł na chrześcijańskich władców.
Papież przesłał posłanie do króla Jana III So
bieskiego, by ratował świat przed Turkiem;
Pod królewskie chorągwie sposobiące się na
wojenną wyprawę zaciągała się szlachta ze
wszystkich ziem polskich.
Wybrał się też na wojaczkę z Turkiem Jan
Cieszyński, zabierając rzecz jasna ze sobą wier
nego giermka Jasia. Pani Cieszyńska z bielo
nego dworku pożegnała obu i suto wyposażyła
na drogę. Serce obu przepełniała radość i du
ma, że mogą przysłużyć się królowi, zagrożo
nej ojczyźnie i wspomóc chrześcijańską Euro
pę. Jasiek ciekaw był ujrzeć ową polską hu
sarię, a nade wszystko samego króla Jana,
o którym tak wiele opowiadał mu jego pan.
Dotarł pan Piotr z Jasiem szczęśliwie do
Bydgoszczy.
Po
krótkim
popasie
rycerz
z. giermkiem pociągnęli dalej w wesołej kom
panii. Po drodze dołączyli do nich inni. Tak —
pozdrawiani i częstowani mlekiem i chlebem
przez prostych ludzi —• przywędrowali do pun
ktu zbornego wojsk królewskich. Było tam co
oglądać: piękne konie, bogaty rynsztunek ry
cerski, tłumy dzielnych wojowników. Przybył
też do obozu sam król Jan III Sobieski i pod
kręcając wąsa jak ojciec mówił do nich.
— Bóg da zwycięstwo. Niech poznają Po
laków!
;•
.
• Po tych słowach wiwatom na cześć króla
nie było końca,
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Wojsko pociągnęło pod Wiedeń. Miasto oble
gały tysięczne zastępy tureckie pod wodzą K a 
ra Mustafy. Ze wzgórza oglądali nasi rycerze
las namiotów. P a n Cieszyński łatwo pośród in
nych rozpoznał wielki i p i ę k n y namiot we
zyra.
—• Ten musi być n a s z y m ł u p e m ! — rzekł do
Jasia, a chłopcu aż oczy zapłonęły z ochoty do
bitki.
Nadszedł dzień walki. Bitwę rozpoczęto. Ru
szyła lekka jazda, którą T u r c y w y t r z y m a l i
dzielnie, ruszyła piechota, a w końcu husaria.
F u r k o t a ł y skrzydła i trzepotały proporce, wiel
ki strach padł na T u r k ó w .
Cieszyński kierował się w stronę n a m i o t u
wezyra, a Jasio na swoim b u ł a n k u pognał za
panem. Dotarli do namiotu, którego bronili
najdzielniejsi
z
janczarów
Kara
Mustafy.
Cieszyński bił się mężnie, był wszędzie tam,
gdzie T u r c y nacierali najgwałtowniej. S t a r a ł
się Jasio w walce dorównać szlachcicowi.
Dzielnie sobie przeto poczynał, bił się za dwóch,
lecz nagle śmiertelnie r a n i ł a go t u r e c k a strza
ła. Widział Cieszyński jak jego Jasio spadł z
konia, jak ginie wśród bitewnej w r z a w y i z ża
lu serce w n i m zamarło.
P r z y k l ę k n ą ł szlachcic po bitwie n a d sponie
w i e r a n y m ciałem swego giermka i tak go za
stał król J a n oglądający pobojowisko.
— N a d kim t a k bolejesz, mości żołnierzu? —
zapytał. Odpowiedział mu pan Piotr przez łzy,
że oto wiernego utracił pachołka, ojczyzny
i króla dzielnego obrońcę. Z a d u m a ł się król,
słysząc słowa szlachcica, wąsa zakręcił i rzekł:
— Daruję w a m to oto m a ł e pacholę, wzięte
z taborów tureckich, niech w a m służy. Pozna
ję, żeście troskliwi o poddanych, to i k r z y w d y
mu nie będzie u was nijakiej.
Z d u m i a ł się Cieszyński, kiedy mu król da
rował czarnoskórego chłopczynę i już się brał
przeżegnać jak na widok czarta, ale zmitygował się w porę i jął dziękować za królewską
łaskę.
M u r z y n e k był wielce rad, że będzie służył
u p a n a z tak potężnymi wąsiskami. Zostawił
pan Cieszyński grób Jasia na obcej ziemi i z
czarnoskórym sługą ruszył w drogę powrotną
do kraju. Wnet dotarł na P o m o r z e pokazując
czarnemu słudze wszystko, co po drodze mijali,
ale niełatwo było mu się porozumieć z m u 
rzyńskim chłopcem, toteż zaczynał wątpić, czy
dobrze uczynił zabierając go do siebie.
Dotarłszy do S t a r o g a r d u obaj zatrzymali się
w mieście, wzbudzając ogólną ciekawość i po
dziw, bo dotąd nie widziano tu człowieka o
Tyle legenda, jak po latach chcą
ją widzieć .współcześni. Murzynek
byłby i do 'dziś przypominał daw
ną legendę. Jednak bezwzględny
czas sprawił, że .rozpadł się na na
szych oczach dom cieśli z Bytom,
deszcz i skwar skruszyły drewnia
ną figurkę'. Niewiele z niej pozo
stało w lamusie Muzeum Ziemi
Kociewskiej. Staraniem Towarzy
stwa Miłośników Ziemi Kociew

skórze czarnej jak sadza. Zajechał też Cieszyń
ski do starego cieśli Michała, mieszkającego
przy trakcie wiodącym ze S t a r o g a r d u do Zble
wa. Opowiedział zbolałemu ojcu, jak dzielnie
w boju sprawił się jego Jasio, nie zapomniał
też dodać, że sam król pochwalił i nagrodził
zasługi dzielnego giermka. Zostawił pan Piotr
cieśli czarnoskórego pachołka, aby mu był p o 
mocny na stare lata.
Odtąd M u r z y n e k zamieszkał w chacie cieśli
Michała. Zbiegali się nieraz gapie, aby nadzi
wić się czarnej jego buzi, błyszczącym oczom
i tureckimi szatami nieboraka. Chociaż niczego
mu nie brakowało u swego chlebodawcy, t ę 
sknił jednak pachołek do swoich stron. Gościn
ny kraj Lechitów piękny... ale... W chwilach
tęsknego s m u t k u wchodził M u r z y n e k na dach
Michałowej chaty i spoglądał hen, gdzieś na
południe, wodził t ę s k n y m wzrokiem za sznu
r e m odlatujących ptaków. Bardzo pragnął po
lecieć ich śladem.
F r a s o w a ł się gospodarz widząc tęsknotę M u rzyniątka, ale nie wiedział co począć i jak go
pocieszyć. Kiedy też zawędrował jak co roku
na Dominika do nadmorskiego Gdańska u m y 
ślił sobie, że poprosi któregoś z kapitanów
owych wielkich szkut, co to do zamorskich
krajów pływają,
ażeby wziął czarnoskórego
chłopca na pokład i zawiózł go w rodzinne stro
ny- Wysupłał wszystko, co w mieszku chował
na czarną godzinę i zapłacił kapitanowi sowi
cie, aby pasażera cało i zdrowo, gdzie trzeba
dowiózł. Z ulgą w sercu wrócił mu wolność
i odesłał do swoich.
Odtąd słuch wszelki o M u r z y n k u zaginął.
Przyzwyczajeni
do
widoku
czarnoskórego
chłopca mieszkańcy d a r m o zadzierali głowy
wypatrując jak zawsze na dachu Michałowego
domu jego sylwetki. Cóż miał im stary cieśla
odpowiedzieć, kiedy pytali? Rad by zatrzymać
młokosa, ale nie miał serca przyglądać się dłu
żej jego tęsknocie za swoimi.
P e w n e g o dnia starogardzianie spostrzegli na
dachu u Michała znajomą postać murzyńskie
go chłopca. Czyżby wrócił?
Szybko rozeszła się wieść i kto żyw biegł
przywitać ulubione Murzyniątko. Nie był to
jednak ów Michałowy domownik tylko figur
ka mistrzowską ręką cieśli wykonana, a tak
do złudzenia podobna, że wprost jak żywa.
Od tego czasu siedząc na dachu d r e w n i a n y
M u r z y n e k wciąż spoglądał ku południowym
krajom tak tęsknie, jak jego poprzednik. Zmie
n i a ł y się czasy i mijali ludzie. On zaś t r w a ł
i trwał w swoim zapatrzeniu.

skiej legenda ożyła w 1980 roku,
kiedy to 'rozpisano konkurs na pra
ce literackie o starogardzkim Mu
rzynku. Wpłynęło dziesiątki utwo
rów. A jak w legendach bywa —
wiele w nich fikcji, domniemań,
fantazji i małe ziarnko prawdy.
Czarnoskórzy przybysze — i
owszem — znajdowali na Kociewiu
gościnną drugą ojczyznę. Ot choć
by Murzyn Amed Medi, sprowa

dzony w 1872 roku przez Zygmun
ta Działowskiego na Kociewie aż
z Biskry w Afryce. Zacny opiekun
zapragnął nawet wykształcić swego
domownika i oddał chłopca do bi
skupiego progimnazjum w Pelpli
nie, ale nie wytrwał on tam długo
i wkrótce słuch ipo nim zaginął.
Z rękopisu
opracował i skomentował
R. Sz.
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STEFAN A. FLEMING

Ewie Cecylii Laskowskiej
Na skraju lasu stała chata. Mieszkał w niej
chłop, imieniem Jan, ze swoją starą matką.
Z ojcowizny niewiele mu zostało — kamienis
ty zagon, zarastający staw, rozpadająca się
stodoła i koślawa chałupa. Było tego tyle, co
kot napłakał. Nie pomagało nawet to, że wios
na, lato i jesień schodziły mu na ciężkiej pra
cy, że wstawał ze słońcem, a kładł się po
zmierzchu. Nie potrafił przymusić ziemi, by
karmiła do syta. Toteż co roku bardziej przy
gnębiony zwoził z poletka liche zbiory,
a wróble na dachu stroszyły piórka, widząc że
się nie pożywią, bo w tym gospodarstwie, nie
korce zboża liczono, lecz poszczególne ziarna.
Całą zimę matka warząc postne jadło napo
minała syna, żeby w przyszłym roku bardziej
przyłożył się do roboty. Choć paliły spracowa
ne ręce i zgięty grzbiet, Jan potakiwał, słucha
jąc o niezawinionej biedzie. Z pierwszymi
wiosennymi roztopami wyszedł w pole. Jan
zaczął harować, a kot... płakać.
Nim spadł pierwszy śnieg, starowinka po
marła. Chłop pochował ją jak należy, a potem
zaczęły się dla niego jeszcze cięższe, bo samot
ne dni. Wieczorami siadał przy piecu kiwając
głową, jakby przytakiwał napomnieniom mat
ki, które nie dawały mu spokoju.
Zaraz po Trzech Królach koło chaty chłopa
przechodził Pan Bóg. Mróz tego dnia był siar
czysty, toteż widząc światło, zaszedł do chału
py, żeby się ogrzać. Jan przyjął zdrożonego
czym mógł: kromką chleba i kubkiem ciepłej
kawy. Kiedy wędrowiec się rozgrzał i zaczął
pytać o to i owo, chłop tylko rozkładał ręce,
to znów drapał się po głowie. Zafrasował się
Bóg, bo mimo że ,się z nieborakiem nie doga
dał, to sam poznał się na jego biedzie.
- — Oj, niełatwa twoja dola, niełatwa. —
podumał chwilę, po czym wyciągnął zza pa-
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zuchy drewnianego ptaka. — On ci pomoże. —
powiedział i odszedł.
— On mi pomoże — powtórzył jak echo
Jan, a w głowie przemknęła mu myśl: „Pomo
że jak umarłemu kadzidło". Niby jak i w
czym. W ogóle do czego mi taka drewniana
zabawka? Strawy nie uwarzy, w pole ze mną
nie wyjdzie, chyba że... Eee, szkoda czasu na
takie dumanie... Postawię go na stole — niech
stoi".
Zima była sroga, ale jakoś ją przetrwali,
Jan i jego drewniany ptak. Kiedy wiosenne
słońce stopiło sople, otworzył chłop okna
i drzwi na ościerz i wyszedł przed chatę. I zda
rzyło się, że drogą w pobliżu przechodziła Marynka zza rzeki. Przechodziła i spojrzała przez
otwarte okno. Ot tak, mimochodem. Na stole
zobaczyła drewnianego ptaka. Wydał jej się
przedziwny. Stała zapatrzona, a tymczasem
Jan wrócił do izby.
— Co to za ptak? — spytała rumieniąc się
dziewczyna.
— Ano, drewniany.
— Cudny, nie drewniany.
— Ano, może być, że cudny — zgodził się
chłop nie spuszczając z niej oczu, bo to ona
wydała mu się cudna.
Jesienią odbyło się weselisko.
Po roku nikt nie poznałby ich gospodarstwa.
W oczyszczonym stawie pluskały ryby, na po
lu kołysał się dorodny łan zboża, a w chacie
nowym gontem pokrytej i pobielonej kołysała
się kolebka z pyzatym chłopczykiem.
A drewniany ptak?... Bawił się nim Janowy
synek — słuchając jak ojciec powtarza mu
przed snem:
— Nie drewniany to ptak, a cudny, nie
kto inny, a Pan Bóg nam go dał.
Synek klasnął w dłonie. Janowi wydawało
się, że drewniany ptak ożył.

MARIAPAJĄKOWSKA

W dotychczasowych swoich wy
powiedziach,
dotyczących
gwary
kociewskiej, Świecie n. W. i jego
okolice zaliczałam jednoznacznie do
Kociewia. Muszę jednak wyraźnie
podkreślić,
że
najważniejsze
dla
mnie jest k r y t e r i u m językowe, co
prowadzi do pewnych uproszczeń
w
podziale
struktury
etnicznej.
Wiem, że przy takim założeniu .na
rażam się etnografom i geografom.
Zajmujący się m.in. etnografią
regionu świeckiego R. Kukier* w
dawnym rozległym powiecie świec
kim wyodrębnia trzy główne zespo
ły: borowiacko-tucholski (od Błądzimia po Lipinki), kociewski (od
Warlubia po Grupę), nadwiślański
(od Topolinka po Tryl) oraz wspo
mina, że w południowo-zachodniej
części
powiatu
świeckiego
tylko
pod pewnym względem można mó
wić o kujawskim zespole k u l t u r o 
wym, którego cechy znajduje w
Grucznie, Przysiersku, Świekatowie
i Serocku.
Wśród wymienionych
zespołów osadniczych nie znajdu
jemy Świecia n. W. ani większych
wsi obecnej gminy, jak Wiąg, Sulnówko, Konopat, Terespol. Można
wnioskować, że jest to teren t r u d 
ny do określenia i leżący pomiędzy
wymienionymi
wyżej
zesoołami
kulturowymi. Choćby z okazji pod
wójnego jubileuszu warto sie mu
pod
różnymi
względami
lepiej
przyjrzeć.
Język
mieszkańców
Świecia też może być przedmiotem
badań naukowych, których jak do
tąd (jeśli jestem dobrze zoriento
wana) nie prowadzi się. Zresztą
taka jest już kolej rzeczy. noivs?echnie zajęto sie gwarami ludo
wymi,
zaś
jeżyk
mieszkańców
miast jest mniej charakterystyczny
i dlatego nie wzbudził większego
zainteresowania. Głównie drobnomieszczański snobizm każe n a m sio
wyzbywać
wszelkich
odmienności
regionalnych. W obawie, by nas nie
rozpoznano, dążymy do jakiejś bli
żej nieokreślonej nijakości. Tym
czasem
naorawdo
wielcy
ludzie
otwarcie przyznają się, skąd ich
ród. choćby to była maleńka wieś
na Podhalu. Tak być powinno, ale

*' por. R. Kukier, Zagadnienie etno
grafii regionu świeckiego (w:) Dzieje
Świecia nad Wisłą i jego region, t. II,
S. 207-237.

Aneks

do tego trzeba dojrzeć nie tylko
intelektualnie. Trudno jednak zmie
nić kierunek ludzkich dążeń. Zapa
trzeni „wyżej" na wzorce światowe
czy choćby stołeczne najczęściej za
pominamy, że właśnie niepowta
rzalny u r o k Warszawy, a jeszcze
bardaiej Krakowa, polega na spe
cjalnym klimacie tych miast, na
który składa się m.in. charaktery
styczny
język
rodowitych
miesz
kańców. Publikacje językoznawcze
podają, że różnice między tzw. wy
mową
krakowską
i
warszawską
dotyczą fonetyki (np. bole — bóle,
żłóbek — żłobek), gramatyki (np.
rozumie — rozumiem) oraz najczęś
ciej
słownictwa, np.
kaflarz —
zdun, napomnlanka — upomnienie.
Może ten przykład dużych i zna
czących polskich ośrodków zmniej
szy nieco prowincjonalny (!) lęk
przed pomorskimi prowincjonaKzrnami, czyli odrębnościami języko
wymi, które w 'innej postaci wystę
pują też w Poznaniu, Wrocławiu,
Katowicach itd.
Chyba najbardziiej „rzucającą siię
w u c h o " cechą języka Pomorzaków
jest używanie jo jako tak, co n a m
często się wytyka jako spadek po
języku niemieckim. P a m i ę t a m sta
rania rodziców, aby oduczyć swoje
dzieci; od tego; „nie mówi się: jo,
mówi się: t a k " — często powtarza
no. Można uznać to za drobny
przejaw patriotyzmu, chociaż in
nych naleciałości niemieckich d tak
było i jest jeszcze sporo. Zresztą,
gdyby wyeliminować z języka pol
skiego wszystkie słowiańskie wyra
zy, nie mógłby on prawie funkcjo
nować. W większej części zostały
już oswojone, a to czy z radością
musimy
przyjmować
nowe,
jak
choćby komputer, stanowi już In
ny
dyskusyjny
problem
historii
i kultury języka. Wracając do ję
zyka mieszkańców Świecia trzeba
przypomnieć t r u ł a m : mówi się tu
różnie, w zależności od pochodzenia,
wykształcenia, zawodu, wieku. Wia
domo, że skład ludności naszych
miast nie jest jednolity, można
jednak założyć, że większa część
liczby mieszkańców Świecia n. W.
to Pomorzacy. Warto opisać ach
współczesny język, by wyodrębnić
wspólne cechy ii cechy gwarowe,
które nakładają się na tzw. język
ogólnopolski. Wymaga to systemo
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wych badań. Z językoznawczej cie
kawości n a g r a ł a m na taśmę mag
netofonową
wypowiiedź
80-letniej
mieszkanki Świecia n. W., która siię
tu urodziła i rodzice jej też byli
Pomorzakami. W jej języku zauwa
żyłam dość liczne cechy gwary ko
ciewskiej. Podaję kolejne przykłady
z niewielkiego fragmentu tekstu:
urzóndzóne
udanie
—
urządzone
ładnie, jo — tak, ja mówią — mó
wię, to mata — to macie, świętojanki — porzeczki, jano — tylko,
nie dal na góra — nie dał za wy
grane,
wy
jesteta
—
jesteście,
mnieszkóm — mieszkam, na Mlyńsk.y — na Młyńskiej, pódzie — pójdziie, lepi — lepiej, też — też,
brónzowe
—
brązowe,
kachle
—
kafle, piata — piec kuchenny, z ty
strony — z tej strony, była pocho
wana — pogrzebano ją, wora •—
wam.
Podane formy świadczą, że żywe
jest jeszcze (zwłaszcza u starszych)
ścieśnianie samogłosek e, o -> e, ó,
występują też niektóre dawne for
my
odmiany
czasowników,
por.
mata, jest też niekiedy inne słow
nictwo por. świętojanki.
Myślę, że ciekawe byłyby bada
nia świadomości językowej, często
tliwości form regionalnych itp.
Młodsze pokolenie zwykle odcina
się od dawnych form życia, w tym
i języka, co widać w porzekadle:
pierwy byli blerwy. Aby sprawdziić
znajomość, choćby bierną, języka
przodków, przeprowadziłam w jed
nej
ze
szkół
podstawowych
w
Świeciu krótki sprawdzian gwaro
wy. Okazało się, ku mojej radości,
że 5'oora grupa uczniów urodzonych
w Świeciu n.W., których rodzice
też się tu urodziła lub pochodzą z
okolicy, wiedziała, że stecka to
ścieżka, bania •— dynia, jadowie
się — denerwować się, knap —
chłopak, ruczka — małe krzesełko,
zorgować — gromadzić, sztulki •—
kanapki. Znamienne było zmart
wienie jednego ze szkolnych urwi
sów, że zapomniał, co to są szperki.
„Przecież babcia zawsze t a k m ó 
w i " — stanął siię przywołać pamięć.
Gdyby udało siię w większym
stopniu
wprowadzić
do
naszych
szkół słuszne idee regionalizacji w
nauczaniu,
bardziej
ceniłoby się
swojskeść ii o patriotyzm pewnie
byłoby łatwiej.
Na koniec refleksja, którą wzbu
dziła we mnie wypowiiedź jednego
7. przedstawicieli Społecznego Ko
mitetu Obchodów Jubileuszu Mias
ta. Wśród niezaprzeczalnych osiąg
nięć dawnego grodu Grzymisława
wymienił też bardziej poprawny
jeżyk mieszkańców. Poprawny to
znaczy zbliżony do ogólnopolskiego.
Cieszy to i zarazem martwi, że
coś
z lokalnego kolorytu ginie.
Wszędzie ludzie będą mówić tak
samo,
wszędzie
będą
jednakowe
domy...
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Ballady Jana Wespy
Franek ji Franka

Łożaniół sia Franek ze swó psianknó Franko,
jak na sóm poczótek szło jim żicie ranko.
Łón spokojniutki, łona trocha piskata,
ale jak to mówjó — jedno druge lata.

Wew lesie na pniaczku siadnół Franek sobje,
a przikre miśli krónżyli mu po głowje.
Z tygo wszitkygo mu sia wełbje przewraca,
nawet zapómnół, jaka czyka go praca.

Że czasem Franeczce humorek sia psuje,
To niy tragedija — łón jó mnitiguje.
Bo Franek choćbi dla śwantygo spokoju
cicho na paluszkach chodziół po pokoju.

Take straszne miśli chłopa nawjydziłi,
że łoderwać łod nich nimniał nawet siyłi.
W tam spojrzał na gałonź, na droga do niyba;
— ja móm charować za sucha króma chlyba?

Tak Franeczka swygo z kretesam kupsiyła,
eszcze móweczka małżańska mu palnyła,
że aż Frankowji ciarki po krziżu prześli.
Pojón, że niespokojne czasy nadeśli.

Ji już sobje marzół o tim pszyszłim niebje,
wtam sómsiad przywróciół Franeczka do siebje
Szkoda, miśli sobje, łumrzyć mnia nie dadzó,
spojrzał na sómsiada jakby zez łodrazó.

Eszcze chłop swa kobjyta o spokój prosił,
czim tam bardzij Franeczka swoja łunosił,
aż cóś cianszkygo na głowa zlóndowało,
ji jak psijane chłopsisko kołowało.

Sómsiad zaś zmniarkował, że Franek coś knuje.
to tyż do roboti wnetki go werbuje:
— Zamiast glupsio miślić bier sia do roboti,
bo pamniantaj, że żonka weźmie cia w łobrotł.

W łuszach zaszumniało, gwjazdki zaśwyciyli,
tera wjedział, że łod tyj mieszczani chwsiyli
na zawsze ma zez swó Franeczkó przegrane,
do sami śmniyrci swoje żicie złómane.

— A tera, mój Franku, siadnijma pod krzaki,
nó ji zażijma sobje moji tobaki. —
Wpsiyrw sóm zażół, potem Franka poczanstows
choć łón sia wzbróniał, to jednakoż spróbował.

Raz sómsiad zawjitał ji od tich zaczón słów:
— czybiś Franku, niy chciał łukopać para pnió
Jak je porómbiesz, to jestaj kupa drzewa,
juści tangyj zimi sia każdan spodziywa —

Co narobjiyla, ta tobaki kropeczka!
Psikał Franus, psikał, kulał sia jak beczka.
A jak drugam razam chłopsisko żarzyło,
poczuł jakbi mu siyłów naraz przibyło.

Franek zyrkał na sómsiada ji sia wahał,
bo przed swójó połowjicó czuje stracha.
Nawet sómsiad jakbi bez skóra to czuje,
wjanc ze sómsiadkó ta sprawa łobgaduje.

Za trzecim zaś razam, jak sobje nióchnyli,
to pniaczka wnetki zez kuli wykulnyli,
że aż Franka to bardzo wielce zdziwjiyło,
bo o takiyj siyle ani mu sia śmniyło.

Rankiem babsko chłopa zez wyrów ruguje,
sucha króma chlyba w torba mu pakuje,
instrukcyje ciangam w głowa jamu wkłada
niebaczónc na czykajóncygo sómsiada.

— A tera, mój Franku, miślónek móm taki,
uważ sobje dobrze, bo niy bylejaki. —
Do rozmówki pod krzakam znówki siadajó,
sprawa arcyważna sobje łobmawjajó.
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Wsziściutanko mniandzy sobó łobgadeli,
na pomiśność tobaczki znówki nióchnyli.
*— Eszcze — rzecze sómsiad — w garść weżniesz żóneczka,
to zrobjisz zezni łagodniuchna łowjeczka.

Łución sa Franek z krzaków gantka leszczina,
taka, co na plecach sia sama przegina.
Tobakyra sómsiada w pazucha schował
ji tak łuzbrojóny do wsi maszyrował.

Uż ci wew progu zez tobakyró staje,
a niebaczna Franeczka z mniejsca go łaje.
Co raz bliży z wałkam podchodzi do niygo,
ale Franek nie robji sobje nic z tygo.
Spokojniutko łón sobje tobaczki zażól,
ji niy stónd niy złówónd naraz sia lodważól.
Jedno ranko czabas babsko za czuprina,
a usz wew drugiyj trzimał śmnigła leszczina.
Tak zaczón grzmocić ta swoja połowjica,
że wszitke ludzie wylegli na łulica.
Łona uż go prosi, łón zaś nie przestawał,
tera to z nawjózkó Franeczce łoddawał.

WIELEWSKIE
GAWĘDZIARZY
W regulaminie Turnieju Gawędziarzy
Ludowych Kasub i Kociewia czytamy,
że celem jego jest kontynuowanie tra
dycji gawędziarstwa regionalnego, uka
zywanie jego walorów kulturowych i
społeczno-wychowawczych
oraz
rozwi
janie zainteresowań różnorodną twór
czością
ludową,
związaną
z gawędą,
opowieściami
o zwyczajach ludowych
i satyrze obyczajowej Kaszub i Kocie
wia.
W sierpniu 1987, już po raz dziesiąty,
odbyła się ta pożyteczna, sympatyczna
i wartościowa impreza, licząca się w
życiu kulturalnym Pomorza. Do tur
nieju stanęło osiemnastu gawędziarzy.
Jury, pracujące w składzie: doc. dr
hab. Jerzy Treder oraz Jerzy Kiedrow
ski, Tadeusz Lipski i Stanisław Pestka,
przyznało następujące nagrody i wy
różnienia.
Nagrodę główną imienia Heronima
Derdowskiego otrzymał Roman Siewierz
z Pucka. Pierwszą nagrodę wręczono
Henrykowi Heweltowi z Gdyni, dwie
drugie
Franciszkowi
Wegnerowi
ze
Stobna i Józefowi Roszmanowi z Puc
ka, trzecią Władysławie Wiśniewskiej z
Wdzydz Kiszewskich. Wyróżnienia otrzy

A kedi Franeczka za swoje dostała,
siadnyła wew kónciku, rzywne łzi lała
mniślónc sobje, co wew tobace za siyła,
że aż tak jeji Franka zrazu zmnianiyła.
Na drugi ciziań babsku jak ranko łodjiyło;
jajecznicy mnisa chłopu nasmażyło...
W tynże sposób Frankowji na dobre wiszło,
skutkam tygo babsko do rozumu prziszło.

TURNIEJE
LUDOWYCH

mali Stanisław Kolczyk i Gerard Rud
nik z Brus.
Nagrody głównej imienia Bruskiego
w tym roku nie przyznano. Dwie pier
wsze otrzymali Zofia Brzeska z Par
chowa i Roman Skwiercz z Pucka, dru
gą natomiast Danuta Miszczyk z Czyczków. Dwie nagrody trzecie przyzna
no Henrykowi Gdańskiemu z Bytowa
i Urszuli Grulkowskiej-Tuszkowskiej z
Wdzydz Kiszewskich. Wyróżniono Ka
zimierza Bączkowskiego ze Starogardu
Gdańskiego
i
Wiesławę
Koszman
z
Pucka.
W konkursie imienia Wicka Rogali,
nagrodę główną przyznano Stanisławo
wi Chowańcowi z Bukowiny Tatrzań
skiej. Pierwszą nagrodę otrzymał Ka
zimierz Maner z Babic i drugą Włady
sław Kuruc z Bukowiny Tatrzańskiej.
Laureaci głównych nagród otrzymali
ponadto obraz Jana Duraja i rzeźbę
Włodzimierza Ostoi-Lniskiego.
Dwudniową
imprezę,
zorganizowaną
wysiłkiem Gminnego Ośrodka Kultury
we Wielu, przy współudziale Wojewódz
kiego
Ośrodka Kultury w
Gdańsku
wzbogaciły występy zespołów folklorys
tycznych z Parchowa, Piaseczna i Brus,

kiermasz wydawnictw regionalnych oraz
wystawa sztuki ludowej.
Wielewskie Turnieje Gawędziarzy Lu
dowych Kaszub i Kociewia, mają swój
niepowtarzalny klimat i sporą rzeszę
sympatyków. Od wielu lat brak na niej
przedstawicieli Kociewia, a wiadomo,
że region ten ma także swoich gawę
dziarzy. W czasie dziesięciu lat niewie
lu ich brało udział w wielewskiej im
prezie. Słowo kociewskie gościło we
Wielu raczej sporadycznie, najczęściej
poza konkursem, np. w 1985 roku za
sprawą Zespołu Pieśni i Tańca „Kole
j a r z " w Tczewie.
Wartości stworzone przez ustną tra
dycję żyją
jeszcze we współczesnym
folklorze. Wydaje się więc, że liczniej
szy udział gawędziarzy, szczególnie z
Kociewia, zależy także od działań po
pularyzatorskich
stowarzyszeń, organi
zacji i placówek Kultury. Warto nie
ustannie zachęcać do tej działalności.
Organizatorzy wyrażają nadzieję, że w
1988 roku w gościnnym wielu reprezen
towana będzie liczniej niż dotychczas
gadka, humor czy satyra regionu ko
ciewskiego.
JERZY KIEDROWSKI
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GADKA PO NASZAMU

SYLWETKI TWÓRCÓW

Przez gansi
Wej zobaczta, łon sia bucnie o tyn plot ji
roweryk popsuje. Ji jo! Roweryk i knap, wej,
leżó pod płotam. A pokrziwy tara sora ganste
i wyrosłe na myter. Lóntrus riczy, jak niyboskie stworzanie. Drze sia i wiyrzga. Gansi, co
go w biyda zagncli, tyż sia drom. Ilarmider
łokropny! Jeno sia słońce w szprichach wkoło
krańci. A dał to by kto przed wojno, albo zara
po, roweryk do spsucia! By to na rozum nie
prziszło. Ale tera take czasy. Ji rower już
nawet nic. Ji motor tyż nic! Samochód jeno
młodym w glacach żuźni. A dej, to zobaczisz,
jak cia na stare latka wyszikujó. Jaka cia na
groda łod własnich gzubów czeka. No, no!
Może ji niy!? Kto to wiy?
Łuśmniałóm sia z Wikciu z knapa, łoj łuśmiałóm sia. A jak łobwieś z pokrziwów wyłaz,
to mu łuszy nakranciłóm, jak ta wojskowa
cybula, co jó, świyć Panie nad jygo duszo, mój
ślubny z pierwszyj światowyj za rana przywióz. Co za knap, gapowaty taki, gansi sia boji
ji po co brał roweryk, jak ledwo pydałami
przebiyra. Ji niech sia na droga nie wipuszcza.
Wywlók knap roweryk z pokrziwów ji beczi
wniebogłosy. Przez gansi pewno, przez popsu
ty rower, przez guz na bani i przez nakryncóne łucha ji poszed do dóm.
Mninyła mała chwiyła, jak mniy do chałupy
Klarka wlyciała z takom pyskam, że lepsi niy
powtarzać. Bo to nic, że ja tygo niewidarzónygo brója do krztu trzimała ji, że łojcu rowe
ryk spod szopy podwandził, ale ja dzieci lać
niy móm prawa! Na cała wieś sia darła, że niy
je łobdojóna, żeby jij byle chto gzuby na łulicy tłuk, że kozie spod łogóna nie wypadła ji
gzubów żaden łobcy bić niy bandzie. Do słowa
przńść nie dała, ano sia darła. Ja niby łobca,
a łona nie je obdojóna. Ha! Co? Mniałóm jak
ta guła słuchać? Łodpowiedziałóm!
No, ji do dziś nie gadómy przez knapa, przez
tyn roweryk ji przez te gansi, co go na drodze
w buksy szczypeli tak, że aż w pokrziwy
wjechał.
ANKA Z BORU

80

Maria Wespa przy stoliku na J a r m a r k u Dominikańskim w
Gdańsku.
Ze zbiorów M. WespoweJ

Maria Wespa, autorka pięknych haftów kociewskich,
urodziła się w 1920 roku, iw Tczewie, w kolejarskiej
rodzinie.
Do grodu Sambora, po 45-letnim pobycie w Morze
szczynie, powróciła w 1981 roku. Ważną datą w życiu
Marii Wespowej jest r o k 1969, kiedy to po okresie
haftowania dla sieiDie i rodziny, rozpoczęła żmudną
pracę nad rekonstrukcją haftu kociewskiego. Okazało
się wówczas, że odtwarzanie haftu kociewskiego nie
jest sprawą łatwą. W pracy tej, zakończonej sukce
sem, a u t o r k a wykorzystała, 'podobnie jak kiedyś Teo
dora Gulgowska w odniesieniu do haftu kaszubskiego,
wzory na polichromowanych sprzętach ludowych oraz
motywy czepcowe. Cenne okazały się sztandary znaj
dujące się w kościołach w Gniewie i Piasecznie, kolek
cje prywatne oraz zbiory etnograficzne z oliwskiego
Oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku i Muzeum
Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.
Maria Wespa do znakomitych
rezultatów w swej
twórczej pracy doszła przy wydatnej pomocy i za
chęcie męża, poety ludowego J a n a Wespy, entuzjasty
Kociewia. Po wielu konsultacjach prowadzonych przez
Stefanię Liszkowską-Skurową z Wojewódzkiego Ośrod
ka Kultury w Gdańsku, opracowaniu kolorystycznym
i kompozycyjnym, hafty Wespowej zostały zatwier
dzone przez specjalną etnograficzną komisję. Od tego
też czasu rozpoczął się dla hafciarki żmudny okres
pracy nad ozdabianiem kolorową nicią szarych ka
wałków płótna.
Hafty Pand Marii cechuje celowość w doborze mo
tywów, stosowanych we właściwej skali i wyważonych
proporcjach. Przeważają kwiaty, zboża i inne rośliny.
Kompozycyjnie hafty są przejrzyste, mają zwarty
układ oraz bardzo rozwiniętą i ciekawą formę.
W hafcie fcoeiewskim Marii Wespowej występuje
osiem podstawowych kolorów: biały, jasny p o m a r a ń 
czowy, ciemny brązowy, czerwony, żółty, zielony, fio
letowy i granatowy. Dodatkowo przy haftowaniu środ
ków kłosów hafciarka stosuje kolor jasnożółty. W ko
lorystyce Pani Maria jest zwolenniczką kontrastowości
barw. Charakterystykę haftów dopełnia p o p r a w n y ry
sunek i doskonała technika wyszywania. Maria Wespa
posługuje się przede wszystkim ściegiem płaskim
i tziw. „sznureczkiem" oraz ich odmianami.
Wzornictwo Marii Wespowej zostało zaakceptowane
przez mieszkańcrw Kociewia. Widocznym tego przy
kładem są powstające zespoły hafciarskie i k l u b y mi
łośników haftu kociewskiego,
które
propagują jej
szkołę haftu kociewskiego. Do znacznej popularyzacji
haftów Pani Marii przyczyniły się wydane przez Zrze
szenie KaSiZubsfco-Pomorskie w Gdańsku dwie teczki
autorskie z pięknymi wzorami haftów kociewskich.
Dziś ich twórczyni organizuje kursy haftu w wielu
miejscowościach, przyczyniając się t y m samym do dal
szego rozwoju i popularyzacji haftu kociewskiego.
Wydany też został „Komentarz metodyczny do haftu
kociewskiego",
opracowany przez
Jadwigę Richter
i Romana Landowskiego, w którym omówione są za
sady, elementy zdobnicze i technika haftowania Marii
Wespowej.

Przykład wzoru haftu kociewskiego Marii Wespowej
fot. Stanisław Zaczyński

Zarówno „Wzory haftu kociewskiego", jak i „Ko
mentarz..." ułatwiają wprowadzenie młodych adeptek
haftowania w a r k a n a t e j dziedziny sztuki ludowej.
Hafty Marii Wespowej eksponowane były ma wielu
wystawach organizowanych przez placówki kulturalne
Tczewa, Starogardu Gdańskiego, Gniewa, Morzeszczy
na, Gdańska, Płocka i Warszawy. Znajdują się także
w zbiorach oliwskiego Oddziału Muzeum Narodowego
w Gdańsku, Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Gdań
sku, Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdań
skim oraz Muzeum Ziemi Zaborskiej w Wielu.
Hafciarka wielokrotnie
uczestniczyła w J a r m a r k u
Dominikańskim w Gdańsku, J a r m a r k u Wdzydzkim we
Wdzydzach Kiszewskich, J a r m a r k u Kociewskim w Sta
rogardzie Gdańskim, w „Cepeliadach" w Gdyni i War
szawie oraz w wielu innych imprezach folklorystycz
nych na terenie kraju.
Za kontynuowanie bogatych tradycji polskiej i kociewskiej sztuki ludowej otrzymała wiele dyplomów
i nagród przyznanych m.in. przez Wydział Kultury
i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Woje
wódzki Ośrodek Kultury w Gdańsku, Towarzystwo
Miłośników Ziemi Tczewskiej, Stowarzyszenie Twór
ców Ludowych, Kaszubski Uniwersytet Ludowy we
Wieżycy, Prezydenta Miasta Tczewa oraz Centralny
Związek Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycz
nego „Cepelia" w Warszawie. Za działalność na niwie
kultury odznaczono tę doskonałą hafciarkę kociewską
odznaką „Zasłużony Działacz F J N " (1980) oraz „Za
służony Działacz K u l t u r y (1986).
Osiągnięcia tczewskiej hafciarki są dziś znane nie
tylko na Kociewiu, ale także w innych regionach
kraju.
KAZIMIERZ ICKIEWICZ
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BARBARA WDZIĘKOŃSKA

Kociewia
Na charakterze znanej nam dzisiaj rzeźby
ludowej wycisnęły piętno trzy style historycz
ne: gotyk, renesans i przede wszystkim —
barok. W pracy O historycznej genezie pols
kiej sztuki ludowej Ksawery Piwocki datuje
początek polskiej sztuki ludowej na wiek XVI.
Wówczas to następuje powolne oddzielanie się
rzemiosła dworskiego od chłopskiego. W tym
to okresie twórczość rzeźbiarska rozwija się w
dwóch kierunkach. Jeden z nich prowadzi do
rzeźby stylowej, drugi do rzeźby ludowej.
W ostatniej do końca XIX wieku dominowała
rzeźba sakralna.
Właściwy rozwój sztuki ludowej i jedno
cześnie szersze zainteresowanie nią przypada
na II połowę XIX wieku. Jest to okres wiel
kich przeobrażeń w społeczno-ekonomicznych
warunkach warstwy chłopskiej. Sztuka ludo
wa w ciągu XIX wieku osiąga prawie zupełną
samodzielność, o czym zadecydowało, według
K. Piwockiego, między innymi budzenie się
świadomości klasowej chłopstwa, jego uwłasz
czenie oraz proces narastania rozwarstwienia
vsi. Na skutek tych przemian sztuka ludowa
stała się „sztuką jednej klasy odcinając się od
innych". Rozkwita barwny strój ludowy, jako
wyraz nowej , pozycji społecznej chłopstwa,
rozwija ,się wiele dziedzin twórczości arty
stycznej.
Nowy rozkwit sztuki ludowej przypada na
okres po 1945 roku i trwa do chwili obecnej.

TEMATYKA
TRADYCYJNEJ RZEŹBY
LUDOWEJ
Tradycyjna rzeźba ludowa wzo
rowana jest tematycznie na sztuce
oficjalnej. Artysta ludowy spotkał
s ; p z nią przede wszystkim w koś
ciele, gdzie inspirowały go wystro
je rzeźbiarskie, obrazy, dewocjona
lia. Wzorce te świadomie lub nie
świadomie zapamiętane i przyswo
jone,
stanowiły
jedynie
formę
wyjściową dla rzeźbiarza ludowego,
który ją odtwarzał według własnej
wizji, uwarunkowanej umiejętnoś
ciami technicznymi i zdolnościami
plastycznymi.
Polska rzeźba ludowa miała cha
rakter kultowy.
Figury świętych
ustawiano na wysokich słupach,
umieszczano w kapliczkach przy
drożnych, czy wreszcie w domo
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Dyngus na Kociewiu,
Bukowskiego

fragment

płaskorzeźby Zygmunta
fot. Stanisław Zaczyński

Walory artystyczne ludowej rzeźby figural
nej uznano dopiero w drugiej połowie XX
wieku. Punktem przełomowym w świadomości
społeczeństwa była wystawa rzeźby, malar
stwa i drzeworytu ludowego, zorganizowana
w 1948 roku w Krakowie. Projektodawcą tej
wystawy był prof. Tadeusz Seweryn. Zapro
gramował ją pod kątem zbieżności dzieł sztuki
ludowej z eksperymentem artystów współ
czesnych. Wystawa cieszyła się niespodziewa
nym powodzeniem w kraju i za granicą. Tra
fiła w sedno zamiłowań epoki.
Rzeźba świecka w kulturze ludowej XIX
i początkach XX wieku prezentowana była
bardzo skromnie. Śmielej wkroczyła do sztuki
ludowej w okresie międzywojennym, czemu
sprzyjały kontakty rzeźbiarzy z miejskim
odbiorcą. Jednakże dopiero lata pięćdziesiąte
stworzyły warunki sprzyjające dla rozwoju
rzeźby koncentrującej się wokół tematyki
świeckiej, która objęła codzienność życia wiej
skiego, jego różne przejawy i problemy.

wych ołtarzykach. Święci byli w
rozumieniu ludu opiekunami wszel
kich przedsięwzięć ludzi. Figury
Boga i świętych rzeźbiono w celu
zaskarbienia sobie ich łask. Od
nich miało zależeć powodzenie w
pracy i obfitość zbieranych plonów.
Taka była obyczajowa utylitarna
motywacja powstawania rzeźb lu
dowych, z którą wiązało się dąże
nie twórców do nadawania wytwo
rzonym przedmiotom cech piękna.
Stąd wzięła się nazwa ,,Świątki",
nadana
dawnej
polskiej
rzeźbie
ludowej, zaś twórców jej nazwano
„ ś wiątk ar zami".
Najbardziej
popularną
figurą
świętego była postać J a n a Nepo
mucena, którego zadaniem było
chronienie dobytków przed powo
dzią.
Sytuowano
ją
przeważnie
nad rzekami, jeziorami i stawami.
Szczególnym kultem darzono też
świętego Rocha, Józefa i Barbarę.
Wyłącznie polską osobliwością te

matyczną są trzy koncepcje ikono
graficzne: Chrystusa Frasobliwego,
upadającego pod krzyżem i stoją
cego ze związanymi rękoma.
Rzeźbiarze ludowi powtarzając w
swoistej interpretacji spotykany w
kościołach wzór, uczynili z Fraso
bliwego, poprzez rozliczne oryginal
ne
ii
indywidualne
rozwiązania
formalne oraz nasycenie swoistym
wyrazem, postać na wskroś ludową
i dla kultury tej warstwy bardzo
charakterystyczną do tego stopnia,
że jest ona dziś uważana za symbol
polskiej sztuki ludowej.
Drugi
typ
ikonografiiezny
—
Chrystus upadający pod krzyżem —
nie ustępuje rzeźbie Frasobliwego
pod względem ekspresji. Stypizo
wany w
swym kształcie, bywa
wielki, drewniany lub kamienny,
z
charakterystycznym podgięciem
kolana pod tułów. Odznacza się
szczególnym
wyrazem
umęczonej
twarzy.

ALFONS
1919)

PASCHILKE,

Smętowo

(ur.

— Chłop z kozą, drewno osikowe po
kostowane
— Kobieta z prosiakiem, olszyna po
kostowana
— Dojenie kozy, drewno osikowe po
kostowane
— Kobieta z dzieckiem, drewno osiko
we malowane
— Powrót z lasu, drewno osikowe
— Pan Jezus w Ogrójcu, olszyna
— Golgota,
drewno pokostowane i
malowane
— Ostatnia
Wieczerza,
płaskorzeźba,
drewno osikowe malowane

TEODOR KAŁUSKI,
Małe
Krówno
k. Osiecznej, (ur. 1918)
— Świątek, drewno-konar
— Matka
Boska
z
Dzieciątkiem,
drewno
— Kobieta w chustce, drewno
— Chłop w kapeluszu, drewno
— Kobieta z kijem, drewno
— Kapela, drewno
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ALFONS PASCHILKE Chłop z kozą

TEODOR KAŁUSKI Kobieta w chustce

...nie używa dłutek, rzeźbi wyłącznie nożami. Dłuto jest mu po
mocne jedynie przy ociosywaniu drewna. Jako materiał dla
swych rzeźb wybrał drewno osiki i olszyny, które najczęściej
pokostuje, niekiedy zaś maluje kolorową bejcą. W ogóle nie uży
wa — tak chętnie wykorzystywanego przez innych rzeźbiarzy
ludowych — drewna lipowego... Ten samorodny talent uwidacz
nia się w niepowtarzalnym swoistym stylu.
(Barbara Wdziękońska o Alfonsie Paschilke)

Brali te rzeźby znajomi i sąsiedzi. Przyjeżdżali po nie pracow
nicy muzeów. Była na jego pracę moda. Zawsze się dziwiono,
jak on, samouk mógł w tej swojej pasji trwać, rzeźbić, malować,
zdobić obejście, żyć jak wszyscy, ale zawsze po swojemu.
(Andrzej Grzyb o Teodorze Kałuskim: Rzeźbiarz z Osiecznej, Dziennik Bałtycki,
nr 135 z 1984 r.)

WALORY ARTYSTYCZNE
TRADYCYJNEJ RZEŹBY
LUDOWEJ
Artystyczne walory polskiej rzeź
by ludowej uznano dopiero w dru
giej połowie XX wieku, gdy już
zamierała, uprawiana przez ostat
nich świątkarzy ludowych, uparcie
trzymających się tradycji. Walory
artystyczne zawierają się w trzech
zasadniczych cechach stylu ludowe
go w rzeźbie:
— prostych i lapidarnych układach
kompozycyjnych zwartej zazwy
czaj bryły;
— symetrycznio-rytomicznych żłobie
niach przekształcających szereg
realiów w partie o znaczeniu
dekoracyjnym;
— ekspresji i napięciu wyrażanego
w rzeźbie stanu psychicznego, co
jest
wynikiem
schematycznej
sztywności cięcia twarzy.
Stylistycznie znamienną dla rzeźb
ludowych
jest
statyka
postaci.
Świątki rzeźbione w
spokojnych
pozach,
nie
zdradzają
tendencji
twórcy do wyrażania ruchu. Bez
ruch taki jest jakby ubocznym
efektem najczęściej przyjmowanego
systemu kompozycyjnego, polegają
cego na statycznej symetrii. Z pro
stoty
takiego
systemu
wynika
również zwartość i przeważnie sła
be rozczłonkowanie trzonu rzeźby.
Rodzajem modyfikacji tego syste
mu jest często spotykane frontalne
i fasadowe rozwinięcie bryły figu
ry,
doprowadzające
niekiedy
do
płaskorzeźby.
Podporządkowanie tematu ikono
graficznego
pożądanym
efektem
formalnym jest przyczyną układów,
w których proporcje nie wynikają
z dążenia artysty do odtwarzania
fizycznej, materialnej rzeczywistości,,
ale są wyrażeni jego artystycznego
poczucia równowagi bryły i akcen
towania partii, które mają szczegól
ne znaczenie. Często bywa uwydat
niona głowa postaci •— zwłaszcza
gdy jest opracowana dekoracyjnie
lub wyraża napięcie uczuciowe.
Jest jeszcze jedna ważna i dość
ogólna cecha stylowa rzeźby ludo
wej — rzeźby te nie odznaczają się
na ogół precyzją i czystością linii
i wiele w nich technicznych niedo
ciągnięć. Cecha ta chroni je przed
oschłością i sztywnością, a swoboda
i przypadkowość efektów odzwier
ciedla ciepło i pulsującą zmienność
aktu twórczego i czyni dzieło ludz
kie żywym.
Z tą przypadkowością kontras
tuje niezmienność pewnych ele
mentów
kompozycyjnych,
powta
rzanych w sposób bardzo do siebie
zbliżony i charakterystyczny dla
każdego niemal z rzeźbiarzy. P o 
wstaje przez to rodzaj „typizacji"
w twórczości każdego z nich, którą
równie dobrze można nazwać jego
stylem osobistym, jak też manierą,
stanowiącą w rezultacie jedną z
cech stylu ludowego. Wytwory jed
nego tylko artysty noszą cechy je
mu tylko właściwe, tym bardziej
odrębne, im większy był talent
autora. Istotnym walorem arty
stycznym rzeźb ludowych — jak
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już wspomniałam — jest ich eks
presja. Wyraz rzeźby ludowej sta
nowi powszechnie uznawaną w a r 
tość.
Malarz Kasper Pochwalskd pisze:
Świątki są przykładem, jak twórca
ich jest głęboko człowiekiem, chcą
cym
przekazać
innym
to,
co
go
wzrusza.
Spójrzmy
tylko,
ile
w
tych
pozornie
nieudolnych
utwo
rach jest życia psychicznego, zróż
nicowanego
w
najsubtelniejszych
odcieniach, ile w nich liryki, reli
gijnej
ekstazy,
czy
nieodgadnionej
grozy; przez swój wyraz te klocki
rzekomo
nieudolne,
stają
wobec
arcydzieł jako im równe, a niekie
dy przewyższją je w szczerości.
Wyraz psychiczny rzeźb jest w
dużym stopniu przypadkowy, pow
stały jako p r o d u k t uboczny cięć.
Niemniej jest to efekt zadawalają
cy artystę i przez niego zaakcepto
wany, więc odpowiadający jego za
mierzeniom. T a k więc uczuciowy
wyraz rzeźb jest inny niż jego od
powiednik w rzeczywistości, zawsze
swoisty i w jakimś stopniu niesa
mowity.
Zazwyczaj najbardaiej rzucają się
w oczy efekty dekoracyjne rzeźby
ludowej. Są to rytmiczne nacięcia
oraz kontrasty p a r t i i gładkich w
stosunku do żłobionych. Również
polichromia jest nieodłączną cechą
wielu rzeźb ludowych. Jakkolwiek
nie jest ona środkiem rzeźbiarskim,
wpływa
ogromnie n a
charakter
plastyczny rzeźby ludowej, jej eks
presję. Polichromia nie tylko deko
r u j e rzeźbę, ale ją ożywia, nasyca
szczególnym nastrojem.

TRADYCYJNA
RZEŹBA LUDOWA
KOCIEWIA
Tradycyjna
sztuka
ludowa
na
P o m o r z u Wschodnim jest już od
drugiej połowy X I X wieku w zani
ku. T y m niemniej resztki jej p r z e 
jawów przetrwały
.szczęśliwie
w
terenie. Najbardziej do dziś wi
docznym
przykładem
tradycyjnej
plastyki były rzeźby kultowe. Licz
ne figury, zwane ogólnie świątka
mi, stawiano w terenie. Rzeźbę
figuralną spotyka się przede wszy
stkim na tzw. „Bożych Mękach",
czyli krzyżach przydrożnych i cmen
tarnych, albo w kapliczkach drew
nianych lub murowanych. Umiesz
czano ją także w domowych kąci
kach kultowych. Mniej liczne od
-krzyży
są
kapliczki
kultowe.
Kształtne wnęki owych kapliczek
mieszczą w sobie drewniane rzeźby
kultowe albo odlewy gipsowe ii p o r 
celanowe.
Tematem rzeźb kaplicznych by
wają najczęściej postacie Madonny,
św. J a n a Nepomucego, św. Rocha
oraz Pieta. W rzeźbach tych zau
ważyć można dość znaczną różno
rodność formy, zależnie od umie
jętności technicznych i inwencji
twórcy. Jedne dzieła wyróżniały
się bardzo uproszczonym sposobem
myślenia ii schematycznym p o t r a k 
towaniem bryły — twórca zwraca
bowiem szczególną uwagę na u d u 
chowienie wyrazu twarzy — inne

84

Rzeźbił głównie w drewnie lipowym oraz topolowym, czasem
wiśniowym... Widział świat poprzez pryzmat duszy dziecka. Spo
strzeżenie to jest zgodne- z cechami charakteru, jakie posiadał
twórca. Był to człowiek skromny, łagodny i towarzyski. Lubił
przy tym dzieci i one do niego lgnęły...
(Barbara Wdziekońska o Stanisławie Rekowskim)

STANISŁAW REKOWSKI Paw

STANISŁAW , REKOWSKI,
Wieckowy
k. Skarszew (ur. 1895 — zm. 1984)
— Paw, drewno lipowe częściowo po
lichromowane
— Matka Boska, drewno i bozon
— Dobosz, drewno lipowe polichro
mowane
— Rybak z rybą i wędką, drewno
lipowe i sklejka
— Rybacy z siecią, drewno lipowe
i sklejka
— Karuzela, drewno lipowe i inne
materiały drewnopochodne

ALOJZY STAWOWY, Bictowo (ur. 1904)
— Kobieta z mlekiem, drewno malo
wane
— Powsinoga, drewno lipowe
— Kapcia kociewska, drewno lipowe
— Szopka kociewska, drewno lipowe
— Matka Boska, ciemny dąb
— Matka Boska Kociewska, drewno
lipowe
— Chrystus Frasobliwy, drewno lipo
we

ALOJZY
kiem

STAWOWY Kobieta z

dziec

...zarzucają mi, że moje rzeźby są zbyt realistyczne, ja jednak
pragnę zostać sobą, wychodząc z założenia, że jestem rzeźbia
rzem ludowym i dla ludu wystawiam swoje prace, a nie dla
krytyków. (...) Kiedy stanę wobec bryły drewna, z którego ma
powstać postać człowieka, wtedy pozostajemy tylko we dwoje:
ten który ma wyjść spod mego dłuta i ja. Cały świat pozostaje
na uboczu.

(Alojzy Stawowy o sobie: Pamiętnik „O sztuce ludowej Ziemi Gdańskiej", 1971 r.)

...zobaczył w rozwidleniu gałęzi inoięzionego ptaka. A była już
późna jesień. Wracał•-tr to miejsce • jeszcze wiele razy. Spadł
pierwszy śnieg, a ptak nie uleciał. Tknięty przeczuciem, przej
rzał konary i znalazł więcej uwięzionych ptaków. Drzemiące w
konarach ptaki, w sadzie i te w lesie niepokoiły go. Aż nadszedł
ten przydługi wieczór, w którym Jan postanowił, że owe ptaki
uwołni. Dnia następnego wybrał się do sadu, obciął, konar,
w którym dostrzegł uioięzionego ptaka, potem długo dłubał ko
zikiem, wypłątując piórko po piórku. Była już głęboka noc, gd,y
skończył. Na stołe przed nim przycupnął nastroszony ptaszek.
(Andrzej Grzyb o Janie GieWonle, Ptasznik, Pomerania, nr 4 z lat 1981 r.)

JAN GIEŁDON, Czarna Woda (ur. 1929)
— Matka Boska z Dzieciątkiem, drew
no lipowe ' polichromowane
— Serce Jezusa, sękate drewno lipowe
polichromowane
— Święta Teresa, drewno lipowe poli
chromowane
— Anioł, drewno polichromowane
— Anioł Stróż, drewno lipowe poli
chromowane
— Pasterz, drewno lipowe

ZBIGNIEW WESPA, Tczew (ur. 1948)
— Świątek, lipa polichromowana
— Staruszka, drewno topolowe
— Staruszkowie, drewno lipowe
— Ukrzyżowany, drewno lipowe bej
cowane
— Madonna, czarny dąb
— Marynarz, drewno lipowe bejco
wane
— Kontrabasista, drewno topolowe
— Trębacz, drewno lipowe

były . opracowane bardziej .realia-,
tycznie. .Niektóre rzeźby odznaczały
sir; daleko posuniętą dekoracyjnoś
cią szczegółów, tanę zaś silną sty
lizacją.
Większość
dawniejszych
rzeźb była polichromowana.
W tradycyjnej rzeźbie ludowej
istniały również formy o treści
świeckiej, przeznaczone głównie dla.
celów
dekoracyjnych,
względnie
spełniające rolę zabawek dziecię
cych. Zalicza się do nich także
różnego rodzaju ozdobnie wykona
ne ptaki, drobne rzeźby figuralne
o motywach zwierzęcych 1 ludzkich,
zdobiące zakończenie lasek i kijów
oraz gwizdki w postaci ptaszków.
Ptaki to ulubiony temat ludowy.
Niektórzy tłumaczą szczególne za
miłowanie
ludu
do
kolorowych
ptaszków symbolicznym ich zna
czeniem w kulturze ludowej. Twór
skrzydlaty
miał oznaczać
duszę
ulatującą z ciała. Dawne symbole
utraciły swą treść, a ptak pozostał
ulubionym tematem sztuki ludowej.
Pomysłowe w koncepcji technicz
nej, a także atrakcyjne plastycznie
są wspomniane wyżej zabawki, wystrugiwane dawniej przez majsterków wiejskich. Do nich należą:
krzesełka
biegunowe,
opatrzone
wyprofilowaną z deski głową koń
ską, karuzele obrotowe, wiatraczki
z ruchomymi skrzydłami itp.
W obrzędowości ludowej Kocie r
wia pojawia się również bardzo
często rzeźba, zwłaszcza przy po
staciach
drewnianych
maszkar
„gwizdów" noworocznych — głów
rogatych „kozłów" i „kóz", „komi
ków", „bocianów". Tej kategorii
rzeźb, wywodzących się z prastarej
tradycji,
dodają
wiele
ekspresji
przybrania z innych materiałów —
skóry, rogu, włosia, piór lub pakuł.Pod drobną rzeźbę obrzędową moż
na podciągnąć też, podobnie przy
strojone
jak
maszkary,
figurki
szopkarskie.

CHARAKTERYSTYKA
WSPÓŁCZESNEJ RZEŹBY
LUDOWEJ KOCIEWIA

JAN GIEŁDON Anioł Stróż

ZBIGNIEW WESPA Ukrzyżowany

...rzeźbi głównie w drewnie łipowym, niekiedy w topoli i czar
nym dębie. Głównym narzędziem pracy w obróbce dreujnianego
klocka jest dłuto... W twórczości zupenie nie eksponuje swojej
osoby. Twórczość tego rzeźbiarza z trudem poddaje się jedno
znacznej
kategoryzacji.
(Barbara Wdziękońska o Zbigniewie Wespie)

We współczesnej rzeźbie ludowej
w dalszym ciągu popularna jest
tematyka religijna. Wśród etnogra
fów przeważa pogląd, że jest ona
bardziej naturalna, bliższa ludo
wym twórcom, że wynika z ich
światopoglądu ukształtowanego przez
wiarę katolicką. To przeświadcze
nie potwierdzają interesujące p r a 
ce wielu rzeźbiarzy, wymienię tu
n p : Golgotę, Ostatnią wieczerzę Al
fonsa Paschilke.
Zmiana funkcji rzeźb (z kultowiej
na estetyczną), b r a k kontroli śro
dowiska i b r a k narzucających się
wzorów ikonograficznych przyczy
nienia się do większego zróżnico
wania zarówno tematyki, jak ii spo
sobu ujęcia. Widać to doskonale
na
przykładzie:
Trójcy
Świętej
i Madonny Zygmunta Bukowskiego.
Rzeźby te interpretowane są w
sposób
świadczący
o
swobodzie
twórczej, a nie o poddaniu się
presji obowiązującego tematu. :
W tematyce religijnej wyróżnić
można
kilka
charakterystycznych
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przykładów. Do nich należą figur
ki:
Matki
Boskiej,
Chrystusa
Ukrzyżowanego,
świętych
oraz
aniołów.
Z ikonografią związany jest po
dział rzeźby ludowej na figury sa
modzielne i zespoły, w których
można wyróżnić figury główne i to
warzyszące.
Ogromna
większość
rzeźb należy do kategorii pierwszej,
a zalicza się do niej także, ze
względu na jednolitość bryły, Ma
donna z Dzieciątkiem. Bardzo rzad
kie są natomiast wiielopostaciowe
kompozycje dochodzące do ośmiu
postaci (np. Golgota —• Alfonsa
Paschlike), a tworzące drugą grupę.
Najpostpolitszym t e m a t e m na te
renie Kociewia jest niewątpliwie
Matka
Boska,
której
wizerunki
ukształtowane są bardzo różnorod
nie. Pewne podobieństwa w syl
wetkach można ustalić dla postaci
Matki Boskiej bez Dzieciątka 1 oso
bno dla Manii
z Dzieciątkiem.
W pierwszym przypadku będzie to
zazwyczaj bryła skomponowana sy
metrycznie od osi pionowej, w dru
gim bardziej swobodna z akcentem
padającym na tę stronę, na której
usadowione jest Dzieciątko.

' Jeśli idzie o rzeźby Chrystusa
Ukrzyżowanego przeważają tu przy
kłady oparte o ten sam typ ikono
graficzny z czysto ludowymi uję
ciami tematu. W sylwetkach świę
tych (np. św. Jan, św. Teresa)
silnie uwidocznione są atrybuty,
np. krzyż, biblia. Są to rzeźby o
jednolitej, zwartej, trzymającej się
zasad symetrii kompozycji. Atrybu
ty są głównym elementem indywi
dualizującym sylwetkę figur świę
tych.
Odrębną
w
ujęciu
grupą
rzeźb są Anioły występujące samo
dzielnie lub jako dopełnienie de
koracyjne takich scen, jak Ukrzy
żowanie czy Szopka Kociewska. W
figurach
tych
uwagę
zwracają
skrzydła i sposób traktowania ich
powierzchni, które świadczą o de
koracyjnym zamyśle twórcy.
Tematyka świecka pojawia się w
latach czterdziestych i pięćdziesią
tych. Zwłaszcza ostatnie trzydzie
stolecie stworzyło idealne warunki
dla rozwoju rzeźby ludowej, kon
centrującej
się
wokół
tematyki
świeckiej, opierającej się na obser
wacji natury, ludzi, zwierząt i wy
darzeń. Tematyka tych drewnia
nych figurek objęła
codzienność

życia wiejskiego, jego różnorodne
aspekty i problemy.
Rzeźby o charakterze świeckim
mieszczą się w obrębie różnorod
nych wątków tematycznych, które
można ująć w następujące grupy:
a) przedstawiające sceny z życia
codziennego wsi:
Chłop
z
kozą,
Kobieta
dojąca
kozę,
b) związane z życiem rodzinnym:
Kobieta
z
dzieckiem,
Żałoba,
Śmierć
Matki.
c) dotyczące pracy ludzi regionu
kociewskiego:
Powrót
z
lasu,
Kuźnia,
Matka
wracająca z
wykopków,
d) związane z obrzędami ludowymi:
Dyngus
na
Kociewiu,
Szopka
Kociewska,
Wesele
kociewskie,
e) z
wizerunkami
bohaterów
i
przywódców:
Kościuszko, Ks. M. Kolbe, Pa
pież Jan Paweł II.
Tematyka historyczna należy r a 
czej do rzadkości. Jedne z nielicz
nych przykładów to rzeźby Alojze
go Stawowego z wizerunkami k r ó 
lów polskich •— Mieszka I i Bole
sława I Chrobrego oraz wykonana

Wśród różnorodnych
wątków
twórczości
Bukowskiego
zdecy
dowanie dominuje symbolika domu rodzinnego. Raz będzie to
szeroko pojęte środowisko wsi — skupisko najbliższych, rodziny,
sąsiadów, gdzie się wyrasta wśród czworoboku chat, jak wśród
czterech ścian domu, żyje się i trwa w naturalnej symbiozie
z innymi, jak w wielkiej rodzinie. Nawet jeśli ktoś odejdzie na
zawsze z tego zaklętego kręgu (...) U Bukowskiego matka jest
szczególnie znaczącym symbolem — uosobieniem wszelkiej
do
broci, troskliwości i ofiarnej miłości... To jakby niezaspokojony
ciągle jeszcze głód obecności matki w życiu każdego, tym moc
niej odczuwany, gdy straci się ją zbyt wcześnie... Drugą wielką
namiętnością Bukowskiego jest poezja..:
(Ryszard Szwoch o Zygmuncie Bukowskim: Kociewski rzeźbiarz i poeta. Ziemia
Gdańska nr 139, 1983 r.)

ZYGMUNT BUKOWSKI

ZIEMIA
KOCIEWSKA
ZYGMUNT BUKOWSKI,
<ur. 1936), poeta

W tą ziemię wrosłem jak dąb
głęboko
korzeniami
i choć wichura
zetnie moją koronę
one dadzą mi siłę
że odrosnę wielopędem w przyszłość
jak ogłowiona rzeźba
w błękit nieba
a może tylko rozbłysnę i zgasnę
jak maleńkie szkiełko
słońcem w polu trafione...

Mierzeszyn

• Matka wracająca z wykopków,
drewno lipowe
Madonna Ojczysta, drewno lipowe
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— Ule, drewno lipowe
— Pieczenie chleba, drewno lipowe
— Przebierańcy, płaskorzeźba, deska
lipowa
— Sprzedaż ryb, płaskorzeźba, deska
lipowa
— Spotkanie pod kapliczką, płasko
rzeźba, drewno lipowe polichrom.
— Betlejem na Kociewiu, płaskorzeź
ba, drewno lipowe polichromowane
— Trójca Święta, drewno-konar
— Madonna z Dzieciątkiem, grusza

ZYGMUNT BUKOWSKI Madonna OJczy.
sta

przez J a n a Gdełdona postać Kazi
mierza Wielkiego.
Ulubionym t e m a t e m kociewskim
rzeźbiarzy są ptaki. Każdy z twór
ców rzeźbi je (inaczej ii ozdabia fan
tastycznymi
barwami
(kropkami
d żłobkami), niekiedy wykorzystuje
naturalną barwę drewna i kory.
Różnią się one nie tylko formą, ale
i polichromią. Umieszcza się. je
czasem na gałęzi lub drzewku.
Najwybitniejszym
współcześnie
rzeźbiarzem ptaków i zwierzątek
na Kociewiu jest żyjący w samotni
leśnej J a n Giełdon. Drugim cieka
wym „ptasznikiem" jest nieżyjący
już (zm. 1984) Stanisław Rekowski
ze wsi Więcfcowy.
Do świata drewna należy więk
szość zabawek. Niektóre z nich
przedstawiają
zwierzęta
rzeźbione
kozikiem. Przeważają tu bryczki,
wózki
ciągnione
przez
koniki.
Wszystkie te pojazdy, kołyski, k a ruzelki i ptaki kłapiące skrzydłami
mają uproszczone zarysy. Malowa
ne są jaskrawo i wystrojone w n a 
turalne ptasie pióra. Wyrobem za
bawek kinetycznych
trudnił
się
wspomniany wyżej Stanisław Re
kowski. Jego karuzele, huśtawki,
wiatraczki, samoloty wyposażone są
w drobne detale, które dodatkowo
podkreślają ruch.
W przeważającej mierze wyroby
współczesnej sztuki ludowej regio
nu kociewskiego nie służą środo
wisku wiejskiemu i znajdują ujście
poza mim, nawiązując niejednokrot
nie do gustów innego, pozawiejskiego odbiorcy. W nowej rzeczy
wistości, po 1945 roku, zmiana
funkcji rzeźby ludowej (z kultowej
na estetyczną) przyniosła w efekcie
poszerzenie
tematyki
i
większą

swobodę
twórczej
wypowiedzi.
Współcześni rzeźbiarze
kociewscy
nie rezygnują z odtwarzania i roz
wijania
zdobyczy
artystycznych
dawnej
sztuki kultowej, również
koncentrują swoje zainteresowania
na tematach świeckich.
Między rzeźbami nie można zna
leźć wspólnych związków formal
nych, wyrażających się w podob
nym modelowaniu bryły. Łączy je
wspólna tematyka, która występuje
na Kociewiu i świadczy o powią
zaniu twórców ze środowiskiem, w
którym wyrośli lub z którym zet
knęli się chociażby pośrednio. Uz
dolnieni artyści (jak np. Zygmunt
Bukowski) rzeźbią sceny rodzajowe
oraz kompozycje jedno i wielofigurowe, przedstawiające ludzi wsi, ich
byt i pracę dawniej ii dziś. W uję
ciu tematu widoczna jest szczerość
1 subiektywizm widzenia
świata.
Niezależnie od
źródła inspiracji
twórcy kociiewiscy
ukazują ludzi,
ich sprawy i sytuacje we własnej
oryginalnej interpretacji.
Trudno byłoby dzisiaj odwieść
takich ludowych twórców od k o n 
tynuowania tematyki, która jest im
serdecznie bliska, zrozumiała, k t ó 
rą podejmują świadomie, by opo
wiedzieć o wsi p r a w d ę taką, jaką
znają oni — ludzie wsi.
Po
dokonaniu
charakterystyki
kociewskiich rzeźb ludowych, należy
postawić pytanie: Na czym polega
ich wartość artystyczna? J a k tę
wartość oceniać?
Znamy kryteria — czyli podsta
wy oceny wartości rzeźby. Dotyczą
one wielu spraw: kompozycji, pro
porcji ujętej postaci, rytmu, formy
wynikającej z użycia narzędzi pra
cy i materiału, światłocienia, kolo

ru d innych wartości plastycz
nych — ale „mędrca szkiełko i
oko" nie zastąpi „czucia", bo istot
n y talent m a p r a w o przewracać
kanony formalne.
P r z y ocenie p r a c dużą rolę od
grywa dodatkowy element, jakim
jest wrażliwość odbiorcy, umiejęt
ność wczucia się w atmosferę, w
jakiej rzeźba powstała. Kryteria te
muszą być maksymalnie elastyczne,
ze względu na skrajne .zróżnicowa
nie talentów artystów ludowych
i na ogromny wachlarz indywidual
ności twórczych.
Jakość artystyczna współczesnej
rzeźby ludowej Kociewia zależy od
siły talentu i wyobraźni twórcy, od
jego dyspozycji psychicznych. N a j 
wybitniejsi jej reprezentanci to lu
dzie wyjątkowi, żyjący jakby poza
swoim czasem i środowiskiem, lu
dzie o silnej osobowości twórczej,
a to pozwala im tworzyć formy
odrębne, własne.
Dlatego też rzeźba ludowa na
Kociewiu jest bardzo zróżnicowana
pod względem formalnym — oscy
luje między prymitywizmem, a du
żą precyzją warsztatową.
Barbara Wdziękońska

fot. Stanisław Zaczyński
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STAROGARDZKIE DNI PRZYJAŹNI
W r a m a c h obchodów 70-lecia Wielkiego Paździer
nika odbyły się w Starogardzie Gdańskim „Dni Przy
jaźni". Zainaugurował je w dniu 19 października 1987
roku koncert Zespołu Muzyki Ars Consoni z Lenin
gradu. Młodzi artyści zaprezentowali r e p e r t u a r mu
zyczny epoki renesansu i baroku, w tym m.in. kom
pozycje J a n a Filipa Telemanna. Atrakcją wieczoru,
oprócz samej muzyki, było wykonawstwo poszcze
gólnych utworów na archaicznie już dziś wyglądają
cych instrumentach, które ongiś były stosowane przez
muzyków-kameralistów.
Następny z serii koncertów odbył się 23 paździer
nika w wykonaniu artystów Państwowej Opery i Fil
harmonii Bałtyckiej w Gdańsku. W programie przed
stawiono utwory kompozytorów rosyjskich i radziec
kich w mistrzowskim wykonaniu Bożeny Porzyńskiej,
Marioli Szymaszek i Andrzeja Koseckiego. Akompa
niowała, jak zawsze sympatyczna i lubiana przez
artystów oraz słuchaczy, Emilia Grażyńska. Słowo
wiążące z wdziękiem podawała Barbara Źurowska-Sutt, znana i ceniona popularyzatorka muzyki. Oba
koncerty odbyły się w kameralnej salce koncertowej
Państwowej Szkoły Muzycznej.
Interesujący koncert fortepianowy odbył się w Sta
rogardzkim C e n t r u m K u l t u r y w dniu 5 listopada, z
którym wystąpiła zaproszona przez Towarzystwo Mi
łośników Ziemi Kociewskiej k r a k o w s k a pianistka,
Maria Baka-Wilczek, absolwentka Akademii Muzycz
nej w Krakowie z klasy prof. Ludwika Stefańskiego.
Warto przypomnieć, że artystka uczestniczyła w dwóch

Międzynarodowych Kursach Pianistycznych w Wei
marze, gdzie doskonaliła swój warsztat wykonawczy
pod kierunkiem prof. Sieriebriakowa z Leningradu
oraz prof. Krawczenki z Kijowa. W kraju brała udział
w Mistrzowskich Kursach Pianistycznych w Duszni
kach w grupie słuchaczy prof. W. Mierżanowa i prof.
Z. Śliwińskiego ,odbywała liczne koncerty na obsza
rze całej Polski. W Starogardzie zaprezentowała mu
zykę rosyjską i radziecką, w tym „Obrazki z wysta
w y " Modesta Musorgskicgo, cztery Preludia (e, f, gis,
g) Sergiusza Rachmaninowa oraz na zakończenie To
ccatę Arama Chaczaturiana. Po koncercie pianistka
z satysfakcją podziękowała za szczególnie serdeczne,
prawdziwie spontaniczne przyjęcie jej występu przez
publiczność Starogardu.
Cykl imprez kulturalnych w ramach „Starogardz
kich Dni Przyjaźni" zakończyło uroczyste spotkanie
w sali „Agro-Kociewia" w dniu 12 listopada. W obec
ności władz wojewódzkich i miejskich oraz goszczą
cego w Starogardzie wicekonsula ZSRR, przed liczną
widownią prezentowali swój program .artystyczny
młodzi wykonawcy ze szkół podstawowych i średnich.
W programie przewijały się strofy Jesienina, Mandelsztama, Okudżawy, kompozycje Czajkina, utwory lu
dowe i rytmy współczesne: piosenka-muzyka-taniec
Kraju Rad. Całość z wdziękiem łączyła wymownym
słowem wiążącym Regina Sikorska. Koncert t e n spot
kał się też z życzliwym przyjęciem widowni.
>", E.S.
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LIPIEC

Tczew

Starogard Gd.
Goszczący po raz kolejny na Kocie
wiu ks. J a n Sajewicz (OMI), redaktor
i wydawca prasy polskiej na obczyźnie,
duszpasterz polonijny w Kanadzie, au
tor wspomnień o ks. Henryku Szumanie („Głos mają sieroty"), dnia 12 lip
ca 1987 r o k u obchodził w Starogardzie
Gd. jubileusz 50-lecia pracy kapłańskiej.
21 lipca do Księgi Zasłużonych dla
miasta Starogardu Gdańskiego został
wpisany m.in. Franciszek Król, były
podoficer 2 P u ł k u Szwoleżerów Rokilniańskich, długoletni działacz kultury
na Kociewiu, .dyrygent orkiestr w Tcze
wie i Starogardzie.
W Muzeum Ziemi Kociewskiej czynna
była
wystawa
„Współczesna
ludowa
rzeźba s a k r a l n a " ze zbiorów Muzeum
Etnograficznego w Toruniu.

Złoty jubileusz nieprzerwanej pracy
pedagogicznej
obchodził
Franciszek
Kóżanowski, k t ó r y całe swoje przeboga
te życie związał z Pomorzem. Przez
prawie czterdzieści lat, do momentu
przejścia na e m e r y t u r ę kierował szkołą
w "Miłobądzu. W tczewskim środowisku
oświatowym ten społecznik i działacz
k u l t u r a l n y znany jest jako muzyk, pro
wadził szkolne i nauczycielskie zespoły
muzyczne. Nadal pełen energii i zapału
uczy jeszcze w Szkole Podstawowej w
Lubiszewie.

Tczew
Tczewski Dom Kultury zorganizował,
z okazji Święta Odrodzenia, festyn lip
cowy. Mieszkańcom Tczewa zapropono
wano turniej rodzinny p.n. „To jest
zabawa". Festyn uświetniły występami
amatorskie zespoły artystyczne.

SIERPIEŃ
Starogard Gd.
Dnia 14 sierpnia zmarł Józef Waliiiski,
nestor fotografików kociewskich, zasłu
żony działacz kultury, współzałożyciel
byłego Zrzeszenia Kociewskiego i Towa
rzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej
(zob. wspomnienie pośmiertne — KMR
nr 4).
Jedna z najpopularniejszych postaci
Starogardu Gd., Antoni Gerigk obcho
dził 22 sierpnia jubileusz 80 lccia uro
dzin. Ten zasłużony społecznik i akty
wista, działacz kultury zapisał się w
k r o n i k a c h Kociewia jako korespondent
„Dziennika Bałtyckiego", współtwórca
„Głosu Starogardzkiego", a w okresie
przedwojennym redaktor prasy lokalnej.
Z okazji jubileuszu odbyło się w Sta
rogardzie spotkanie z udziałem władz
polityczno-administracyjnych
miasta,
Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociew
skiej i weteranów ruchu robotniczego.
Jubilatowi przekazano wyrazy podzię
kowania za dotychczasową działalność
i serdeczne życzenia dobrego zdrowia.
Antoni
Gerigk
już
wcześniej
został
wpisany do Księgi
Zasłużonych dla
miasta Starogardu Gdańskiego.
Wiele
W Turnieju Gawędziarzy Ludowych
Kaszub i Kociewia, k t ó r y zgromadził
18 uczestników z obu regionów Pomo
rza, reprezentant Starogardu Gd., Ka
zimierz Bączkowski, uhonorowany został
wyróżnieniem.

WRZESIEŃ
Starogard Gd.
W dniach 14—17 września zorganizo
wano, jako imprezę towarzyszącą XII
Festiwalowi Filmów Fabularnych, prze
gląd najnowszych filmów polskich po
łączony ze spotkaniami widzów z akto
rami i reżyserami.
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Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Zwią
zku Harcerstwa Polskiego przy Fabryce
Przekładni Samochodowych „ P o l m o " w
Tczewie obchodziła 40 lecie działalności
artystycznej.
Kierownikiem
artystycz
nym zespołu jest dl) Jerzy Kubicki,
który batutę przejął po swoim ojcu,
Janie. (Zob. w tym numerze — szkic
Romualda Wentowskiego „Z lilijką na
pięciolinii").
Cztery dni później, U) września jubi
leusz 60 leeia obchodziła Orkiestra Dęta
Węzła P K P w Tczewie, k t ó r e j stałą
siedzibą obecnie jest Dom Kultury Ko
lejarza. Kolejnymi dyrygentami orkie
stry kolejowej byli: Leonard Lcsiński,
Franciszek
Król,
Henryk
Elszkowski
i aktualnie Zenon Karkowski. Szczegó
łowo działalność zespołu została o m ó 
wiona
w
okolicznościowej
publikacji
Mieczysława
Olejniczaka
„W
rytmie
marsza i w blasku t r ą b " , wydanej z tej
okazji przez Kociewski Kantor Edytor
ski (Patrz też: a r t y k u ł J. Kiedrowskicgo „Sześćdziesiąt lat w blasku t r ą b " —
KMR n r 3).
Dyskusyjny Klub Filmowy „Sugestia"
przy TDK w Tczewie, jak co roku we
wrześniu, zorganizował Tczewskie Dni
Filmu Polskiego, towarzyszące XII Fe
stiwalowi Filmów Fabularnych. Przed
stawiono pięć premier filmowych, zaś
licznie zgromadzona publiczność miała
okazję spotkać się z twórcami filmowy
mi, operatorami i aktorami (m.in. Ta
deuszem
Chmielewskim,
Małgorzatą
Pieczyńską, Jerzym Renkasem).
W dniach 24—26 września tczewski od
dział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego,
przy współudziale Urzędu Miasta i Miej
skiej Biblioteki Publicznej im. A. Skulteta w Tczewie, już po raz piąty zor
ganizował
Spotkania
Nadwiślańskie,
których
główną
ideą
jest
wymiana
opinii ludzi, którzy w swojej pracy
naukowej i zawodowej, twórczej i ar
tystycznej
podejmują
szeroko
pojęty
temat rzeki Wisły. W r a m a c h V Spot
kań Nadwiślańskich odbyły się dwie
konferencje popularnonaukowe i tech
niczna. — „Małe elektrownie wodne, ich
znaczenie dla gospodarki n a r o d o w e j "
i humanistyczna — „Nadwiślańska kul
t u r a ludowa". W imprezie, nad którą
p a t r o n a t przyjął Minister Ochrony Śro
dowiska i Zasobów Naturalnych, uczest
niczyło około stu przedstawicieli ośrod
ków
nadwiślańskich.
Podczas
dwóch
sesji wygłoszono osiem referatów, a po
nadto uczestnicy zwiedzili kilka elek
t r o w n i wodnych na rzece Radunl.

Gniew
Przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kul
tury rozpoczął działalność - nowy zespół
wokalno-taneczny „Magdalenki", wyko
nujący tańce regionalne oraz recytacje
utworów
miejscowej
poetki,
Wandy
Sidorowicz.
Warszawa
Wśród uczonych, k t ó r y m Rada P a ń 
stwa nadała t y t u ł y profesorskie, akt no
minacyjny w Belwederze otrzymał rów
nież prof. Bogusław Kreja z Uniwersystetu Gdańskiego, k t ó r y wywodzi się z
Kociewia i regionowi temu w pracy
naukowej poświęcił wiele uwagi. Prof.
Kreja jest autorem publikacji języko
znawczych, dotyczących gwary, onoma
styki i k u l t u r y języka na Kociewiu.

PAŹDZIERNIK
Starogard Gd.
25-lecie działalności oświatowo-wycho
wawczej
obchodziły
dwie
placówki:
„tysiąclatka" — Szkoła Podstawowa nr
6 im. Adama Mickiewicza oraz Zespół
Szkół Zawodowych im. Majora I ł . Dobrzańskiego-Hubala. Opublikowano n a 
kładem TMZK historię placówki i jej
patrona, niegdyś oficera
miejscowego
pułku szwoleżerów.
Obchody trzech rocznic związanych z
postacią gen. Józefa Wybickiego objęły
m.in. wykład prof. Wacława Odyńca z
Uniwersytetu Gdańskiego oraz wyciecz
kę członków Towarzystwa Miłośników
Ziemi Kociewskiej i Towarzystwa Lite
rackiego im. Adama Mickiewicza do
Będomina, a także cykl wykładów w
klubach i świetlicach wiejskich na te
renie gminy.
Tczew
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskic, Dom
Kultury
Kolejarza
oraz
Państwowa
Szkoła Muzyczna w Tczewie k o n t y n u o 
wały
koncerty
muzyki
kameralnej.
Przy licznej obecności młodzieży i star
szych
melomanów
wysłuchać
można
było
trzech
koncertów:
„Arcydzieła
muzyki gitarowej", „Rosyjska muzyka
k a m e r a l n a " (listopad) oraz „Staropol
skie kolędy i p a s t o r a ł k i " (grudzień). W
koncertach uczestniczyli artyści Akade
mii Muzycznej w Gdańsku, m.in. doc.
Zbigniew Sperski i Anna Firlej.
Miejską Bibliotekę Publiczną odwie
dziły delegacje zagraniczne składające
się z przedstawicieli instytucji upow
szechniających czytelnictwo z krajów
socjalistycznych. Obecni byli: dyrektor
Miejskiej Bibliteki z Warny w Bułgarii,
delegacja z Leningradu, która zwiedziła
wystawę książki i plakatu obrazującego
rozwój gospodarczy i kulturalny ZSRR
oraz
delegacja
węgierskich
bibliote
karzy.
Pelplin
W tutejszym Miejsko-Gminnym Ośrod
ku Kultury otwarto wystawę malarstwa
na szkle, kociewskiego artysty Wojcie
cha Lesińskiego z Tczewa.
Gniew
Ukonstytuował się nowy zarząd gniew
skiego chóru „Halka", k t ó r e m u preze
suje ponownie Stanisław Sierko. Batuta
dyrygenta spoczęła w rękach Augusty
na Rębały.

LISTOPAD
Starogard Od.
11 listopada, w 69 rocznicę odzyskania
niepodległości, TMZK i TLiAM zorgani
zowały koncert muzyki polskiej z utwo
rami Noskowskiego, Karłowicza, Szyma
nowskiego eraz Paderewskiego.
W piątą rocznicę śmierci (25 listopa
da) ks. dr Bernarda Sychty delegacja
TMZK złożyła kwiaty na grobie wybit
nego piewcy kultury Kociewia.
Tczew
Na terenie Tczewa odbył się cykl im
prez zorganizowanych z okazji Wielkiej
Socjalistycznej Rewolucji Październiko
wej. Poszczególne placówki kulturalno-oświatowe przygotowały koncerty, kon
kursy oraz turnieje, w których licznie
uczestniczyła młodzież szkół średnich.
Pelplin
3—4 listopada odbyły się już ósme
„Spotkania Pelplińskie".
Tym razem
poświęcono je „Dziejom zakonów na
Pomorzu Gdańskim". Przybyli na nie
historycy z ośrodków naukowych Gdań
ska,
Torunia,
Bydgoszczy,
Olsztyna
i Katowic.
Warlubie
Miejscowy GOK zorganizował I prze
gląd form tanecznych, w którym zapre
zentowało się sześć zespołów. Zwycię
żyła grupa taneczna Szkoły Podstawo
wej nr 1 pod opieką E. Karolewskiej
przed zespołami GOK i Klubu „Ruchu".'
Antarktyka
Nowa placówka naukowa — stacja
polarna w Antarktyce — otrzymała
imię wybitnego podróżnika i uczonego,
Jerzego Forstera, syna tczewskiego patrycjusza, Jana Rajnholda, także zna
nego podróżnika i geografa.

GRUDZIEŃ
Kolesławowo
Zorganizowano sympozjum w 240 rocz
nicę urodzin Józefa Wybickiego, na
którym referaty wygłosili Cz. Skonka
i E. Kozłowski. Organizatorem było Sto
warzyszenie „Wisła—Odra" w Skarsze
wach.
Tamtejszy
działacz,
Zygmunt
Zieliński uhonorowany został Medalem
Rodła.
Warszawa
Nominację na profesora nadzwyczaj
nego w dziedzinie sztuk plastycznych
z gdańskiej PWSSP otrzymał Włodzi
mierz Łajming — rodem z Tczewa.
Pelplin
4 grudnia zmarł ks. Kazimierz Dą
browski, historyk, archiwista i profesor
Seminarium Duchownego.
Świecie
Sesja Rady Narodowej Miasta i Gmi
ny zajęła stanowisko w sprawie współ
działania i rozwoju kultury w kontek
ście problemów finansowych i lokalo
wych.
Zebrali i opracowali
JAN A. KAMIŃSKI
MICHAf. SPANKOWSK1
RYSZARD SZWOCH

KOREPETYCJE WIEDZY O REGIONIE
ODPOWIEDZI
1. b
2. c
3. c
4. c
5. b

6. a
7. b
8. a
9. a
10. C

11.
12.
13.
14.
15.

c
b
a
c
b

16.
17.
18.
19.
20.

c
b
a
b
c

II PÓŁROCZE 1987
Urocze miasteczko Gniew doczekało
się wreszcie nowej przychodni zdrowia.
Jej kierownictwo objął lek. med. Ro
man Gurzyński, zaś kilkunastoosobowym
zespołem pielęgniarek dowodzi Janina
Mrozińska. Nowoczesny obiekt, dobrze
wyposażone
gabinety
specjalistyczne,
laboratorium
oraz
fachowy
personel
medyczny
dobrze
służą
społeczności
gniewskiej.
Podsumowane zostały wyniki współza
wodnictwa między gminnymi spółdziel
niami o najlepsze efekty gospodarności,
kultury handlu i obsługi klientów. W
województwie
gdańskim
I
miejsce
zdobyła Gminna Spółdzielnia ,,SCH" w
Zblewie. Na II i III miejscu uplasowa
ły się gminne spółdzielnie ze Skarszew
i Kartuz.
W przeddzień Lipcowego Święta wieś
Sumin w gminie Starogard wzbogaciła
się o nowy obiekt handlowo-socjalny.
W
okazałym
budynku,
zbudowanym
przy dużym udziale całej wsi, znalazły
pomieszczenia — sklep GS, świetlica
i Klub Rolnika oraz remiza strażacka.
Oddanie tej remizy zbiegło się z jubi
leuszem powstania 70 lat temu Ochot
niczej Straży Pożarnej w Suminie. z
okazji jubileuszu mieszkańcy wsi ufun
dowali sztandar, który wręczył zastęp
ca komendanta wojewódzkiego straży
pożarnych w Gdańsku, płk poż. inż.
Wiktor Kordek. W uroczystości wzięli
udział sekretarz KW PZPR w Gdańsku
Stefan Milewski i prezes WK ZSL
Jerzy Schwarz.
W Zblewie — z okazji 40-lecia powo
łania
obywatelskich
komitetów
walk
i męczeństwa — spotkali się działacze
ZBOWin. Naczelnik gminy mgr inż.
Bernard Damaszk zapoznał zebranych
ze stanem miejsc pamięci narodowej.
przedstawiając jednocześnie zamierzenia
na najbliższa przyszłość. Do roku 198!)
upamiętniony zostanie ..marsz śmierci"
Żydówek, które zima 1945 roku pędzono
z obozu Stutthof przez wsie Zblewo
i Porzechowo. Zginęło wówczas dzie
więć Żydówek, które pochowano we
wspólnej mogile na terenie wsi Białachowo. Ponadto planuje się oznakowa
nie obozów jenieckich w Miradowie,
Picsienicy i Radziejewie.
Kilkunastoosobowa armia specjalistów
praeuie na rzecz gdańskich rolników.
W większości sa oni zgrupowani w
agendach Wojewódzkiego Ośrodka Po
stępu Rolniczego w Lubaniu, chociaż
instruktorów
branżowych
zatrudniają
także spółdzielnie ogrodniczo-pszczelarskie. cukrownie, przemysł mięsny i in
ne jednostki obsługi rolnictwa. Z mvśla
o zwiększeniu efektywności ich r»racv
Wojewódzki Związek Rolników. Kółek
i Organizacji Rolniczych wspólnie z
WOPR-em zorganizował konkurs o tytuł
..Najlepszego
doradcy
rolniczego"
w
województwie gdańskim. Miło nam od
notować, że pierwsze miejsce jurv przy
znało Annie Krause — agronomowi z
'-'miny Subkowy, drugie — Grażynie
Ormamn — specjalistce z T -ubiohowa.
Wśród wyróżnionych znaleźli sie T an
Szraida — agronom ze Skórcza. Jadwi
ga Świadek — specjalistka ze Starogarrin Kazimierz "PrRowski z cukrowni Pel
plin i Joanna Cabaj — agronom z0 Pel
plina. Zespołowo pierwsze rni^is" zniał Reionowv Zespół Doradztwa WOPR
w Tczewie przed Puckiem i Starogar
dem.

W czasie trwania wystawy hodowlanej
w Lu K aniu ogłoszono wyniki konkursu
nn. ..Mistrz Produkcji Zwierzęcej" w
zakresie żywca baraniego i wełny w
wojev/ództwie gdańskim. Wicemistrzem
w tej grupie producentów został Krzy

Redaguje
ZBIGNIEW

GABRYSZAK

sztof
Borkowski
z
Bałdowa
(gmina
Tczew), a trzecie miejsce zajął Józef
Szydzikowski z Nowej Cerkwi (gmina
Morzeszczyn).
W miejscowości Nowa Wieś w gminie
Starogard powstała Rolnicza Spółdziel
nia
Produkcyjna.
Wśród
osiemnastu
członków-założycieli znalazło się si 2dmiu rolników indywidualnych. Wni ?śli
oni do zespołowego gospodarstwa 82 ha
gruntów i budynki gospodarcze. Spół
dzielni nadano imię „Nowa". RSP w
Nowej Wsi jest piątą spółdzielnią pro
dukcyjną w gminie Starogard i 45 —
w województwie gdańskim.
Państwowy Dom Pomocy Społecznej
dla Dorosłych w Szpęgawsku obchodził
25-lecie istnienia. Jubileusz stał się okazia do zaprezentowania dorobku tej
zasłużonej placówki w pracy z ludźmi
specjalnej troski. Realizuje się tu sze
roki program rehabilitacyjny poprzez
stosowanie różnorodnych form terapi
zajęciowej i ergoterapii w gospodarstwie.
Wykrystalizowała się tu kadra o róż
nych specjalnościach, która cale swoje
życ,'e zawodowe związała z tym domem..
Dyrektorem PDPS jest mgr Kazimierz
Rydzkowski. w uroczystości jubileuszo
wej uczestniczyli przedstawiciele władz
polityczno-administracyjnych i resortu
zdrowia, a także delegacje domów po
mocy społecznej z województwa gdań
skiego. Grupa długoletnich pracowników
tej placówki uhonorowana została od
znakami
„Zasłużonym Ziemi
Gdań
skiej".
Natomiast
PDPS wyróżniony
został medalem ,,Za zasługi dla ZSMP",
z którą to organizacją od lat ściśle
współpracuje.
Ochotnicza Straż Pożarna w Subkowach obchodziła 60-lecie swej działal
ności, z tej okazji odbyła się uroczy
stość połączona z wręczeniem Zarządo
wi Gminnemu Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych sztandaru ufundowa
nego przez miejscowe zakłady pracy
i społeczeństwo. Aktu wręczenia sztan
daru na ręce prezesa Zarządu Gminne
go ZOSP Zdzisława Makowskiego do
konał
przewodniczący
GRN
Jan
Szwaczka.
Kilkudziesięciu
strażaków
uhonorowano wyróżnieniami. M.ln. od
znakę honorową „Zasłużonym Ziemi
Gdańskiej" otrzymał Jan Sablewski, a
specjalny medal z wpisem do „Hono
rowej
Księgi
Zasłużonych
Strażaków
Ziemi Gdańskiej" — Władysław Smudę.
W Pelplinie w byłej porodówce, po
przeprowadzeniu odpowiednich nrac remontowo-adaptacyjnych, przekazany zo
stał do użytku nowy żłobek. Jest to
pierwsza tego typu placówka w mias
teczku.
Chociaż
niewielka,
mogąca
przyjąć
około dwudziestu dzieci, w
znacznym stopniu rozwiązuje problem
opieki nad najmłodszymi i umożliwia
prace ich mamom zatrudnionym w
służbie zdrowia oraz w oświacie.
Przed 50 laty rozpoczęła produkcję
Huta Szkła w Starogardzie. Były to
butelki do produkowanych w starogar
dzkiej wytwórni wódek. W ciągu tego
półwiecza starogardzki zakład podległy
obecnie Hucie Szkła „ I r e n a " w Ino
wrocławiu przeszedł wiele przeobrażeń
i modernizacji. Starogardzka huta od
lat produkuje szkło stołowe, głównie
różnego rodzaju kieliszki z gładkiego
szkła często zdobione szlifem. Wartość
produkcji w 1987 roku opiewa na 282
min zł.
Za działalność patriotyczną na terenie
Wolnego Miasta Gdańska wręczono po
raz pierwszy w Starogardzie Gd. Medal
Rodła. Otrzymał go dziś już 90-letni
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Alojzy
Bębenek,
senior
kociewskich
działaczy. Był on w latach międzywo
jennych pracownikiem Komisariatu Ge
neralnego BP w Gdańsku, łącznikiem
z załogą Westerplatte. Aktywnie działał
w organizacjach gdańskiej Polonii.

©

Uroczystym zgromadzeniem 1 Apelem
Pamięci rozpoczęli starogardzcy harce
rze nowy rok działalności. Zbiegł się
on z 20-leciem ufundowania pomnika
harcerskiego dla uczczenia pamięci po
ległych i pomordowanych w latach
1939—1945 najmłodszych obrońców Oj
czyzny.
W 48 rocznicę wybuchu drugiej wojny
światowej pod Pomnikiem Patriotów w
Tczewie spotkali się uczniowie pier
wszych klas szkół ponadpodstawowych
Tczewa, Pelplina, Gniewa i Swarożyna
na manifestacji
pokojowej. Uczestni
czyły też delegacje miejscowych zakła
dów pracy, przedstawiciele organizacji
młodzieżowych i władz administracyjno-politycznych. Po ślubowaniu, złożo
nym przez młodzież, odczytany został
Apel Pokoju.

złotych uzyskano dzięki pracy społecz
nej strażaków przy budowie i wykoń
czeniu strażnicy. W otwarciu 'nowo
powstałego budynku uczestniczył także
komendant główny Straży Pożarnej płk
poż. Andrzej Stefanowski i przewod
niczący WKKR PZPR w Gdańsku Zbig
niew Brunke.

®

43 rocznica powołania organów MO
i SB stała się okazją do spotkania za
służonych i wyróżniających się funk
cjonariuszy tczewskiego RUSW. O trud
nej i odpowiedzialnej służbie ludzi w
szaroniebieskich mundurach na rzecz
społeczeństwa
mówił
szef
RUSW w
Tczewie mjr Józef Grzona. Wyróżnia
jących się w
pracy funkcjonariuszy
uhonorowano odznaczeniami państwo
wymi i resortowymi. 39 funkcjonariu
szom wręczono akty nominacyjne na
wyższe stopnie służbowe. W imieniu
władz miasta Tczewa, serdeczne podzię
kowania za ofiarną służbę przekazał
I sekretarz KM PZPR Leszek Klimas.
W
tczewskim
spotkaniu
uczestniczył
także z-ca szefa WUSW w Gdańsku płk
Andrzej Stojek.
Odnotowujemy drugi, w tym roku,
duży pożar w Tczewie. W styczniu palił

dzie tym mówi się, że nie tylko osiąga
dobre wyniki produkcyjne i wywiązuje
się z zamówień central handlu zagra
nicznego, ale również aktywnie i z
dużym zaangażowaniem uczestniczy w
działalności społecznej na rzecz własne
go środowiska. Tylko w ostatnich kilku
latach na budowę szkoły, szpitali, klu
bów sportowych, na mieszkania dla
sierot przekazano sumę 11 min zł. Z
okazji jubileuszu na spotkanie z załogą
przybyli do Starogardu przedstawiciele
władz wojewódzkich — sekretarz KW
PZPR w Gdańsku
Stefan Milewski,
prezes WK ZSL Jeerzy Schwarz i wo
jewoda gdański gen. bryg. Mieczysław
Cygan. Historię powstania zakładu się
gającą pierwszej
połowy XIX wieku
oraz dalsze koleje losu aż do czasów
nam współczesnych, przypomniał dyrek
tor SZPS „Polmos" Jerzy Jakubus.
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Wzruszającą lekcję patriotyzmu prze
żyła młodzież Zespołu Szkół Zawodo
wych Przekładni Samochodowych ,Polm o " w Tczewie. Z okazji jubileuszu
25-lecia szkoły, w Dniu Edukacji Naro
dowej odbyła się uroczystość nadania
imienia Janka Krasickiego wraz z wrę
czeniem szkole sztandaru. Akt nadania

Jak co roku, w rocznicę pierwszych
mordów, popełnionych przez hitlerow
ców w Lesie Szpęgawskim, odbył się
tam
wiec
pokojowy,
zorganizowany
przez Radę Miejską i Radę Gminną
PRON w Starogardzie. Na terenie leś
nego cmentarza w manifestacji uczest
niczyło około 2 tysiące mieszkańców
Starogardu Gd. i okolic, głównie har
cerze, młodzież szkolna i delegacje za
kładów pracy i instytucji. Po okolicz
nościowym
przemówieniu,
w którym
przewodniczący RM PRON Marek Frydrychowski przypomniał tragiczne wy
darzenia z 1939 roku, Robert Czcrniga'
w imieniu młodzieży i społeczeństwa
ziemi kociewskiej odczytał Apel Poko
ju. Przy dźwiękach Roty na stopniach
pomnika złożono kwiaty
i zapalono'
setki symbolicznych zniczy.
Na wrześniowej sesji Gminnej Rady;
Narodowej w Tczewie dokonano wy
boru przewodniczącego GRN.
Został
nim Antoni Kuzioła, członek ZSL, rol
nik ze wsi Wędkowy, pracownik Rejo
nowej Komendy Straży Pożarnej w
Tczewie. Piastujący to stanowisko' Ta
deusz Zawadzki zmarł nagle w czerwcu
1987 roku.
W
salach
Muzeum
Wisły
w
Tczewie
zaprezentowano
niecodzien
ną
ekspozycję.
Pokazano
historię
i współczesność miejscowego Przedsię
biorstwa Budownictwa Wodnego, które
go początki działalności sięgają XIX
wieku. Obecnie PBW jest armatorem
floty liczącej ponad sto jednostek pły
wających, dysponuje nowoczesnym, wy
soce wyspecjalizowanym sprzętem bu
dowlanym, z własnym zapleczem portowo-warsztatowym w Tczewie, Przegalinie,
Elblągu
1 Korzeniewie,
Zasięg
działania PBW obejmuje sześć woje
wództw położonych nad dolnym i czę
ściowo środkowym biegiem Wisły. Eks
pozycja
—
pomysłowo
przygotowana
przez pracownika PBW, Ireneusza Mo
dzelewskiego przy współudziale Jana Wa
lenia, plastyka muzeum — obejmuje oko
ło stu plansz fotograficznych i opiso
wych oraz modele statków, w tym pogłębiarek i lodołamaczv.

®

Bardzo
podniosły
charakter
miały
tegoroczne
obchody
Dnia
Kolejarza.
Gospodarzem
akademii
był
tczewski
węzeł PKP, a uczestniczyli w niej
pracownicy Północnej DOKP. Gośćmi
bvli — członek Biura Połitvcznego,
przewodniczący Centralnej Komisji Kontrolno-Rewizyjnej
PZPR
Włodzimierz
Mokrzyszezak, wiceminister komunikacji
Janusz Głowacki, sekretarz KW PZPR
w Gdańsku — Bohdan Daszkiewicz, wi
cewojewoda gdański Leon Brancewicz,
naczelny
dyrektor PDOKP
Dominik
Adamek, władze grodu Sambora. Wy
różniający się pracownicy otrzymali od
znaczenia państwowe i resortowe. Aka
demia z okazji Dnia Kolejarza zbiegła
się
z
uroczystością
otwarcia
nowej
strażnicy Zakładowej Straży Pożarnej
P K P w Tczewie. Ten nowoczesny obiekt
stwarzający doskonałe warunki pracy,
odpoczynku i szkolenia wykonano kosz
tem 250 min złotych, z czego 130 min
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Budynek po byłym młynie w Tczewie przed pożarem. Stan z pierwszej połowy
1987 roku.
fot. Stanisław Zaczyński

się obiekt Zespołu Szkół Budowlanych,
a 7 września około godz 18 wybuchł
groźny pożar przy ulicy Zamkowej.
Spalił
się
duży,
kilkukondygnacyjny
obiekt — zabytkowy młyn z XIX wie
ku. Mimo akcji ratowniczej straży po
żarnej
zniszczeniu
uległy
drewniane
konstrukcje dachu oraz całe wnętrze
obiektu. Od lat młyn był nieczynny
i pozostawiony na pastwę losu. Z roku
na rok ulegał systematycznej dewasta
cji. Gospodarze miasta planowali utwo
rzyć tu centrum sztuk plastycznych.
Realizacja tego przedsięwzięcia nie do
szła jednak do skutku. W wyniku
ogłoszonych ofert sprzedaży spalonego
obiektu nabyła go w rezultacie osoba
prywatna. Planuje się — po odpowied
niej odbudowie i modernizacji — urzą
dzić tu zajazd z restauracją i pokojami
noclegowymi.

imienia i sztandaru odczytał kurator
oświaty i wychowania Władysław Tuminowski. Następnie, w dowód uznania
za osiągane wyniki w pracy dydaktycz
nej, wychowawczej i społecznej szkoła
otrzymała piękny sztandar. Przekazał
go na ręce dyrektora ZSZ Stanisława
Dominiaka — w imieniu załogi „ P o l m o "
dyrektor fabryki Józef Łodej. Prze
wodniczący ZW ZSMP Andrzej Różań
ski udekorował sztandar srebrnym od
znaczeniem im. J a n k a Krasickiego. Jed
nocześnie w hallu szkoły odsłonięto
tablicę pamiątkową poświęconą patro
nowi. Na spotkanie z młodzieżą i pe
dagogami przybyły władze wojewódzkie
i miejskie z sekretarzem KW PZPR
Izydorem Sobczakiem i wicewojewodą
Leonem
Brancewiczem.
Obecny
był
także brat patrona — Jerzy Krasicki.
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Spośród 24 kół działających na tere
nie
województwa
gdańskiego,
dużą
aktywnością
wyróżnia
się
Rejonowe'
Koło Pszczelarzy w Starogardzie, które'
obchodziło
właśnie
jubileusz
50-lecia
swojego istnienia. Dla zrzeszonych w.
nim 178 członków z gminy Skarszewy 1
Skórcza, Osieczna, Osiek i Starogard
jubileusz ten miał szczególną wymowę
Starogardzkie koło otrzymało sztandar
Jego fundatorami byli sami pszczelarze
którzy przez prawie cztery lata dobro
wolnie składali się na jego zakup. N*
ręce prezesa koła Jana Ciesielskiego
sztandar przekazał przybyły na tę uro»
czystość
prezes
Polskiego
Związku
Pszczelarzy ks. dr Henryk Ostach.

#

Starogardzkie Zakłady Przemysłu Spi
rytusowego „Polmos" obchodziły w tym
roku 140-lecie swego istnienia. O zakła

14 października to Dzień Edukacji
Narodowej. W Tczewie i w Starogar
dzie, jak również w pozostałych środo
wiskach tych rejonów, odbyły się w
tym dniu liczne uroczystości i spotka
nia miejscowych władz z wyróżniający
mi się w p:racy zawodowej i społecz
nej pedagogami. Wręczono także od
znaczenia państwowe i resortowe. M.in.
w Tczewie Krzyże Kawalerskie Orderu
Odrodzenia Polski otrzymali: Agniesz
ka Chmielecka, Helena Gulewicz, Bar
bara Gniazdowska, Jadwiga Kubiatowska, Antonina Krysztofiak, Kazimierz
Kreft, Cecylia Miszke, Stanisława Orli
kowska, Zdzisława Ostrowicka, Edyta
Puchowska, Danuta Zagórska, Marianna
Zwolińska, Marian Zaremba, Alina Nie
dbała i Urszula Komorowska. W Sta
rogardzie: Barbara Galikowska, Elżbie
ta Waśkowska i Zbigniew Waśkowskł.

Przebywający na Wybrzeżu Gdańskim
Ambasador Bułgarii w Polsce lvan Premow odwiedził także Tczew. Zwiedził
słynne, bułgarskie szklarnie w Kom
binacie
Państwowych
Gospodarstw
Ogrodniczych „Malinowo", w których
produkuje się przede wszystkim pomi
dory, ogórki i kwiaty. Następnie spot
kał się z władzami i aktywem gminy
Tczew oraz Subkowy, a także mieszka
jącymi na tych terenach działaczami
Stowarzyszenia
Społeczno-Kulturalnego
Bułgarów. Spotkanie to uświetniły wy
stępy harcerskiego zespołu ze Subków
oraz Folklorystycznego Zespołu „Trokija" z miasta Plowdlw w Bułgarii.
Budowa kompleksu obiektów kotłowni
zlokalizowanej z dala od Tczewa na
terenie Rokitek, ciągnęła się okrągłe
dziesięć lat. Po niezlicznych perturba
cjach i pokonywaniu trudności przeka
zano wreszcie do rozruchu technologicz
nego jeden kocioł (docelowo cztery).
Urządzenie
kotłowni
przejął
OPEC
i włączył do sieci miejskiej. Wysłużona
kotłownia La Montca odetchnęła.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr li
należą do najoszczędniejszych w kraju.
Co roku biorą udział w ogólnokrajo
wym konkursie pn. „Dziś oszczędzam
w SKO — jutro w P K O " i uzyskują
dobre lokaty, w tym roku zdobyli ko
lejną ,,piątkę" za gospodarność i osz
czędzanie, zdobywając w konkursie za
rok szkolny lOTfi/87 I miejsce w kraju.
Kolo Gospodyń Wiejskich w Ocyplu
na Kociewiu obchodziło 40-lecie swej
aktywnej działalności. Podczas okolicz
nościowego spotkania na ręce przewod
niczącej Jadwigi Kątnej przekazano dla
koła zbiorowa odznakę „Za zasługi dla
spółek rolniczych". Podobne odznaki
otrzymały także wyróżniające się w
pracy członkinie KGW. Gratulacje' go
spodyniom przekazał naczelnik gminy
Lubichowo inż. Ryszard Alechniewicz
i przewodnicząca Wojewódzkiej Rady
Kobiet Krystyna Węsierska.
W
miejscowości
Turze
w
gminie
Tczew,
ód
ćwierćwiecza
gospodarzy
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, któ
ra przyjęła nazwę „Wiosna". W czasie
jubileuszowego
spotkania,
w
którym
uczestniczył m.in. prezes WZ RSP Woj
ciech Romanowski oraz T sekretarz
KG PZPR Józef Kolasiński, RSP „Wios
n a " udekorowana została odznaką „Za
służonym Ziemi Gdańskiej". Wyróżnio
no także wielu spółdzielców odznacze
niami
państwowymi
oraz
odznakami
„Zasłużony dla RSP".
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Z okazji obchodów 70 rocznicy Wiel
kiego Października przed
pomnikiem
Wdzięczności
Armii
Radzieckiej
w
Tczewie odbyła się manifestacja mło
dzieży szkół podstawowych i ponadpod
stawowych. Uczestniczyli w niej także
weterani ruchu robotniczego, delegacje
zakładów pracy, ZSMP i ZHP oraz
władze polityczno-administracyjne mia
sta. Do historycznych uwarunkowań 70
rocznicy Rewolucji Październikowej na
wiązał w swym wystąpieniu przewod
niczący ZM TPPR Henryk Justa. Przy
dźwiękach orkiestry ZHP złożono wią
zanki kwiatów. Następnie w FPS „Polm o " odbyła się miejska akademia, w
czasie której kilkanaście osób uhono
rowano odznaczeniami.
Bardzo uroczysty charakter miały w
tym roku Dni Przyjaźni w Gniewie.
Do miasteczka przybył wicekonsul Kon
sulatu Generalnego ZSRR w Gdańsku
Georgij P. Kryłow oraz grupa maryna
rzy
i
delegacja
kobiet
radzieckich.
Goście złożyli wiązanki kwiatów przed
pomnikiem na pi. Grunwaldzkim. Od
dano także hołd poległym w Gniewie
żołnierzom zwiadu radzieckiego. Podob
ne uroczystości miały także miejsce
przed pomnikiem w Nicponi i Brodzkich Młynach. Konsul w towarzystwie
sekretarza ZW TPPR w Gdańsku Arka
diusza Jakubczaka oraz władz miasta
i gminy z I sekretarzem KMG PZPR
Jerzym Konkolewskim odwiedził przo
dujący w tym rejonie zakład — Pań
stwowy Ośrodek Maszynowy w Gnie
wie. W sali „ U n i t r a - u n i t e ć h " spotkał

się z aktywem społeczno-politycznym.
Poszczególne załogi gniewskich zakła
dów podejmowały
także
pozostałych
gości radzieckich.
Tczewska Stocznia Rzeczna to znany
w kraju i za granicą producent taboru
pływającego
dla
żeglugi
śródlądowej
i przedsiębiorstw budownictwa wodne
go. Rozwija także budowę jednostek
morskich m.in. kadłubów, kutrów dla
Holandii, kutrów rybackich dla Islandii
i sprzętu pływającego dla armatora ra
dzieckiego. W tym roku stocznia obcho
dziła 60-lecie swej działalności. W cza
sie uroczystej akademii wręczony został
TSR sztandar, który udekorowano od
znaką „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej".
Wielu pracowników uhonorowano od
znaczeniami państwowymi i resortowy
mi. M.in. Krzyż Kawalerski Orderu Od
rodzenia Polski otrzymał Zygmunt No
wakowski — długoletni mistrz stoczni.
Od kilku lat reprezentacja Szkoły
Podstawowej w Godziszewie jest naj
lepsza w województwie w Ogólnopol
skim Konkursie wiedzy o Bezpieczeń
stwie Ruchu Drogowego i reprezentuje
z sukcesami Gdańsk w finałach central
nych. Dziewczęta z Godziszewa Małgo
rzata Pietras, Marzena Sobiecka, Joan
na Soldat i Bogna Czajkowska zwycię
żyły w finale konkursu centralnego,
zdobywając puchar Komendy Głównej
MO. One również reprezentowały nasz
kraj w finałach RWPG. Przed rokiem
w Rumunii Małgorzata Pietras zdobyła
złoty medal, a srebrny na Węgrzech.
Te bezprecedensowe sukcesy uczennic
małej, wiejskiej szkoły są wynikiem
długich lat pracy ich opiekuna mgr
Jacka Czajkowskiego i naturalnie całej
społeczności uczniowskiej.
W listopadzie i grudniu obradowały
zjazdy Zjednoczonego Stronnictwa Lu
dowego. Szeroko mówiono o proble
mach społcczno-gospodarezych w po
szczególnych
śiodowiskach,
wybrano
nowe władze gminnych i miejsko-gmin
nych instancji ZSL. A oto nowi pre
zesi: rejon tczewski: Tczew — Roman
Kulisz, Gniew — Marek Kluczyński,
Pelplin — Zygmunt Strzałkowski, Sub
kowy — Jan Szwaczka i Morzeszczyn —
Kazimierz Orłowski; rejon starogardzki:
Starogard
—
Romuald
Solochewicz,
Zblewo — Edmund Pelowski, Kaliska —
Kazimierz Drąg, Lubichowo — Jan Pio
trowski, Osieczna — Józef Dąbrowski,
Osiek — Stanisław Mytkowski, Smę
towo — Andrzej Włodarczyk i Skórcz
— Kazimierz Chyła.
W Piasecznie odbyło się uroczyste
zebranie Kółka Rolniczego, na którym
dokonano
podsumowania
obchodów
125-lecia założenia pierwszego w Polsce
kółka rolniczego i 50-lecia działalności
kółek rolniczych w Polsce Ludowej. W
uroczystości uczestniczyli sekretarz KW
PZPR Mieczysław Stefański, prezes WK
ZSL
Jerzy
Schwarz,
przewodniczący
Wojewódzkiej Rady WZRKiOR Jakub
Rabuszko i prezes Zarządu WZRKiOR
Zdzisława Chełchowska. Podczas zebra
nia
dokonano
rozwinięcia
sztandaru
Kółka Rolniczego w Piasecznie odtwo
rzonego na podstawie zdjęć przekaza
nych przez córkę jednego z dawniej
szych prezesów tego kółka. Wyróżnia
jącym się w pracy społecznej rolnikom
•wręczono listy gratulacyjne od sekreta
rza KC PZPR Zbigniewa Michałka i se
kretarza NK ZSL Kazimierza Olesiaka,
a także dyplomy uznania. Kilka osób
m.in.
89-letni
mieszkaniec
Piaseczna
Jan Gryszkiewicz, otrzymało odznaki
,,Za zasługi dla Kółek Rolniczych".

Na terenie Tczewa przebywał konsul
Konsulatu Generalnego ZSRR w Gdań
sku Aleksander Zaborski. W towarzy
stwie
władz
miasta
zwiedził
ZZSD
,,Predom-Metrix" i spotkał się z akty
wem gospodarczym oraz społeczno-po
lityczny
tej
fabryki.
Przed
pomni
kiem Wdzięczności Armii Radzieckiej
złożono wiązanki kwiatów. Następnie
w gmachu KM odbyło się spotkanie z
członkami Egzekutywy miejskiej i gmin
nej instancji partyjnej oraz aktywem
TPPR tego środowiska. Sekretarz ZW
TPPR Arkadiusz Jakubczak udekorował
grupę aktywistów towarzystwa złotymi
odznakami TPPR.

Z okazji rocznicy Kongresu Zjedno
czeniowego PPR i P P S odbyło się sze
reg spotkań z zasłużonymi działaczami
ruchu robotniczego. PGR w Borkowie
(gm. Morzeszczyn) było gospodarzem
takiego uroczystego spotkania działaczy
i weteranów polskiego ruchu robotni
czego z rejonu tczewskiego. Uczestni
czyła w nim także ponad 40-osobowa
grupa nowo wstępujących kandydatów
w szeregi PZPR. Piętnastu działaczy
uhonorowano
specjalnymi
dyplomami
i upominkami książkowymi. Uczestni
czący w spotkaniu sekretarz KW PZPR
Mieczysław Stefański wręczył uroczyś
cie 45 osobom, w tym 30 rolnikom oraz
pracownikom RSP i PGR z terenu Pel
plina, Gniewa, Subków, Morzeszczyna
i
Tczewa
legitymacje
kandydackie
PZPR.
Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej w
Starogardzie był także organizatorem
podobnego spotkania z ponad 80-osobową grupą weteranów. Do tamtych hi
storycznych dni sprzed 39 lat nawiązał
w referacie okolicznościowym zastępca
kierownika ROPP Edward Sobiecki. Na
stępnie odbyła się uroczystość dekora
cji Kzryżami Kawalerskimi Orderu Od
rodzenia Polski. Otrzymali je Bronisław
Siwak i Jan Machaliński. Dwudziestu
trzem działaczom partyjnym przyznano
także status weterana.
Odnotujmy jeszcze, że na okolicznoś
ciowym spotkaniu w KW PZPR w
Gdańsku,
poświęconym
39
rocznicy
utworzenia PZPR, dwie osoby otrzyma
ły Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodze
nia Polski. Są to: Romuald Kalinko —
znany działacz,
aktywista ROPP w
Tczewie i Stanisława Zynda — nauczy
cielka z Morzeszczyna.

Jedna z najstarszych na ziemi gdań
skiej Ochotnicza Straż Pożarna w Tcze
wie obchodziła w tym roku 90-lecie
swej działalności w grodzie Sambora.
Z tej okazji w siedzibie Zawodowej
Straży Pożarnej odbyło się Jubileuszo
we spotkanie, na którym przypomnia
no chlubne dzieje Jednostki, w tym
bohaterską nostawę wielu jej członków
w okresie okupacji hitlerowskiej. Licz
na
grupa
strażaków — ochotników
uhonorowana została odznaczeniami re
sortowymi i dyplomami uznania. M.in.
złotymi medalami „Za zasługi dla po
żarnictwa"
wyróżnieni
zostali
Józef
Bieliński, Kazimierz Pawelec i Franci
szek Sliy/iński.

Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług
w Starogardzie dokonało oceny i wy
tyczyło program działania na przysz
łość. Na te okazie Zarząd przygotował
również
szkic
historyczny
kuniectwa
i handlu w mieście, pióra Józefa Mi
lewskiego.

Na budynku Szpitala Rejonoweso w
Starogardzie Gd. odsłonięto tablice r>amiatkowa ku czci zasłużonego chirurga
Krzysztofa Sajkiewicza — lekarza, spo
łecznika, wzorowego pracownika służ
by zdrowia.

2.3 grudnia zmarł w Gdańsku Tadeijs?
Drażkowski — nestor ruchu sportowego
na Pomorzu, wybitny kolarz l=it, mię
dzywojennych i działacz powojennych
klubów wybrzeżowych. Dochowany w
Starogardzie Gd. (wspomnienie o nim
zamieścimy
w
nasteonym
numerze
KMR).

27 grudnia w Starogardzie O' 1 . »mw1
Roman Białas, byłv podoficer z PułVij
Szwoleżerów Rokitniańskich,
ieden z
ostatnich weteranów zawodowej kadry
tej jednostki.

Tytułem ..Zasłużony lekarz P R L " od
znaczony został dr Kazimierz Kopczyń
ski z Gniewa, który pół wieku swojego
życia poświęcił zawodowej
pracy w
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Felieton

Mamy poza sobą już tegoroczną serią izw. „okazji",
kiedy zwyczajowo władza sypie brzęczącymi oznakami
dostrzeżonych
zasług,
błyszczącymi
i
namacalnymi,
bądź co bądź, dotoodami uznania. "Wybrańcy sprawie
dliwego
zadośćuczynienia
przeżyli
ten
wyjątkowy
i
rzadki
(najczęściej
jedyny)
w życiu
moment,
jakim
dla każdego uczciwie pracującego i autentycznie dzia
łającego obywatela może być szczere i wiarygodne po
dziękowanie, wypowiedziane publicznie i godnie.
Jak
by tu nie spojrzeć na zagadnienie, wyzierają w kwe
stii tej cienie, które czasem odbierają blasku owym
honorom. Tak często w życiu bywa.
Z głębokim smutkiem na zawsze żegnaliśmy znowu
seniorów heroicznej pracy (z każdym rokiem ich uby
wa także z naszego kociewskiego grona), którzy przez
kilka
dziesiątek
lat
wzorowo
wypełniali
swoje
za
wodowe
obowiązki,
wydajnie,
twórczo,
po
obywatel
sku, bez folgowania sobie i innym, dla dobra konkret
nego
człowieka,
konkretnego
społeczeństtoa,
kraju,
idei... Brali na siebie dodatkoioy ciężar społecznikow
skiego przodownictwa
tam, gdzie
sytuacja
wymagała
ich aktywności, vjykra.da.li
każdą wolną chwilę na
zajęcie
się
sprawami,
potrzebami,
kłopotami
innych.
Powiedzieliśmy im na pożegnanie z głębi serca •—
dziękujemy! Na ich trumnie zabrakło odznaczeń, nikt
za życia też o nich nie pomyślał. Zapomnienie, nie
dopatrzenie? A może jest to efekt zasady: „Młody ma
jeszcze czas, staremu już nie warto dawać". Sławiono
— owszem — 10 nekrologach „tytanów" pracy, twórcóio i luminarzy swoich specjalności, dziedzin, zawo
dów, ba... nawet czołowe sławy nauki polskiej, (członków
międzynarodowych
towarzystw
naukowych
—
sic!),
milcząc
przy
tym
tostydliwie
o
'wymiernym
symbolu docenienia tych
lospaniałych zasług.
Trąbić
co sń o ich wielkości — rzecz daremna i podejrzana,
nie przyćmi to głosu społecznego sumienia, nie od
wróci bolesnego ostrza prawdy. Dla tamtych już za
późno, rzecz przegrana. Smutek, gorycz, wstyd.
Umiejętność właściwej oceny człowieka i jego wy
siłku jest wszak nie tylko formą sprawiedliwości spo
łecznej, ma również pociągać innych do naśladowa
nia
dobrych,
akceptowanych
wzorów.
I znowu
od
zywa się prawda: „Szanujmy siebie, a będą i nas
szanoioać".
Tymczasem, jak na ironię, owe świecidełka z trudem
(a jakże) wywalczone — wbrew przeróżnym limitom,
schematom,
rozdzielnikom
— mają
zastąpić
godziwe
uhonoroumnie zasług
długiego żywota, dodajmy; pro
dukcyjnie
dopełnionego,
zakończonego.
Ironiczne
„finis coronat opus" przychodzi często poniewczasie, za
późno, w okolicznościach które nikogo już nie ucie
szą, nikogo nie usatysfakcjonują, często przyniosą tyl
ko kłopoty i odbiorą spokój.
Nie chodzi przy tym o poczucie własnej godności,
sprzeciwiające
się
dostąpieniu
wątpliioej
satysfakcji
przyjęcia wszystkiego co się oferuje i wtedy, kiedy
komuś
to
się przypomni. Rezerwa i protest wobec
tego
niewczesnego
„uszczęśliioienia"
byioają
czasem
wsparte
świadomością
o
naruszeniu
podstaioowych
norm
dobrego
obyczaju,
przyzwoitości,
uczciwości,
etyki.
Czyż mogą więc dziwić postawy rezygnacji z przy
jęcia zaszczytu, namowy o odstąpienie od starań o
odznaczenie, o zaniechanie wysiłków, które dotąd nie
przyniosły pozytywnego
efektu?
Teatralna poza, prze
sadna skromność, obrażona duma? Po prostu niewiara,
że
czegokolwiek
jeszcze
można
się
spodziewać,
co
przyniosłoby satysfakcję. Czy warto żyć spóźnioną na
dzieją?
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Odznaczenie jest najwyższą formą uznania dla kon
kretnych zasług jego obywatela i musi ujięc nastąpić
tylko wtedy, kiedy zasługa ta jest aktualna i bezdys
kusyjna. Jakże żałosne są starania i zachody niektórycii (oj, są tacy-) aby „sprzedać" odpoioicdnio swój
życiorys,
pracę,
aktywność,
tupeciarsko
jawna
żebra
nina,
przypominanie
o
statutowych
warunkach,
któ
rym się rzekomo (czy nawet autentycznie) odpoioiada,
co ponoć upoważnia do
bezceremonialnego
wymusza
nia odznaczeń iv myśl prawdy „skoro sam nie zadbam
o siebie, to inni o mnie leż nic zadbają. Któż lepie,!
zna moje zasługi, niż ja sam". Poniekąd lego uczy
życie.
Nasz system przyznawania odznaczeń, i „dochodze
nia" do nich, zakłada pewien automatyzm chronologii
rodzajów i klas, a wymiar zasług rozciąga na uicokreślorcą raczej przestrzeń życia zaioodowego, społecz
nego i pryicatnego obywatela. A więc nic honoruje
jednostkowych,
konkretnych,
wymiernych
czynów,
postaio, zasług tu i teraz, lecz kwituje obszar działań
rozległy,
umowny
ideologicznie
doioariościowany, trud
ny
do zobiciykwizowania.
Praktyka
ta.
nie
ułatwia
działania żadnej ze stron, zaś opinii publicznej często
uniemożliwia orientację „kto i za co dostał", rodzi za
tem
niesprawiedliwe
osądy, krzyiodzące oceny,
szcze
rze mówiąc, nawet wbrew takim intencjom. W rze
czy samej bardzo ograniczony jest zestaw dostępnych
odznaczeń
dla
potencjalnego
zasłużonego,
przy
najmniej praktyka o tym zaświadcza, chociaż skądi
nąd wiadomo, jak bogata i różnorodna jest lista usta
nowionych odznaczeń. Jeszcze raz teoria rozmija się
z praktyką. Mało kiedy rodzaj odznaczeń ujawnia za
kres nagrodzonych zasług i ich. rozmiar w stosunku
do innych. Faktem jest, że nie luszystkie zasługi są
porównywalne,
co
jeszcze
bardzie] zaciemnia
sprawę.
Logika
tego
rozumowania prowadzi
do niezbyt
po
krzepiających
konkluzji,
zatem
korzystnie
dla
wszy
stkich
zainteresowanych
byłoby
przerwać
ja,
zanim
dojdziemy
na
manotoce
rozważań
i
przyjdzie
nam
zmierzyć się z dylematem, czy ten jest prawdziwie
zasłużonym obywatelem, kto skrzy się
od nadmiaru
odznaczeń niczym noworoczna choinka, czyliż ten, kto
ich w ogóle nie posiada. A to już rozmyślania niebez
pieczne.
Zatem każdy medal posiada dwie, i to różne strony.
Zanim,
więc
dojdziemy
do
jakichkolwiek
wniosków
znajdujmy satysfakcję w codziennej harówce, zdzieraj
my zdrowie i nerwy w społecznych komitetach orga
nizacyjnych,
stowarzyszeniach,
kółkach
różańcowych,
klubach toioarzyskich i wszędzie tam, gdzie czas i
siły
pozwolą.
Walczmy,
rozwijajmy,
wznośmy,
prze
budowujmy,
zaradzajmy,
twórzmy,
rezygnując
z
ur
lopów,
poobiednich
drzemek
i
rodzinnych
bezczyn
ności w domowych pantoflach — słowem: żyjmy twór
czo i aktywnie, głównie dla innych — bo tego wyma
ga życie i basta! Uczestnicząc w codziennym mara
tonie zdobądźmy się na szczerą radość, że trud nasz
się opłaca. Najczęściej komuś, kio zadbał o własne
medale.
Klapa — goździk — uścisł — klapa — goździk —
—• uścisk... Nie dła wszystkich śmiertelników to im
preza. Może to i dobrze, bo 10 ostatecznym rozra
chunku każdy jednak
swój Brzozoioy
lub
Betonowy
(niezależnie już od zasług, lecz od zamożności rodziny)
•w końcu otrzyma — zawsze pośmiertnie.
Cierpliioości!

Wszystko

loe

właściwym

czasie!

WASZ KOCIEWIAK

KORZEC OSOBLIWOŚCI

Zebrała i opracowała
KATARZYNA LAMEK

LAT T E M U . . .
790 — 11 listopada 1198 roku jeden z książąt pomor
skich Grzymiisław wystawił najstarszy doku
ment na terenie Kociewia będący aktem do
nacji Starogardu i okolic na rzecz joannitów.
750 — w roku 1238 joannicyi przenieśli swój baliwat
ze Starogardu do Lubiszewa.
-:
740 — w roku 1248 za królewicza duńskiego Krzysz
tofa (późniejszego króla Daniii) wyszła za mąż
najmłodsza z córek Sambora II Zwinisława
Małgorzata, która z przyjemnością wracała
na Pomorze, by polować na dziką zwierzynę.
730 — 29 czerwca 1258 Sambor II sporządził akt da
rowizny Pogódek i okolicy na rzecz cystersów
z Doberanu.
— istniała w Tczewie rada miejska, pierwsza na
ziemiach polskich, która działała według pra
wa lubeckiego i była jedynym organem sa
morządu gminy tczewskiej.
780 — joannicii uzyskali od księcia Mszczuja II pra
wo urządzania dwa razy do roku targów w
Lubiszewie, a biorący w nich udział kupcy byli
zwolnieni od ceł; odtąd Lubiszewo stało się
ośrodkiem miejskim na zwyczajowym prawic
polskim.
G80 — w roku 1308 Krzyżacy stoczyli krwawą walkę
z polską załogą zamku w Nowem, zniszczyli
go i opanowali.
660 — mieszczanie tczewscy zakupili od wielkiego mi
strza Wernera von Orselen wieś Sliwiny, po
łożoną w średniowieczu nad ważnym szlakiem
handlowym
Gorzędziiej-Sliwiny-Rokitki-Lubiszewo-Gdańsk.
650 — w roku 1338 osada Świecie otrzymała przywi
lej lokacyjny oparty na prawie chełmińskim,
była to pierwsza lokacja krzyżacka na Pomo
rzu Gdańskim po jego podboju.
— od tego' roku Swieciie posiada również swój
herb.
640 — w roku 1348 Krzyżacy nadali Starogardowi pra
wa miejskie chłemińskie i od tej pory uważany
jest za miasto w sensiże prawnym.
530 — w roku 1458 na Wiśle, na wysokości Walichnów, miała miejsce walka pomiędzy 13 stat
kami, załadowanymi żywnością przeznaczoną
dla Gdańska, a statkami krzyżackimi z Gnie
wa, w wyniku której w ręce wroga dostało sie
wówczas 400 łasztów zboża, 400 połci mięsa, 90
wołów, 60 grzywien w kasie, półtorej beczki
smalcu, 4 beczki wina, 11 beczek miodu i ma
sła, dużo sera, prosa i grochu.
450 — Adam Walewski w 1538 roku objął urząd sta
rosty osieckiego, który sprawował do 1584 roku.
S30 — Polacy rozbili obóz szwedzki w rejonie Rokitek,
choć do samej walki z wrogiem nie doszło.
?10 — starościną tczewską została Maria Kazimiera,
żona króla Sobieskiego.
— w Gniewie wybuchła straszliwa zaraza, która
pochłonęła ponad 600 śmiertelnych ofiar.
280 — miał miejsce w Skarszewach groźny pożar, któ
ry strawił znaczną część miasta.
210 — J a n Reinhold Forster, urodzony w Tczewie
(1729), sławny podróżnik, uczestnik drugiej wy
prawy J. Cooka dookoła świata, po opracowa
niu rezultatów tej podróży, otrzymał stopień
doktora uniwersytetu w Oxfordzie, a jego syn,
Jerzy Adam (ur. 1754) w tym samym 1778 roku
udał się w podróż z Anglii przez Holandię do
Niemiec.
170 — utworzono powiat świecki, którego granice, z
niewielkimi zmianami, do 1975 roku zachowały
swój kształt.

— w roku 1868 w stoczni angielskiej zbudowany
został pierwszy polski statek szkolny „Lwów",
żaglowiec Szkoły Morskiej w Tczewie, który
wtedy nosił imię „Chinsura" i był trzymasztową fregatą o stalowym kadłubie.
100 — rozpoczęto budowę kolejowego mostu przez Wi
słę w Tczewie.
— 1 września 1888 roku otwarto w Świeciu linię
kolejową, dzięki czemu miasto uzyskało lokalne
połączenie z Terespolem.
— w roku 1888 w Pinezynie rozpoczęła swą dzia
łalność jedyna na Kociewiu Polska Spółka
Parcelacyjna (prototyp spółdzielni produkcyj
nej), w 70-lecie jej powstania, w roku 1958,
we wsi ufundowano obelisk.
90 — w,, roku 1878 uruchomiono w Pelplinie cu
krownie, która w połowie XX wieku została
powiększona o 19 nowych obiektów produkcyj
nych, obecnie zaś zajmuje jedno z czołowych
miejsc wśród zakładów tego przemysłu w
Polsce.
!„
— w Tczewie powstała spółdzielnia mieszkaniowa,
najstarsza na Kociewiu.
— na Nowym Mieście w Tczewie, na obszarze
zamkniętym ulicami Kolejową, Nowotki i
Wierzbową, odkryto cmentarzysko urn wraz z
wyrobami z bursztynu i biązu z okresu rzym
skiego (I—IV w.n.e.).
80 .— w roku 1908 kosztem 837 tysięcy marek zreali
zowano w Tczewie miejski system kanaliza
cyjny, według projektu firmy David Grove.
60 — w roku 1928 zbudowano drugi tor łącznicy
Górki-Zajączkowo Tczewskie.
— € marca 1928 roku na mocy rozporządzenia
prezydenta RP zespół architektoniczno-urbani
styczny Gniewa został objęty ochroną prawną.
— w tczewskim rejestrze rzemiosła i handlu było
445 płatników narodowości polskiej, 112 nie
mieckiej i 27 żydowskiej.
— założono Muzeum Diecezjalne w Pelplinie, po
siadające cenne zbiory średniowiecznego ma
larstwa i rzeźby z całego Pomorza Gdańskiego,
które w znacznym stopniu zostały zniszczone
podczas wojny; szczególnie cenna i budząca za
interesowanie zwiedzających jest drewniana,
złocona, polichromowana rzeźba Madonny szafałkowej z Klonówki oraz polichromowana go
tycka rzeźba szafkowa króla Władysława J a 
giełły.
— zlikwidowano port węglowy w Tczewie, który
powstał z inicjatywy inż. Teodora Nosowicza, a
bezpośrednią przyczyną rezygnacji z jego dal
szego rozwoju była decyzja o budowie pełno
morskiego portu w Gdyni.
50 — w roku 1938 w Gniewie oddano do użytku kino
i ośrodek zdrowia.
— w Nowem zorganizowano I Targi Meblarskie,
nad którymi patronat objął wojewoda pomor
ski Władysław Raczkiewicz.
•— w Tczewie było 700 bezrobotnych.
20 — w Piasecznie, gdzie znajduje się źródełko z
wodą o właściwościach leczniczych, w dorocz
nych uroczystościach odpustowych wziął udział
Karol Wojtyła, obecny papież J a n Paweł II.
10 — kościół św. Katarzyny przy ul. Tczewskiej w
Starogardzie Gdańskim, stał się kościołem pa
rafialnym.
— w Tczewie i Starogardzie doprowadzono do
domów gaz ziemny.
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DAWNYCH I DZISIEJSZYCH
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KOREPETYCJE WIEDZY O REGIONIE

CZY WIECIE, Ż E . . .

W k a ż d y m pytaniu p o d a n o trzy możli
wości odpowiedzi. Należy w y b r a ć odpo
wiedź
właściwą.
Rozwiązania
należy
szukać w n u m e r z e na innej stronie.

11. P o d j a k i m p s e u d o n i m e m b y ł z n a n y
Alfons Kwiczor, d o w ó d c a g r u p y par
tyzanckiej, działającej podczas oku
pacji hitlerowskiej w rejonie staro
gardzkim?
a) „ B a t o r y "
b) „ Z a g ł o b a "
c) „ J e r e m i "

...tuż przed bitwą pod Grunwaldem,
w 1410 roku, cała armia Zakonu,
oczekując
spotkania
z
wojskami
polskimi, zgromadziła się pod Świe
ciem, o czym pisze Henryk Sien
kiewicz na kartach „Krzyżaków":
„sto tysięcy zakutych w
żelazo
Niemców stanęło pod Świeciem".

12. Czy W ę g i e r m u c a j e s t d o p ł y w e m
a) W d y
b) W i e r z y c y
c) B r d y

...kobiecie kociewskiej, spodziewają
cej się dziecka, nie wolno było pa
trzeć przez dziurkę od klucza, po
nieważ przyszły potomek mógł na
rodzić się zezowaty, nie wolno było
też patrzeć przymkniętymi oczyma,
bo to wróżyło ślepotę noworodka,
ani zbierać grzybów do fartucha,
bo dziecko mogło się stale ślinić.

1. Od którego r o k u J a n
starostą gniewskim?
a) 1656
b ) 1667
c) 1674

Sobieski

był

2 . G d z i e u r o d z i ł się k s i ą d z p p ł k J ó z e f
Wrycza,
prezes
Rady
Naczelnej
„Gryfa
Pomorskiego",
konspiracyj
nej organizacji, działającej podczas
okupacji hitlerowskiej na Pomorzu
Gdańskim?
a) w T u c h o l i
b) w W i e l u
c) w Z b l e w i e
3. W
jakim
kolorze
występuje
znak herbowy Tczewa?
a) ż ó ł t y m
b) n i e b i e s k i m
c)
czerwonym

gryf,

4. Gdzie W d a w p a d a do Wisły?
a) pod G n i e w e m
b) w N o w e m
c) p o d Ś w i e c i e m
5 . P o d j a k i m t y t u ł e m u k a z y w a ł a się w
latach
międzywojennych
gazeta
tczewska?
a) N a d w i ś l a n i n
b) Goniec Pomorski
c) K o c i e w i a k
6. W k t ó r y m r o k u
Skarszewy
mały p r a w a miejskie?
a) w 1320
b) w 1370
c) w 1462

otrzy

7. Kto był d y r e k t o r e m pierwszej Szko
ły M o r s k i e j w T c z e w i e , i s t n i e j ą c e j
w t y m m i e ś c i e w l a t a c h 1920—1930?
a) J a n Brejski
b) Antoni Garnuszewski
c) S t e f a n Ł a s z e w s k i
8. K t ó r e z j e z i o r o k r e ś l a
Kociewskim"?
a) K a l ę b i e
b) Radodzierz
c) B o r z e c h o w s k i e

się

„Morzem

». K t ó r y z w y m i e n i o n y c h z a m k ó w pokrzyżackich został najwcześniej zbu
dowany?
a) w G n i e w i e
b) w Ś w i e c i u
c) w N o w e m
10. J a k i m k o l o r e m j e s t o z n a k o w a n y t u 
rystyczny
pieszy
szlak
kociewski,
prowadzący z Tczewa przez Swaro
żyn, Szpęgawsk, Starogard Gdański,
Wirty do Czarnej Wody?
a) zielonym
b) niebieskim
c) ż ó ł t y m
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13. J a k m i a ł n a i m i ę K o n o p a c k i , s t a r o 
sta w Świeciu i późniejszy wojewo
da p o m o r s k i w X V I w.?
a) J e r z y
b) W a w r z y n i e c
c) L o r k o
14. K t ó r a z c ó r e k k s i ę c i a l u b i s z e w s k o -tczewskiego, S a m b o r a II zasiadała
na tronie duńskim?
a) G e r t r u d a
b) Salomeą
c) M a ł g o r z a t a
15. G d z i e
Juliusz Kraziewicz,
<nia 1
p a ź d z i e r n i k a 1862 r o k u z a ł o ż - 1 j e d n o
z pierwszych w Polsce kółko lolnicze?
a) w O p a l e n i u
b) w P i a s e c z n i e
\
c) w K u l i c a c h
16. J a k b r z m i p r a w d z i w e n a z w i s k o p o r .
„ G r a b a " , dowódcy zgrupowania par
t y z a n c k i e g o AK, operującego w cza
sie o k u p a c j i n a t e r e n a c h p o w i a t ó w
świeckiego i starogardzkiego?
a) J a n Sikorski
b) H u b e r t Bukowski
c) Alojzy B r u s k i
17. K t o b y ł d o w ó d c ą 2 A r m i i U d e r z e 
niowej II Frontu Białoruskiego, któ
ra w l u t y m i w m a r c u 1945 w y 
zwalała Kociewie?
a) Paweł Batów
b) Iwan Fieduninskij
c) Michaił K a t u k o w
18. c m a r c a 1945 r o k u w o j s k a r a d z i e c k i e
Wyzwoliły
a) Starogard Gdański
b) Ś w i e c i e n/W.
c) S k ó r c z
19. M i c h a ł T o r u n i a k b y ł w l a t a c h 1945—
—1947 I s e k r e t a r z e m K P P P R
a) w T c z e w i e
b) w S t a r o g a r d z i e G d a ń s k i m
c) w Ś w i e c i u n/W.
20. K t ó r a X I V w i e c z n a b a s z t a o b r o n n a
S t a r o g a r d u Gdańskiego mieści stałą
ekspozycję Muzeum Ziemi Kociew
skiej?
a) W o d n a
b) M ł y ń s k a
c) G d a ń s k a

...„stare" Świecie, leżące w widłach
Wisły i Wdy, porównać można z
wczesnośredniowiecznym
miastem
francuskim Aigues Mortes w delcie
Rodanu, ponieważ zarówno tam,
jak i w Świeciu łatwo doszukać się
można
reminiscencji
wpływów starorzymskich układów warownych.
...statek „Wilia", którym w 1927 ro
ku wieziono prochy Juliusza Sło
wackiego z Cherbourga do Gdyni,
podczas drugiej
wojny światowej
walczył
dzielnie
z hitlerowcami,
gdy jednak zwycięstwo było już
bliskie, został zatopiony przez alian
tów u brzegów Francji, na wodach
normandzkich w pobliżu Cherbo
urga.
...Kociewiacy z wyglądu zabitych
zwierząt prognozowali niegdyś po
godę twierdząc, że jeśli kość gęsi
po ugotowaniu okazała się ciemna,
to zima będzie łagodna i spadnie
mało śniegu, jeśli zaś kość okazała
się jasna, wróżyło to zimę srogą
i śnieżną.
...nauczyciel ze Świecia, Franciszek
Miernicki, jest autorem elementa
rza do nauki języka polskiego, dru
kowanego w Świeciu w okresie za
boru pruskiego; jego pierwsze wy
danie ukazało się w 1846 roku, a
ostatnie, nakładem świeckiej oficy
ny, w 1896 roku i nosiło ten sam
tytuł, co pierwsze: „Elementarz do
ćwiczenia się w polskim czytaniu".
...1 km przed Pelplinem, w korycie
rzeki Wierzycy, znajduje się głaz
narzutowy o obwodzie 8 m i wyso
kości 2,5 m, zwany „Diabelskim
Kamieniem", który —• jak głosi le
genda — został porzucony przez
diabła, zamierzającego zniszczyć nim
kościół cystersów, ale przestraszył
się
dzwonów
wzywających
wier
nych na modlitwę, więc porzucił go
i uciekł.
...Świecie gościło wielu, znanych z
historii, królów i wodzów: Przemy-

KORZEC OSOBLIWOŚCI
sła II, Władysława Łokietka, Kazi
mierza Jagiellończyka, Zygmunta III
Wazę, Augusta II Mocnego i cara
Piotra I, a także kronikarza Jana
Długosza, Józefa Wybickiego i gen.
Henryka Dąbrowskiego, prezydenta
Stanisława
Wojciechowskiego
i
kompozytora Fryderyka Chopina.
...anonimowy autor z XVII wieku
w swoim wierszu napisał:
„W Gdańsku książęta,
w Toruniu panięta,
w Świeciu prawnicy,
w Chełmnie pracodawcy,
w Chełmży marnotrawcy,
w Tucholi nędznicy,
w Chojnicach rolnicy,
w Człuchowie mizeracy,
w Starogardzie bartnicy,
w Nowem chmielarze."
...największa w kraju i jedyna w
północnej Polsce Fabryka Kwasku
Cytrynowego znajduje się przy cu
krowni w Pelplinie i już od 17 lat
zaopatruje w ten bardzo potrzebny
produkt przemysł spożywczy, far
maceutyczny, poligraficzny i włó
kienniczy.
...w świeckim kościele parafialnym
p.w. św. Andrzeja Boboli, wybudo
wanego w stylu neogotyckim, znaj
duje się zabytkowy ornat z 1728
roku z ornamentem o cechach twór
czości ludowej.
...jest na Kociewiu zwyczaj, według
którego
przed
dzieckiem,
które
skończy pierwszy rok życia stawia
się chleb, książkę, różaniec, pienią
dze, piasek i wodę; gdy dziecko
sięgnie po chleb oznacza to, że bę
dzie dobrym gospodarzem, jeśli po
książkę, będzie się dobrze uczyć,
jeśli po różaniec, wstąpi do klasz
toru, jeśli po pieniądze, będzie bo
gate, ale gdy wyciągnie rączkę w
stronę piasku lub zanurzy w wo
dzie, niebawem umrze lub utonie.
...podczas kampanii napoleońskiej
Bory Tucholskie przemierzały woj
ska francuskie, polskie i rosyjskie,
i tak np. drogą z Tucholi przez
Trzebnicę i Osie uciekał król prus
ki z żoną Luizą po bitwie pod Jena
(1806); tędy też Napoleon prowadził
wojska do Rosji, a ponieważ nie
była dość prosta, kazał z Tucholi
do Osia wyciąć przez lasy krótszy
trakt, który odtąd nazywa się „dro
gą napoleońską".
...w roku 1645 został przez króla
Władysława IV potwierdzony przy
wilej lokacyjny Skórcza, a J a n III
Sobieski objął nim również młyn
wodny; na przywilej ten powoły
wał się jeszcze w roku 1918 Rudolf
Werhert, uzasadniając w ten sposób
swe prawo do spiętrzania wody
strumyka
Szorycy,
napędzającej
koła młyna.
...Piotr Elert (rok urodzenia niezna
ny, zmarł w 1653 r.) — dziedzic wsi
Lniano pod Świeciem był muzykiem
na dworze Jana Kazimierza i auto
rem opery „La F a m a Reale" do panegiryku Paolo Piazza, wystawionej
w dniu otwarcia teatru królewskie
go w warszawskim zamku.

WOKÓŁ „OKOLICY MOJEJ MATKI'
Drukowane w nr 2 ,.KMR" wspomnienia Michała Misiornego „Okolica
mojej m a t k i " wzbudziły pewne kontrowersje wśród czytelników, szczegól
nie dotyczące osoby ks. Paula Preussa, proboszcza parafii św. Krzyża w
Tczewie podczas okupacji hitlerowskiej, a jednocześnie komisarza biskupa
K. M. Spletta.
Otrzymaliśmy list od p. Alfonsa Sobeckiego, który przekazaliśmy auto
rowi wspomnień. Poniżej drukujemy obszerne fragmenty tego listu wraz
z odpowiedzią Michała Misiornego.

Panie Misiorny!
Cieszymy się zawsze, kiedy któ
ryś z naszych tczewiaków wypływa
na szersze wody i staje się popu
larnym w kraju, tak jak Pan. Dla
tego też z wielką uwagą śledzimy
Pański dorobek literacki i rozczy
tujemy się w Pańskich publika
cjach. Piszę nic tylko w imieniu
moim, ale również moich krewnych
i znajomych w Tczewie. Urodziłem
się w Tczewie, mam 57 lat i prze
ważającą część mojego życia spę
dziłem w tym mieście.
Chciałbym zwrócić uwagę Panu
na niektóre okoliczności i fragmen
ty, które poruszył Pan w artykule
„Okolica mojej matki" w „Kociewskim Magazynie Regionalnym" nr
2. Artykuł jest bardzo ciekawy.
Jednak niektóre fragmenty nie są
ścisłe, a nawet nieco odbiegające od
prawdy. W każdym bądź razie mo
ja ocena jest nieco odmienna. Cho
dzi mi mianowicie o ten fragment,
w którym opisuje Pan b. księdza
Preussa. Pisze Pan, że zjawił on się
w mundurze SS i demonstracyjnie
odmawiał posług, jeśli wierni nie
potrafili wykazać znajomość języka
niemieckiego. Pisze Pan, że był on
obrzydliwy i odpychający. Ja mam
zupełnie odmienne zdanie. Byłem,
w czasie całej okupacji niemieckiej,
w farze św. Krzyża ministrantem;
pod koniec wojny, kiedy p. Piskor
skiego — organistę, wciągnęli do
niemieckiego wojska, grałem na
zmianę z panią Netkówską na or
ganach. Byłem więc w bardzo blis
kich kontaktach z byłym probosz
czem ks. Preussem i mogę o nim
dosyć dużo powiedzieć. (...). Chciał
bym sprostować, że ks. Preuss nie
przybył w mundurze SS i nigdy
go nie nosił (przynajmniej ja tego
nie widziałem), lecz przybył w mun
durze zielonym Wehrmachtu, po

nieważ był kapelanem wojskowym.
Nie był on wcale obrzydliwy i od
pychający (chyba że pijany, a to
się dość często zdarzało), lecz był
zawsze
pogodnego
usposobienia
i bardzo życzliwy. W moich pa
miętnikach, które nie są opubliko
wane, lecz leżą na półce, tak pisa
łem: „...Był to w ogóle bardzo
dziwny ksiądz, ten Herr Pfarrcr
Preuss. Kiedy zaraz na początku
wojny
polscy
księża pouciekali,
bądź zostali straceni w lasach szpęgawskich lub w obozach koncentra
cyjnych, przybył do naszej fary św.
Krzyża Herr Pfarrer Preuss, z So
potu. Był to Niemiec i nie omiesz
kał tego podkreślić już podczas
pierwszego kazania: „Ich bin cin
kerndeutscher Mann!" (Jestem rodo
witym Niemcem — red.) i parafia
nie od razu stracili do niego zaufa
nie, ale z biegiem czasu odzyskał
je, ponieważ wcale nic był taki zły,
pomimo że miał dużo wad, a przede
wszystkim był lekkomyślny (...).
Ksiądz Preuss był dobrym mówcą,
głosił piękne kazania i parafianie
nieraz płakali, szczególnie kiedy
mówił o poległych żołnierzach w
Dniu Zmarłych. Gdy czytał na am
bonie nazwiska poległych, organista
p. Piskorski grał na skrzypcach
melodię: „Ich hatt einen Kammcraden" (Miałem przyjaciela — red.).
Jest to bardzo piękna i smutna me
lodia, a ksiądz Preuss miał tak
śliczną dykcję i tak pięknie mówił,
że kruszył nawet najbardziej za
twardziałe serca. Jego kazania, to
były nieraz poematy, np. na Dzień
Matki, kiedy mówił o matkach, o
uczuciach macierzyńskich, o straco
nych na wojnie synach, to słychać
było wyraźny szloch.
Wysługiwał się dość często moją
osobą w celach prywatnych, ażeby
umówić go ze swoimi znajomymi
.'i/

na libacje, albo na karciane wie
czory. Dawał mi wtedy zamknięte
listy i kazał jechać rowerem do po
bliskich wsi — do Godziszewa, do
Turzy albo do Miłobądza, do księży
proboszczów i czekać na odpowiedź.
Kiedy proboszcz danej parafii od
czytywał list księdza Preussa, to z
twarzy można było nieraz odczytać,
że nie zawsze był zadowolony. Raz
gospodyni krzyknęła: „Znowu on
cię wciąga w te pijackie orgie!" Ale
ksiądz proboszcz uspakajał gospo
dynię i mówił: „Już dobrze, „mus"
jest „mus" i szybko pisał odpo
wiedź.
Kiedy
wracałem,
ksiądz
Preuss był zawsze zadowolony i da
wał mi piątaka, tj. 5 marek, a było
to dość dużo pieniędzy. (...) Rów
nież kiedy pomagaliśmy w kościele
stroić choinkę lub stawiać żłobek,
był uśmiechnięty, dowcipkował, był
mity i grzeczny. Zawsze wynagra
dzał pieniędzmi. Ministranci lubili
księdza Preussa. (...)
Dużo na ten temat pisałem w
moich pamiętnikach, ale nie wiem
czy to Pana interesuje? Chciałbym
jednak jeszcze przytoczyć fakt, że
ksiądz Preuss nie odmawiał posług
Bożych nawet tym, którzy nie znali
języka niemieckiego. To właśnie On
wprowadził
spowiedź
powszechną
w Tczewie, a znam Wiele parafii,
gdzie takiej spowiedzi w czasie
wojny nie było. Dużo wyręczał go
ksiądz Scisłowski, jedyny wikary w
farze, ale ksiądz Preuss bardzo
sprawnie i szybko odwiedzał cho
rych bez względu do jakiej VoIkslisty należeli, tzn. do jakiej nie
mieckiej
grupy
narodowościowej
należeli •— red.) obsługiwał pogrze
by itp. Mogę to z całą stanowczoś
cią stwierdzić, ponieważ brałem w
tych ceremoniach
bardzo
często
udział.
Do wad księdza Preussa należał
na pewno pociąg do alkoholu. W
swoich pamiętnikach tak pisałem:
„Hcrr Pfarrer Preuss nie lubił rano
wstawać i często musiał go Herr
Sonntag — kościelny budzić. Rów
nież i ministranci musieli przed go
dziną 7-mą pukać do drzwi ple
banii, kiedy ludzie już czekali w
kościele na nabożeństwo. A ponie
waż Hcrr Pfarrer był nieraz rano
jeszcze trochę zamroczony, to jego
ulubioną zabawą było wyżywać się
na kościelnym: „Ty szmato, ty lum
pie" lub podobne przezwiska. Jak
ubieraliśmy go w zakrystii w szaty
liturgiczne, to nieraz nie mógł ręką
trafić w rękaw, potykał się i jak
szedł do ołtarza, to obawialiśmy się,

że upadnie. Raz nawet zgubił hostię,
a ponieważ służyłem do mszy, to
po cichu zwróciłem mu uwagę o
tym fakcie. Opamiętał się wówczas
i jak gdyby trochę wytrzeźwiał,
podniósł ją i schował do taberna
kulum. Otrzymałem w tym dniu
nawet dziesiątaka za jakąś drobną
przysługę..."
W ostatnim dniu wojny pracowa
łem już jako uczeń w firmie budo
wlanej Schierling przy obecnej ul.
J. Dąbrowskiego. Administratorem
była
córka
właściciela
Fraulein
Schierling, lat około 25. Często
urządzała libacje w dużym miesz
kaniu, tuż nad biurami firmy i ra
no, kiedy przychodziłem do pracy,
kazała mi posprzątać mieszkanie.
Pobojowisko, świadczyło o tym, że

libacje były suto zakrapiane alko
holem. Ale Fraulein Schierling na
miętnie i ochoczo opowiadała wszy
stkim
pracownikom
przeżycia
z
ubiegłej nocy: „Jak to wspaniale
Wasz klecha bawił towarzystwo,
szczególnie młode dziewczynki i ile
to wódki wypił" itd. itp. (...)
Opisy pańskie z 1945 roku i okre
su powojennego zgadzają się co do
joty. Tylko, że nabożeństwa odpra
wiał ksiądz Preuss w kaplicy cmen
tarnej, a czytać między innymi ja
go uczyłem, chociaż sam niewiele
umiałem (miałem wówczas 15 lat
i tylko pierwsze 2 lata polskiej
szkoły).
Niedługo
potem
został
aresztowany. (...)
Łączę wyrazy szacunku
ALFONS SOBECKI

Bardzo mnie list pana Alfonsa
Sobeckiego
zainteresował.
Chwilami
wydaje mi się teraz, że widzę go —
w 1941, 1942 czy może w 1944 roku.
Widzę także pana Sonntaga, koś
cielnego u św. Krzyża, widzę orga
nistę Piskorskiego — byl on szwa
grem wuja mego, Franciszka Struczyńskiego — nawet chyba widzę
panią
Netkowską.
Naturalnie
jest
to
spojrzenie
ówczesnego
dziecka,
ponieważ jestem o kilka lat młod
szy od p. Sobeckiego i stąd trochę
inne jest moje „widzenie". Szcze
góły,
jakie
podaje
p.
Sobecki,
ogromnie wzbogacają sylwetkę księ
dza Preussa, ale w niczym nie
zmieniają mojego sądu.
Widziałem
go iv czarnym mundurze na począt
ku
okupacji,
a
wszystkie
starsze
panie w mojej rodzinie — babcia,
matka,
ciotki
—
jednomyślnie
stwierdzały, że przyszedł jako aro
gant
i
„Kullurlraeger".
Polem
zmienił się, i o tym przecież piszę

w moich wspominkach. Czy był on
kapelanem Wehrmachtu?
Tego nie
wiem. Istnieje ogromna księga na
temat dziejów kościoła w Polsce
podczas okupacji (tytuł gdzieś mi
„wyleciał"
z
pamięci),
w
której
mówi się o nim. Otóż był on jakby
komisarzem na Tczew, działającym
z polecenia i w imieniu biskupa
Spletta, i nie ma w tej księdze zbyt
dobrej
opinii.
Autorzy
tej
księgi
opierają się na niemieckich przy
czynkach, pisanych przez historyka
kościoła ks.
Stasiewskiego — po
niemiecku.
Czy
ten
niemiecki
ks.
Stasiewski miał jakiś związek z ro
dziną Stasiewskich, która mieszkała
ha parterze naszego domu przy ul.
Krótkiej r> — tego nie wiem. Szcze
gólny „dank" należy się p. Sobec
kiemu za obraz
księdza Preussa
jako birbanta: widzę z tego, że nie
nudził się to Tczewie.
MISIORNY

Pojawienie sic; w Tczewie, w 1939 roku, niemieckiego kapłana w m u n d u 
rze — obojętnie czy zielonym Wehrmachtu, czy czarnym SS — nie przy
sporzyło mu uznania w oczach Polaków lego miasta. Nie zaskarbi! sobie
również szacunku swoim zachowaniem jako człowiek i jako osoba du
chowna. Wymienione we wspomnieniach Michała Misiornego pozytywne
wartości kapłana w ostatnich dniach okupacji oraz niektóre ujmujące ce
chy jego osobowości, podane w korespondencji Alfonsa Sobeckiego, nie
uchroniły go przed karą.
Sądząc, że sprawa ks. Preussa wymaga wyjaśnienia, pragniemy dodać
kilka informacji o dalszych jego losach, jakie zdołaliśmy ustalić na pod
stawie dostępnych opracowań i publikacji prasowych.
J a k podawał „Dziennik Bałtycki" w nr 199 z dnia 14 grudnia 1945 roku
w artykule „Sprawa biskupa Spletta", a także niedawno publikowane ma
teriały rocznicowe (Marian Podgóreczny, Marek Klat) w dziennikach lo
kalnych Wybrzeża, ks. P.Preuss, był komisarzem biskupim, agentem ges
tapo, członkiem NSDAP, oskarżonym o zadenuncjowanie polskich księży.
Sąd Specjalny w Gdańsku skazał go na karę śmierci, z prawa łaski nie
skorzystano.
Redakcja

Szanowna Redakcjo!
W związku z opublikowanym w „Kociewskim Ma
gazynie Regionalnym" nr 2 fragmentem interesują
cych wspomnień tczewskich Michała Misiomego pt.
„Okolica mojej m a t k i " pragnę wnieść niewielkie, cho
ciaż konieczne, sprostowania. Pierwsza uwaga dotyczy
wspomnianego na str. 11 niemieckiego ks. Steina,
który nie został rozstrzelany przez hitlerowców, jak
błędnie podaje autor.
Otóż ks. Bernard Stein, urodzony 20.07.1893 roku
w Ostródzie, bezpośrednio po uzyskaniu święceń
(11.02.1917 r.) został ustanowiony wikariuszem w

96

MICHAŁ

Tczewie. Opuścił parafię jeszcze przed wojną (okołc
roku 1931) udając się do Niemiec. Zmarł 29.06.1957
roku w RFN.
Uwaga następna dotyczy ks. Pawła Czaplewskiego
wybitnego historyka, zasłużonego prezesa Towarzy
stwa Naukowego w Toruniu, który jako rezydent za
mieszkał pod koniec życia w Turzu i t a m — jak
podaje autor — zmarł. Naprawdę jednak pochowany
został na cmentarzu przykościelnym w Godziszewie
(tu parafia), gdzie grób jego został trwale upamięt
niony.
-<tTa7>^
RYSZARD SZWOCH

Ponad trzydzieści lat istnieje Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie; ćwierć wieku ukazuje się
miesięcznik „Pomerania", najtrwalszy tytuł we
współczesnych dziejach czasopiśmiennictwa na
Pomorzu. Działalność Zrzeszenia opierała się i
opiera na autentyzmie postaw społecznych.
Nakładem Zrzeszenia
ukazało
się ponad
dwieście tytułów książek. Zrzeszenie było orga
nizatorem konkursów i wystaw sztuki ludowej,
przyczyniło się do powstania Muzeum Piśmien
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wej
herowie. Występowało i występuje w imię pod
miotowości osobowej i społecznej, nie zawsze
znajdując zrozumienie instytucji i powołanych
władz.
Przekonanie o słuszności tak rozumianej
służby czerpiemy ze wsparcia; którego dozna
jemy — w różnej formie, także materialnej —
ze strony społeczeństwa. Od lat, na łamach
„Pomeranii", publikowana jest lista osób i in
stytucji wspierających swoją ofiarnością uka
zywanie się społecznym sumptem wydawanego
periodyku.
Od 1981 roku Zrzeszenie odbudowuje 4 ka
mieniczki, korzystając ze wsparcia Polskiego
Monopolu Loteryjnego i środków Wojewódzkie
go Konserwatora Zabytków, na „Dom Kaszub
ski" na Głównym Mieście w Gdańsku. Na prze
strzeni lat i miesięcy środki zdobyte społeczną
pracą okazują się niewystarczające; rosną kosz
ty wydawania miesięcznika „Pomerania". Tylko
koszty techniczne i materiałowe wydania jed
nego n u m e r u czasopisma zbliżają się dzisiaj do
sumy miliona złotych.
W tej sytuacji ośmielamy się skierować apel
o wsparcie naszej działalności do społeczeństwa,
a przede wszystkim artystów: malarzy, grafi
ków, rzeźbiarzy, poetów i prozaików, do twór
ców ludowych, do wszystkich ludzi dobrej woli.
Odwagę moralną dla przedstawienia tego apelu
opinii społecznej czerpiemy nie tylko z chwili
bieżącej, wspieramy się także na doświadczeniu
przeszłości. Społeczeństwo Pomorza zawsze sza
nowało i wspomagało rozpoznane przez siebie
interesy społeczne i narodowe: w przeszłości
składało się na Dar Narodowy Trzeciego Maja,
jak i znacząco wsparło Skarb Narodowy po od

zyskaniu Niepodległości. Przez lata widocznym
znakiem ofiarności Pomorzan był żaglowiec
„Dar Pomorza".
Dzisiaj, nie zarzucając własnej aktywności,
kierujemy apel do Wszystkich, którzy zechcą
nas wspomóc. Przede wszystkim kierujemy ten
apel do Twórców, którzy zechcą ofiarować swo
je dzieła na organizowaną przez Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie
aukcję,
z której do
chód — jako Dar Kaszubski — przeznaczony
zostanie na dopełnienie statutowej działalności
Zrzeszenia.
Aukcja odbędzie się w Gdańsku, w paździer
niku tego roku. Z tej okazji ukaże się katalog,
w którym uwidocznione zostaną wszystkie dary
na rzecz Zrzeszenia.
Dary w postaci obrazów, rzeźb i grafik artys
tów współczesnych; rękopisów i autografów
wierszy i innych utworów literackich; w po
staci autografów kompozycji muzycznych; dzieł
sztuki ludowej, można składać do końca sierp
nia br. w siedzibie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (ZG Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ul. Szewska 1—4, 80-340 Gdańsk, tel.
31-32-35).
Składających dar prosimy uprzejmie o jego niż-.
szą wycenę, tak, aby stanowiła ona zachętę dla
ewentualnych nabywców. Każdy z ofiarodaw
ców, poza katalogiem aukcji, otrzyma osobiste
podziękowanie.
Osobom i Instytucjom, które w inny sposób
zechcą się przyczynić do wsparcia działalności
Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego,
podajemy
numery kont:
— krajowe — P K O I O/M Gdańsk, Nr
19510-5890-132
— zagraniczne — Bank Polska Kasa Opieki
S.A. Oddział w Gdańsku % siedzibą w Sopocie,
PI. Konstytucji 3 Maja 1; 81-704 Sopot, Nr
151-6-787-463283.
Wszystkich, którzy spotkają się z tym ape
lem, prosimy o jego propagowanie.
W sprawach szczegółowych prosimy o listy.
Za Zarząd Główny
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Jerzy Kiedrowski i Edmund Puzdrowski

cena 200,'
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