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Czas po kongresie
Minęła już kongresowa gorączka, która w większym bądź mniejszym stopniu dotknęła głównie
organizatorów. Każdy przecież chciał, mimo różnicy krążących opinii, by to wielkie zgromadzenie
Kociewiaków dobrze wypadło. Postarano się, aby 1 kwietnia 1995 roku w Starogardzie Gdańskim
inauguracja godny dała kongresowi początek, a 21 października w Tczewie również godnie prze
prowadzono uroczystość zakończenia. Między tymi dwiema datami, w środku owej klamry, w ca
łym niemal regionie kociewskim miało miejsce wiele ciekawych, interesujących i mądrych inicjatyw
czy zdarzeń.
Miasta obchodziły swoje Dni, były wystawy, biesiady, spotkania, konkursy i turnieje - w przewa
żającej mierze to wszystko, co mogło się zdarzyć, jak co roku, równie dobrze bez kongresu. Należy
więc sądzić, iż to wcale nie te imprezy były najważniejsze, skoro i tak przewidziano je w progra
mach. Stanowiły piękne urozmaicenia powszechnego Kociewiaków integrowania ku poszukiwa
niom wspólnego zaświadczenia o obecności na polskiej mapie małych ojczyzn.
Mieszkańcom tego regionu, zwłaszcza tym którzy z jego korzeni wyrośli, nie trzeba Kociewia
tłumaczyć. Mają go pod skórą, dzięki ojcom i dziadom, znajomości własnego podwórka, ulicy, wsi
czy piaszczystej drogi przez las albo zapachu tataraku nad jeziorem. Najedli się biedy z niejednego
garnka i potrafili się nasycyć radością skromnych powodzeń. Czasem są to nawet okazałe sukcesy.
Regionalnej dumy uczyć się powinni szczególnie ci, którzy tę ziemię odczuwają jeszcze jako ducho
wo niczyją, niby życiowy pomost czy wyspę dla rozbitków. Pora więc zacząć się utożsamiać
z miejscem swego przebywania, zdobywania chleba, rodzenia dzieci czy w końcu ostatniego polet
ka pod cmentarną wierzbą. Kto na Kociewiu zdecydował się zarzucić kotwicę, może swój postój
ubogacić. A nie ma większego bogactwa nad wiedzę o ziemi, z którą człowiek zamierza się zaprzy
jaźnić.
Warto przy tym pamiętać, że Kociewie też poszukuje przyjaciół, takich co najcenniejsze walory
tego regionu potrafią dostrzec i dostępnymi je uczynić. I to chyba będzie najpilniejszym zadaniem
po ukończeniu tego zgromadzenia. Trzeba zainteresować tych, którzy wśród jeszcze czystej przy
rody chcą szukać miejsc na wypoczynek, jednocześnie nie niszcząc ich. Dlatego rodowici Kociewianie winni jednoczyć doświadczenia, by wszystko co nowe przychodzi tak przyjąć i ugościć, żeby
z tego wzajemne płynęły pożytki.
Dziś jeszcze nie wiemy, jakie czas po kongresie owoce wyda. Warto zacząć od rzeczy najtru
dniejszych: szanować i uczyć szacunku; dla gości drzwi trzymać otworem, a kiedy trzeba powinno
się im przypominać, do kogo dom należy. Rzecz w tym, by zawsze być u siebie.

Redaktor
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Kronika
Starogard Gd., 1 kwietnia 1995

Inauguracja I Kongresu Kociewskiego
rozpoczęła się uroczystą mszą św. w kościele św. Mateusza w Starogar
dzie Gd., koncelebrowaną przez biskupa pelplińskiego, ks. prof. Jana
Bernarda Szlagę. Przybyłych powitał prezes Towarzystwa Miłośników
Ziemi Kociewskiej, Edmund Falkowski i wiceprezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, wicewojewoda gdański, prof. Józef Borzyszkowski.
W swojej homilii biskup Jan B. Szlaga m.in. powiedział: Trzeba
uważnie spojrzeć na region kociewski. na dorobek tego miejsca i cza
su, który w ciągu wieków pozwalał tworzyć wiele wspaniałych dziel,
innym zaś cieszyć się dorobkiem wszystkiego, co stanowi jeden wielki
dom - ojczyznę. Ojczyzna bowiem, to jest ta część ziemi, która jest wszy
stkim droga i bliska. (...) To jest ziemia, gdzie poznaje się Boga, język.
gdzie się ma swoich rodziców. Jest więc to sprawa święta, jak święta
jest tradycja ziemi, którą Bóg złączył z człowiekim. (...)
Po mszy św. w Starogardzkim Centrum Kultury odbyła się sesja,
dotycząca głównie historii, kultury i oświaty Kociewia. Prof. Józef Bo
rzyszkowski w referacie Kociewie - Pomorze wspólnota losów mówił
o wyróżnikach wspólnego systemu wartości tego regionu. Są nimi histo
ria, język, religia oraz etos pracy i życia codziennego mieszkańców.
Prof. Zbigniew Grzonka, rektor Uniwersytetu Gdańskiego w swo
im wystąpieniu Edukacja a przyszłość Kociewia przypomniał najistot
niejsze zdarzenia, które miały wpływ na rozwój nauki w regionie.
Zaproponował stworzenie funduszu stypendialnego, umożliwiającego
zdobycie wykształcenia najzdolniejszej a niezamożnej młodzieży.
Dr Maria Pająkowska, mówiąc na temat Kociewie w literaturze,
określiła najistotniejsze cechy dialektu kociewskiego w ujęciu języko
znawczym. Podała szereg przykładów wykorzystania go w różnych for
mach literackich, publicystycznych czy popularnonaukowych.
Kociewiacy dla regionu i Polski, to temat mgr Ryszarda Szwocha,
który podkreślił dorobek mieszkańców tej ziemi. W swoim referacie
wymienił ponad sto osób, rodowitych Kociewian lub dawno na stale tu
osiadłych, którzy swoją działalnością twórczą, publicystyczną, naukową
czy gospodarczą rozsławili swój region poza Pomorzem.
O Starogardzie, jako ważnym średniowiecznym ośrodku joannitów
i Krzyżaków mówił dr Józef Milewski w swoim komunikacie Jubileusz
Starogardu - miejsce i rola miasta w dziejach Pomorza. Końcowy komu
nikat o dziejach bractw kurkowych i strzeleckich w Starogardzie wygłosił
kustosz Muzeum Ziemi Kociewskiej, mgr Bogusław Faltynowski.
Uczestnicy kongresu mogli obejrzeć starannie przygotowaną wysta
wę Kociewie w literaturze i sztuce i posłuchać występu Ludowej Kape
li Kociewskiej.
Po przerwie obiadowej odbyła się dyskusja, której główną troską
było ożywienie ruchu regionalnego, lepsze wykorzystanie potencjału
gospodarczego i umocnienie form edukacji obywatelskiej o regionie.
Tego dnia ukazał się pierwszy numer „Zapisków Kociewskich",
wznowionych z okazji kongresu.
(wg sj. -1 Kongres Kociewski. Pomerania nr 4 1995)
.Starogard Gd., 6-7 maja 1995
W Starogardzkim Centrum Kultury odbyły się

finały XIV Konkursu „Recytujemy Prozę i Poezję Kociewską".
Wystąpiło 32 reprezentantów całego regionu - m.in. ze Świecia, Gnie
wa, Starogardu, Skórcza, Lubichowa, Nowego.
Jury pod przewodnictwem Edmunda Falkowskiego przyznało na
stępujące nagrody i wyróżnienia:
w k a t e g o r i i k l a s I - III
I - Aleksandra Lis (Rywałd)
II - Piotr Lewicki (Lubichowo)
Monika Gliniewicz (Gniew)
wyróżnienie - Monika Brzóska (Starogard);
w k a t e g o r i i k l a s IV - VI
I - Justyna Niedźwiedź (Świecie)
Joanna Dering (Lubichowo)
II - Urszula Kołduńska (Starogard)
III - Justyna Gościnna (Nowe)
wyróżnienie - Sylwia Zym (Świecie);
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w kategorii klas VII - VIII
I - nie przyznano
II - Małgorzata Kolaska (Skórcz)
Mariola Mazurowska (Nowe);
w kategorii szkół średnich
I - nie przyznano
II - Mariola Przeważna (Lubichowo)
Joanna Kalkowska (Starogard)
wyróżnienie - Anna Jarzębowska (Świecie);
w k a t e g o r i i k o c i e w s k i e j poezji ś p i e w a n e j
I - Marta Wrycza (Lubichowo)
II - Barbara Polańska (Starogard)
Anna Grabowska (Lubichowo)
wyróżnienie - Karolina Kamecka (Świecie);
Laureaci zaprezentowani zostali w specjalnym koncercie.
(wg Mirosława Molier, Święto gwary. Zapiski Kociewskie nr 2,1995)
Czarna Woda, 28 maja 1995

Biesiada Literacka
poświęcona współczesnej literaturze Kociewia, została zainicjowana
przez burnistrza Czarnej Wody, Andrzeja Grzyba, znanego poety
i prozaika, przewodniczącego Rady Programowej Kociewskiego Kanto
ru Edytorskiego.
Dr Maria Pająkowska, dialektolog, nauczyciel akademicki Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, mówiła o gwarze w literaturze lu
dowej Kociewia. Jej zdaniem należy ratować od zapomnienia funkcjo
nujące jeszcze formy gwarowe, wykorzystując je w prozie literackiej,
jak uczynił to np. Bernard Sychta w swoich utworach czy Bernard Janowicz w „Bajkach kociewskich".
O poezji tworzonej na Kociewiu mówił Krzysztof Kuczkowski, po
eta i krytyk literacki, w referacie „Na tyłach świata czyli w centrum".
Referent przyznał, że jego kontakt z poezją tego regionu zaczął się od
obecności w redakcji „Kociewskiego Magazynu Regionalnego", gdzie
pracowali Andrzej Grzyb i Roman Landowski. Z ich twórczości dowie
dział się o istnieniu tego urokliwego zakątka Pomorza.
Podczas dyskusji, w której uczestniczyli zarówno nestorzy literatury
tego regionu, Bolesław Eckert i Józef Milewski jak i przedstawicielka
najmłodszego pokolenia piszących, Ilona Brzozowska, przewijała się tro
ska o kontynuowanie „Kociewskiego Magazynu Regionalnego", pisma
zamieszczającego wszystkie formy literackie, w tym także promującego
na swoich lamach debiutantów.
(wg Józefa Ziółkowskiego, Biesiadowali literaci - DB 31.05.1995)
Czarna Woda, 31 maja 1995
W dniach od 31 maja do 4 czerwca odbył się

Spływ Kajakowy
na trasie Czarna Woda-Świecie o długości 120 km. Jego organizatorem
był Urząd Miejski w Czarnej Wodzie, a uczestniczyły w tej turystycznej
imprezie 24 osoby. Podstawową grupę stanowiła młodzież z Zespołu
Szkól Ponadpodstawowych w Czarnej Wodzie. Organizatorzy zapewnili
kajaki i przewóz sprzętu biwakowego na trasie. Spływ zakończył się
w Kozłowie pod Świeciem, a na dziedzińcu zamku w Świeciu wszyscy
uczestnicy spędzili ostatni dzień przy ognisku.
Ryszard Roman
Czarna Woda, 9 września 1995

Sakrum w sztuce współczesnej
Pod takim tytułem w galerii kościoła MB Częstochowskiej w Czar
nej Wodzie otwarto wystawę, która czynna była do końca miesiąca.
Różnorodność interpretacji podziwiać można było w dwóch techni
kach twórczości plastycznej: w malarstwie i grafice. Artyści, prezentują
cy w Czarnej Wodzie część swych wspaniałych dokonań pochodzą z trzech
ośrodków kulturalnych Polski północnej - malarze: Leszek Goldyszewicz, Jan Kaja i Irena Kużdowicz z Bydgoszczy, Eugeniusz Repczyński
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z Piły, Tadeusz Rupiewicz z Gdańska oraz bydgoski grafik - Jacek Soliński. Prace wymienionych artystów eksponowane były dotychczas na
licznych wystawach w kraju jak i za granicą.
Spotkanie ze sztuką sakralną pozwoliło na chwilę refleksji nad ży
ciem doczesnym. Przybliżyło świat ducha, ucząc tego, co nieznane, taje
mnicze i niedostępne.
Zofia Baczyńska
Piaseczno, 17 września 1995

II Przegląd Zespołów Kociewskich
Przegląd odbył się na zakończenie Wielkiego Odpustu Piaseckiego
ku czci NMP Władczyni Kociewia i w 100 rocznicę urodzin Juliusza
Kraziewicza. Zaproszenia wysłano do wszystkich aktualnie działających
zespołów kociewskich. Mimo deszczowej pogody i chłodu przybyło pięć
zespołów: „Czerwona jarzębina" z Milejewa, „Bukowiacy" z Bukowca
k. Świecia, „Kolejarz" z Tczewa. Ludowa Kapela Kociewska ze Staro
gardu. „Kociewiacy" z Gniewa i „Piaseckie Kociewiaki". który to ze
spól pełnił rolę gospodarzy i organizatorów.
30
Przegląd rozpoczęto o godz. 10 uroczystą mszą Św., której prze
wodniczył ks. bp dr Piotr Krupa, biskup pomocniczy Diecezji Pelplińskiej. Liturgię uświetnił udział zespołu „Czerwona jarzębina" i Ludo
wej Kapeli Kociewskiej. Po mszy św. delegacja uczestników złożyła
kwiaty przed pomnikiem Juliusza Kraziewicza, wybitnego działacza spo
łecznego, twórcy spółdzielń i kółek rolniczych .
Po otwarciu przeglądu przez Jana Ejankowskiego, każdy uczestni
czący zespół, zgodnie z regulaminem, miał prawo do 20 minutowego
występu. W sumie był to piękny koncert, ukazujący jak wartościowy jest
kociewski folklor, potrafiący łączyć współczesność z tradycją.
Potem nastąpił moment najprzyjemniejszy: każdy zespół otrzymał
upominki. Piękne, kryształowe puchary wręczył fundator, Marek Glowala - współwłaściciel przedsiębiorstwa „Cermag" w Opaleniu. Oka
załe kola sterowe przekazali przedstawiciele Wojewódzkiego Związku
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Gdańsku - Józef Turczyński i Piotr Holuszczak, jako symbol ciągłego sterowania ku Piasecznu,
kolebki kółek rolniczych. Przy tej okazji zapowiedziano podniesienie rangi
tego przeglądu, który zostanie przekształcony w Festiwal Zespołów Folklo
rystycznych Kociewia im. Juliusza Kraziewicza o Puchar Prezesa Krajowe
go Związku Rolników. Takie są nadzieje i starania organizatorów.
Po przeglądzie odbyło się kolejne spotkanie komitetu organizacyj
nego 1 Kongresu Kociewskiego.
Jan Ejankowski
Świecie nAV 3-4 czerwca 1995
W sobotę, 3 czerwca odbyła się w Urzędzie Miasta uroczysta sesja
na temat „Świecie nad Wisłą na Kociewiu''. Był to także Dzień Kultu
ry Pomorskiej, obchodzony w ramach

Dni Świecia
Jednym z istotnych wydarzeń, towarzyszących tej imprezie, były spo
tkania z Dariuszem Piaskiem, autorem przygotowanego do druku „Dyp
tyku świeckiego". Odbyły się też występy zespołu „Bukowiacy" z Bu
kowca i eliminacje rejonowe konkursu „Recytujemy Prozę i Poezję
Kociewska". W Bibliotece Miejskiej otwarto wystawę regionaliów.
W przedszkolach i szkołach przeprowadzono szereg zajęć w ramach
„regionalizacji w nauczaniu".
Działający w Świeciu Oddział Kociewski Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego współpracuje z wieloma instytucjami w zakresie popula
ryzacji wiedzy o Kociewiu. Dzięki tej współpracy w Przysiersku odsło
nięto tablicę poświęconą patronowi Szkoły Podstawowej - Florianowi
Ceynowie. Natomiast w szkołach w Trylu i Nowem n/W przeprowadzo
no spotkania p.n. „Wokół gwary kociewskiej", przeznaczone dla uczniów
- uczestników konkursu recytatorskiego.
4 czerwca, w niedzielę odbyły się imprezy artystyczne na zamku,
gdzie powitano uczestników Spływu Kajakowego Wdą, który rozpoczę
to 31 maja w Czarnej Wodzie.
Organizatorem spływu był tamtejszy urząd najmłodszego miasta na Po
morzu. Pięciodniowa impreza turystyczna przebiegała następującą trasą:
31V
środa
Czarna Woda - Młynki
34 km
1 VI czwartek
Młynki - Błędno
33 km
2 VI piątek
Błędno - Tleń
20 km
3 VI sobota
Tleń-Gródek
19 km
4 VI niedziela
Gródek - Świecie (Kozłowo)
14 km
Łącznie kajakarze przemierzyli 120 km na widokowo najpiękniejszym
odcinku rzeki Wdy.
Maria Pająkowska
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Nowe, 21 maja 1995

Dni Nowego
które obchodzono w dniach 19-21 miały bardzo urozaicony przebieg.
Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego i szkół podstawowych przygo
towała program poświęcony regionowi kociewskiemu.
Już 17 maja nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 1, Krystyna
Klufczyńska i Grażyna Talaśka oraz Krystyna Elszkowska z Liceum
Ogólnokształcącego podjęły się przygotowania wieczornicy, w cza
sie której młodzież recytowała wiersze poety z Kociewia, Romana
Landowskiego z tomiku pt. „Muzyka na wierzby i płowiejące niwy".
Uczestniczyło w niej dwudziestu trzech recytatorów ze Szkoły Pod
stawowej nr 1. Wyróżniono czternaście dzieci. One to wzięły udział
w szerszej prezentacji tych utworów z okazji Dni Nowego. Zapre
zentowano także inne utwory m.in. gadki kociewskie i wiersze Marii
Pająkowskiej. Także uczniowie, laureaci ze Szkoły Podstawowej
w Trylu zaprezentowali utwory nagrodzone na majowym konkursie
pt. „Recytujemy prozę i poezję kociewska" w Starogardzie Gdańskim.
Natomiast w piątek 19 maja na zamku w Nowem odbyło się zakoń
czenie turnieju pt. „Mój region i Nowe - moje miasto". Pytania dotyczy
ły całego regionu, w tym Starogardu i Tczewa.
Publiczność w sali widowiskowej zamku wysłuchała koncertu ze
społu pieśni i tańca „Piaseckie Kociewiaki" z Piaseczna. Duszą zespołu
jest 75-letni Teofil Watkowski. mówiący gwarą kociewska i grający na
unikalnej już harmonii guzikowej.
Józef Ziółkowski
Tczew, 5 października 1995
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie, w ramach trwające
go I Kongresu Kociewskiego odbyła się

konferencja regionalistów
z udziałem przedstawicieli zaproszonych stowarzyszeń regionalnych:
towarzystw miłośnictwa ziemi, oddziałów terenowych Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i innych organizacji społecznych, zajmujących
się problemami turystyki, ochrony przyrody - działających na obsarze Kociewia.
W spotkaniu uczestniczy! prof. Józef Borzyszkowski, wicewoje
woda gdański, a zarazem przewodniczący komitetu organizacyjnego
I Kongresu Kociewskiego. W swoim wystąpieniu przedstawił trady
cje polskiego regionalizmu na Kociewiu, a Ryszard Szwoch omówił
działalność współczesnych kociewskich organizacji regionalnych.
R. L.
Tczew, 15 października 1995
Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie była organizatorem kolej
nej imprezy przygotowanej w ramach I Kongresu Kociewskiego. Było to

spotkanie redakcji pism samorządowych
na które przybyli przedstawiciele Informatora Pelplińskiego, Subkowianki. Nowin Gniewskich, starogardzkich Zapisków Kociewskich,
Merkuriusza Czarnej Wody oraz tczewskiej Panoramy Miasta
i Kociewskiego Magazynu Regionalnego, który to kwartalnik wraz
z kierownictwem biblioteki pełnił rolę gospodarzy. W spotkaniu ucze
stniczył także kierownik Oddziału "Kociewie" Dziennika Bałtyckie
go, red. Tomasz Tukalski.
Uczestnicy spotkania mówili o swoich dotychczasowych doświad
czeniach i kłopotach, dzieląc się różnorodnością uprawianego dzienni
karstwa samorządowego.
Józef Ziółkowski
Tczew, 17 października 1995
W ramach I Kongresu Kociewskiego i obchodów 35-lecia Central
nego Muzeum Morskiego, przy udziale Urzędu Miejskiego i Przedsię
biorstwa Budownictwa Wodnego w Tczewie odbyło się w Muzeum Wisły
w Tczewie III Sympozjum Wiślane

Przyroda i krajobraz Wisły
Sesja obfitowała w różnorodność problemów z następującymi
tematami:
- Ogólnopolska Kampania „Teraz Wisła" (Jacek Bożek),
- Ornitologiczna Grupa Robocza Doliny Górnej Wisły (Jacek Betlaja),
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- Coraz dalej do rzeki: Przemiany krajobrazu kulturowego Kazimie
rza Dolnego (Wojciech Santarek),
- Przyroda przełomu środkowej Wisły w działalności oświatowej
Muzeum Przyrodniczego w Kazimierzu Dolnym (Wiktor Kowalczyk),
- Projekt powstania Wiślańsko-Narwiańskiego Parku Krajobrazowe
go (Ewa Gacka-Grzesikiewicz),
- Kaskada Dolnej Wisły, realia i mity (Wiesław Nowicki),
- Walory przyrodnicze i krajobrazowe Zespołu Nadwiślańskich Par
ków Krajobrazowych (Jarosław Pająkowski),
- Awifauna Wisły i jej zagrożenia (Przemysław Chylarecki),
- Zachowanie krajobrazu Wisły przy uwzględnieniu zabezpieczeń
przeciwpowodziowych nizin nadwiślańskich (doc. dr hab. Jerzy Ma
kowski).
Sympozjum zgromadziło 140 uczestników z całej Polski. Przybyli
przedstawiciele instytutów i placówek naukowych (również PAN), za
rządów parków krajobrazowych, okręgowych dyrekcji gospodarki wod
nej, wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych, a także pla
cówek kulturalnych, muzeów i stowarzyszeń.
(wg Romana Klima: Przyroda i krajobraz Wisły. Zapiski Kociewskie nr 4,1995)
Tczew, 19 października 1995

Kociewska sztuka ludowa
to tytuł wystawy, która została otwarta w Muzeum Wisły dwa dni
przed uroczystością zakończenia I Kongresu Kociewskiego. Licznie
reprezentowana była rzeźba ludowa z elementami plastyki obrzędo
wej. Wystawiono prace najwybitniejszych rzeźbiarzy regionu - nie
żyjących już Stanisława Rekowskiego, Jana Giełdona i Alojzego
Stawowego, a także ciągle tworzących jeszcze - Alfonsa Paschilke, Zyg
munta Bukowskiego, Edmunda Zielińskiego, Jerzego Makowskiego.
Ekspozycję uzupełniały autentyczne przedmioty codziennego
użytku, wywodzące się z kręgu dawnej kultury ludowej. Były to ory
ginalne wyroby ze słomy, wikliny, korzeni, nosidla. łyżki, foremki do
masła itp.
Wyroby kowalskie na wystawie reprezentował Andrzej Staśkowiak z Tczewa. Z tej samej miejscowości pochodzący Wojciech Lesiński eksponował sześć prac z malarstwa na szkle o tematyce wiśla
nej. Warto w tym miejscu wspomnieć, że artysta ten uczestniczył
w wielu już konkursach i wystawach, uzyskując szereg nagród i wy
różnień.
Haft kociewski był szczególnie bogato wyeksponowany dzięki
ocalałym pracom Marii Wespowej. Natomiast jeden przykład haftu Mał
gorzaty Garnyszowej pozwolił na dokonanie porównań między obiema
szkołami haftu kociewskiego.
Obejrzeć można było także autentyczne ludowe instrumenty muzycz
ne, a oryginalny strój ludowy kobiecy z XIX wieku pozwolił uzupełnić
wyobraźnię o dawnych tańcach kociewskich.
Łącznie wystawiono 229 eksponatów. Udostępnili je poszczególni
twórcy, a także ze swoich zbiorów Muzeum Ziemi Kociewskiej
w Starogardzie Gd. oraz Oddział Etnografii Muzem Narodowego
w Gdańsku.
(wg Romana Klima: Kociewska sztuka ludowa, Zapiski Kociewskie nr4,1995)

Tczew, 21 października 1995
W kwietniu w Starogardzie Gd. rozpoczął się I Kongres Kociewski.
W czasie jego trwania w wielu miejscowściach województwa gdańskie
go i bydgoskiego odbyły się imprezy prezentujące dorobek kulturalny
regionu, natomiast 21 października odbyła się w Tczewie

uroczystość zakończenia I Kongresu Kociewskiego
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O godzinie 10 w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Gdańskiej
rozpoczęto obrady w dwóch zespołach roboczych. Pierwszy zajął się pre
zentacją walorów turystycznych Kociewia i możliwościami ich promo
cji. Drugi zespól dyskutował na temat stanu i perspektyw pomorskiego
ruchu regionalnego na Kociewiu. Uczestnicy tych zespołów roboczych
w wyniku odbytej dyskusji opracowali załączniki, które wraz z uchwałą
stanowią integralną całość dokumentu końcowego Kongresu.
W tej części uroczystości udostępniona była ekspozycja Fascynacje
folklorem Józefa Ziółkowskiego złożona z jego rzeźb i zgromadzonych
przedmiotów użytku codziennego. Czynne było także stoisko księgar
skie Kociewskiego Kantom Edytorskiego.
O godzinie 1500 w Tczewskim Centrum Kultury przy ul. 1 Maja
(dawny Dom Kultury Kolejarza) przewodniczący Rady Miejskiej w Tcze
wie, Mirosław Ostrowski otworzył obrady plenarne.
Prof. Józef Borzyszkowski, przewodniczący Komitetu Organizacyj
nego I Kongresu Kociewskiego mówił o generalnych założeniach tego
pierwszego zjazdu Kociewiaków. Potem uczestnikom Kongresu zapro
szeni goście przekazali pozdrowienia i odczytano przysłane telegramy.
Na temat polityki kulturalnej państwa w zastępstwie wiceministra
kultury i sztuki, Zdzisława Podkańskiego mówił dyrektor Departamentu
Książki i Upowszechnienia Kultury w tym resorcie, Maciej Klimczak.
Prof. Wiktor Pepliński, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego
przedstawił referat zatytułowany Wpływ czasopiśmiennictwa pomorskokociewskiego na kształtowanie świadomości regionalnej, w którym dużo
miejsca autor poświęcił „Kociewskiemu Magazynowi Regionalnemu".
O szansach i barierach rozwoju społeczno-gospodarczego regionu
kociewskiego mówiła Grażyna Zielińska, dyrektor Wojewódzkiego Urzę
du Pracy w Gdańsku.
Podczas przerwy uczestnicy obrad plenarnych mogli zapoznać się
z wystawami promocyjnymi poszczególnych gmin kociewskich, a także
z dorobkiem wydawniczym Kociewskiego Kantoru Edytorskiego w Tcze
wie i Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gd.
W końcowej części obrad ponownie wystąpił przewodniczący Komite
tu Organizacyjnego Kongresu, prof Józef Borzyszkowski przedstwiając pro
jekt uchwały wraz z tekstami z załączników zespołów roboczych. Uchwała
przyjęta została jednogłośnie przez aklamację. Pełne teksty dokumentów
końcowych I Kongresu Kociewskiego publikujemy na następnych stronach.
Artystycznym uwieńczeniem Kongresu był koncert, który odbył się
o godzinie 1800 w farze Podwyższenia Krzyża Świętego. Chór młodzieżowy
Juventus pod dyrekcją Kazimierza Ostrowskiego oraz soliści i recytatorzy
wykonali mszę - oratorium Panie powstarzymaj głos ostatniego dzwonu
Wojciecha i Damiana Galińskich z tekstami Romana Landowskiego.
Podobnie jak podczas inauguracji w Starogardzie Gd. Kongres roz
poczęto mszą, również w Tczewie uroczystość zakończono eucharystią
koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. biskupa prof. Jana B. Szlagi.
J. Z. i R. L.

Tę książkę należy przeczytać

W

czasie trwania I Kongresu Kociewskiego
ukazała się wreszcie, od lat oczekiwana,
książka pt. Kulturo ludowo Kociewia, wyda
na przez Kociewski Kantor Edytorski. 0 potrzebie jej
opracowania zdecydowano w 1987 roku, po otwarciu
pierwszej pokonkursowej wystawy „Współczesna sztu
ka ludowa Kociewia". Inicjatorem wydania tej publikacji
był Jerzy Kiedrowski.
Koncepcja redakcyjna książki przebiegała dość
opornie i często ulegała merytorycznym zmianom.
Ponadto, w trakcie prac przygotowawczych zmienili
się autorzy kilku rozdziałów. No opóźnienie wpływ
miały również, już wówczas, pojawiające się trudno
ści finansowe.
W końcu powstała jednak publikacja zawierająca
materiał zróżnicowny, ale bardzo wartościowy. Wśród
ośmiu rozdziałów, omawiających poszczególne dziedzi
ny sztuki i artystycznego rzemiosła ludowego, najobszer
niejszy jest szkic Teresy Przały Rąk dzielą, omawiający
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tradycyjne rękodzieło ludowe: garncarstwo, plecionkar
stwo, plastykę obrzędową, rzeźbę i malarstwo.
0 malarstwie na szkle, w odrębnym rozdziale, pi
sze Wojciech Lesiński, jakoby zwierzając się z własnych
doświadczeń warsztatowych, pogłębionych wiedzą teo
retyczną o tej dziedzinie twórczości.
Cennym materiałem jest rozdział Jerzego Kuniewskiego 0 kuźnii kowalach, który po raz pierwszy w lite
raturze przedmiotu omawia zanikła już tradycję kowal
stwa na Kociewiu.
0 hafcie ludowym dwóch szkół kociewskich - Marii
Wespowej i Małgorzyty Garnyszowej - pisze Roman Lan
dowski, przekazując proces rekonstruowanio wzornictwa,
który miał miejsce w latach 70.
Plon konkursów „Współczesna sztuka ludowa Kocie
wia" zebrał dla potrzeb tej publikacji Kazimierz Ickiewicz.
Książka zawiera także trzy cenne przedruki prac
zamieszczonych w innych publikacjach. Rozdział Strój
ludowy, nieżyjącego już Longina Malickiego został prze

niesiony z jego książki Kociewska sztuka ludowa
(Gdańsk, 1973), a Dokumentacja folkloru muzycznego
Danuty Popinigis i Małgorzyty Maćkowiak-Koszykowskiej
przedrukowana została z Kociewia wmuzyce, stanowią
cego plon Ogólnopolskiej Sesji Naukowej, która odbyła
się w 1983 roku w Starogardzie Gd.
Całość otwiera niezbędny dla książki rozdział Józefa
Golickiego Co o Kociewiu wiedzieć warto, który ułatwia
czytelnikom ogólną orientację w problematyce etnogra
ficznej tego regionu.
Książka bogato lustrowana, jest bardzo przydatnym
przewodnikiem po kulturze folklorystycznej Kociewia. Win
na zainteresować szczególnie tych, którzy zamierzają zająć
się regionalizacją w nauczaniu, a więc wszystkich nauczy
cieli i propagatorów ruchu regionalnego.

(rl)

Kultura ludowa Kociewia (prac. zbiór.). Kociewski Kantor Edy
torski, Tczew 1995.224 s, 1141. ISBN 83-85026-30-4

UCHWAŁA I KONGRESU KOCIEWSKIEGO

K

ociewie jest naszą małą, pomorską ojczyzną. Świa
domi jego walorów kulturalnych i dorobku cywilizacyjne
go, w czasie trwania I Kongresu Kociewskiego podję
liśmy zadanie określenia jego przyszłości i naszej zbiorowej za
nią odpowiedzialności. Cenimy sobie dziedzictwo otrzymane
po naszych przodkach. Chcemy je pomnażać dla dobra Kociewia, Pomorza i Rzeczypospolitej.
I Kongres Kociewski jest świadectwem kociewskiej, pomor
skiej tożsamości regionalnej. Jest naszym szczególnym zadaniem
upowszechnianie świadomości budowania przyszłego losu całej
wspólnoty zamieszkującej ten region. Pomorze - Rzeczypospolita
to nasz zbiorowy obowiązek.
1. Samorządność na Pomorzu

R

ewolucja wolności zaowocowała przede wszystkim suk
cesem samorządów. Wywołały one ogromną ludzką,
społeczną aktywność. Uświadomiły mieszkańcom gmin
i miast ich związek i odpowiedzialność za najbliższe otoczenie. Na
uczyły wielu, jak być aktywnym obywatelem. Dziś konieczna jest
kontynuacja reform samorządowych. Nowy ustrój terytorialny pań
stwa musi przynieść wzmocnienie i rozbudowanie samorządu lo
kalnego oraz utworzenie samorządnych regionów. Uważamy za
konieczne powstanie regionu Pomorza Nadwiślańskiego, łączące
go wszystkich mieszkańców znad Dolnej Wisły: z Kociewia, Ka
szub i Borów Tucholskich, Powiśla i Żuław, Ziemi Chełmińskiej
i Lubawskiej.
Tradycje samorządowe na Kociewiu są bardzo bogate. Naszym
zadaniem jest ich upowszechnianie i twórcze rozwinięcie. Przede
wszystkim trzeba podkreślać ważną rolę gmin, stanowiących pod
stawę samorządności terytorialnej. Szczególna powinność spoczy
wa tu na działaczach regionalnych i samorządowych, którzy odpo
wiedzialni są za publiczny wizerunek samorządu i władzy lokalnej.
Winniśmy dbać o etykę życia publicznego.
2. Gospodarny region

K

ociewie stoi obecnie przed dużymi problemami gospodarczymi i społecznymi. Bez aktywności, mobilizacji róż. nych środowisk oraz operatywności samorządów po
konanie tych problemów jest niemożliwe. Tym pilniejszą jest
potrzeba dalszych ustrojowych reform oraz mobilizowania ca
łej społeczności regionalnej tak, aby sprostać wyzwaniom przy
szłości.
Kociewie ma ogromne tradycje pracy organicznej. Etos go
spodarności i pracowitości jest nadal silnie obecny w systemie
wartości Kociewiaków. To ogromna szansa i kapitał. Naszym za
daniem jest jego uruchomienie i pomnożenie.
Szczególną szansę widzimy w ubogacaniu walorów turystycz
nych regionu i ich promocji. Jednocześnie musimy zadbać, aby
rozwój turystyki, restrukturyzacja przemysłu i dźwignięcie do daw
nej świetności rolnictwa nie przyniosło ze sobą zniszczenia środo
wiska naturalnego. Pozostawienie przyszłym pokoleniom niena
ruszonego skarbu, w postaci czystego środowiska naturalnego, win
no być zasadą, którą kierować się muszą wszyscy - samorządy,
rolnicy, przedsiębiorcy, wreszcie politycy.
Dorobek cywilizacyjny Kociewia jest znaczący. Świadczy on
o zapobiegliwości naszych przodków, ich rozsądku i wytrwałości.
Jesteśmy zobowiązani wobec przeszłych i przyszłych pokoleń ten
dorobek pomnożyć i rozpropagować.

36

3. Edukacja szansą przyszłości

P

roblemy gospodarcze i społeczne, w tym szczególnie bezro
bocie, mogą być skutecznie rozwiązywane tylko w spo
łeczności silnie zakorzenionej we własnym świecie war
tości, świadomej swojej tożsamości a jednocześnie szeroko otwartej
na procesy zachodzące w otaczającym świecie. Naszym wycho
wawczym ideałem winien być światły i aktywny obywatel, znają
cy tradycję regionu oraz czerpiący z dorobku współczesnej cywili
zacji. Dlatego potrzebny jest szeroki program rozbudzania aspira
cji edukacyjnych. Konieczna jest współpraca władz oświatowych
i nauczycieli, samorządów,Kościoła oraz organizacji regionalnych,
tak aby stworzyć wzorcowy model kształcenia, odpowiadający wy
mogom, które niesie przyszłość. W nim wielką rolę przypisujemy
regionalizacji nauczania, tj. wprowadzanie w sposób maksymalnie
szeroki wszelkich form upowszechnienia wiedzy o naszym regionie
w cały proces dydaktyczny i wychowawczy. Silny emocjonalny zwią
zek z Małą Ojczyzną, oparły na rzetelnej wiedzy, może być podsta
wą autentycznego patriotyzmu i umiłowania Wielkiej Ojczyzny.
Uznając, że jakość życia oraz przyszłość regionu zależą od po
ziomu wykształcenia jego mieszkańców, winniśmy zmierzać ku
zbudowaniu systemu pomocy materialnej, który zapewniłby wszy
stkim zdolnym dzieciom odebranie odpowiedniego wykształcenia,
bez względu na sytuację materialną rodziców.
Jako społeczność silnie związana, z etosem kulturowym Po
morza, uznajemy za konieczne oparcie systemu edukacyjnego oraz
wszelkiej aktywności publicznej o uniwersalne wartości kultury
europejskiej, której zasadniczymi elementami są dziedzictwo chrze
ścijaństwa i cywilizacji śródziemnomorskiej.
4. Ruch regionalny w rozwijaniu kultury Kociewia
omorski ruch regionalny na trwale wpisał się w krajobraz
kulturowy Kociewia. Dziś stoją przed nim nowe zada
nia. Prócz pielęgnacji i rozwijania tradycyjnej kultury ko
ciewskiej, dbałości o zachowanie gwary, rozwój piśmiennictwa
i wydawania nowych pozycji książkowych, celem regionalistów
winno być pobudzenie wszelkiej aktywności publicznej również
w sferze gospodarczej i politycznej. Ruch regionalny musi być part
nerem i oparciem dla samorządów. Możemy i powinniśmy czer
pać z tradycji wcześniejszych pokoleń regionalistów kociewskich,
ale także sięgać do osiągnięć bliższych i dalszych sąsiadów, czer
pać wzory sprawdzone gdzie indziej, szukać nowych pomysłów.
Jako działacze regionalni Kociewia zobowiązani jesteśmy włączyć
się w budowanie nowoczesnego programu regionalizmu pomor
skiego. Podejmując inicjatywę zgłoszoną podczas II Kongresu Ka
szubskiego, uznajemy za konieczne, aby po Kongresie Kaszubskim
i Kongresie Kociewskim odbył się w 1997 roku, Roku 1000-lecia
Gdańska i 700-lecia Gniewa, Kongres Pomorski, który winien stać
się manifestacją pomorskiej tożsamości i solidarności, a zarazem
okazją do umacniania więzi, łączących wszystkich mieszkańców
całego Pomorza - od Szczecina po Elbląg i od Gdańska po Toruń.

P

Wzywamy wszystkich pomorskich regionalistów do wspólne
go przygotowania wielkiego Kongresu Pomorskiego i większego
zaangażowania na rzecz przebudowy naszego wspólnego mieszka
nia w europejskim domu - Rzeczypospolitej!
Naszym obowiązkiem, jako Pomorzan, Kociewiaków, winno
być pomnażanie zasobności naszej Małej Ojczyzny. Oszczędni,
dobrze zorganizowani, pracowici, codziennie róbmy to, co do nas
należy, pamiętając, że przyszłość tworzy się każdego dnia.
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Załącznik do Uchwały I Kongresu Kociewskiego
(wyniki obrad zespołu problemowego dyskutującego
o walorach turystycznych Kociewia
i ich promocji jako czynnik rozwoju gospodarczego).
Przyroda i krajobraz, zabytki i historia oraz ludzie wyodrębniają
z morza innych "małych ojczyzn", niezwykle oryginalny region
jakim jest Kociewie. Jego wizerunek w tej wielości jest znacząco
wyrazisty i atrakcyjny. W sensie turystycznym jest to obszar ogrom
nych potencjalnych możliwości., których obecny stopień wykorzy
stania jest prawie zerowy. Turystyka może stać się silą napędową
rozwoju gospodarczego tego regionu, tak jak to dzieje się na całym
świecie. Wartości przyrodnicze, kulturowe i historyczne są w tym
procesie najlepszą gwarancją. Kociewie czeka na wykorzystanie
tej ogromnej szansy, dla której właściwie nie ma innej alternaty
wy. Postawienie na turystykę na Kociewiu jest w rezultacie najlep
szą formą jego harmonijnego wykorzystania - w zgodzie z naturą.
Dlatego też uczestnicy I Kongresu Kociewskiego po uprzednich
sondażach podczas spotkań w ramach Kociewskiego Porozumienia
Samorządowego i po obradach w zespole problemowym podczas za
kończenia I Kongresu Kociewskiego przyjmują następujący program
działania w zakresie turystyki:
1. Otoczyć szczególną opieką i wspomagać rozwój agroturyzmu
jako nowej formy turystyki i wypoczynku, stanowiącej dla rolnika
alternatywne źródło dochodu. Jest to dodatkowy dochód przewyż
szający niejednokrotnie dochód z produkcji rolniczej, a po uzyskaniu
wieku emerytalnego znaczący dodatek do skromnej emerytury. Agroturyzm wiąże się także z możliwością nawiązania kontaktów z innymi
ludźmi i utrzymaniem gospodarstwa w dobrym stanie technicznym.
W przedsięwzięciach z rozwojem agroturyzmu należy wykorzystać
doświadczenia Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku-Lipcach
i gminy Chmielno.
2. Doprowadzić do wydawania wspólnego informatora kociew
skiego jako wydawnictwa promującego walory turystyczne Kocie
wia, jak również wspólnych materiałów reklamowych.
3. Walory turystyczne Kociewia powinny być w sposób rosnący
wpisywane w wojewódzkie programy turystyczne.
4. Opracować i wytyczyć trasy wycieczkowe po Kociewiu. adre
sowane do profesjonalnych instytucji turystycznych oraz nowe szlaki
turystyczne, szczególnie promujące zabytki, osobliwości przyrody
i cenne wartości historyczne, a w tym biegnące wzdłuż Wdy i Wie
rzycy, a także Wisły.
5. Popierać udział w targach i wystawach turystycznych.
6. Dążyć do tworzenia baz informacji turystycznej w każdej gmi
nie, opierając się na blibliolekach, gminnych ośrodkach kultury lub
pełnomocnikach wójtów ds. turystyki. Ustalić formy ich wykorzy
stania, podjąć działania mające na celu utworzenie globalnej dla Ko
ciewia bazy informacji turystycznej.
7. Celem szerokiej promocji Kociewia, powodować jak najczęst
sze wyjazdy studyjne dziennikarzy i przedstawicieli biur podróży na
jego obszar, przeprowadzić analizę celowości powołania Kociewskiego
Towarzystwa Turystycznego, reaktywacji Oddziałów PTTK w Tcze
wie i Starogardzie Gdańskim lub utworzenia Kociewskich Klubów
Turystycznych - w miejscowościach, gdzie warunki na to pozwolą pod auspicjami Kociewskiego Porozumienia Samorządowego lub
Federacji Kociewskiej, jeśli taka powstanie. Popierać i stwarzać moż
liwości rozwoju takim inicjatywom jak np. utworzenie Stowarzysze
nia Turystycznego Gmin Kociewskich "Bór".
8. Poprzeć program ekologiczny przygotowań do organizacji
Nadwiślańskich Igrzysk Olimpijskich - Warszawa 2012. a w tym dla
inicjatywy utworzenia Związku Gmin Nadwiślańskich (także tczew
skiej inicjatywy w tym zakresie) i programom ekorozwoju gmin obej
mującym edukację ekologiczną, wspieranie rozwoju "czystej produk
cji" rolnictwa ekologicznego, ekotyrystyki, wspólnych instytucji
finansowych, zachowania przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa
doliny Wisły, a także dla przedsięwzięcia wytyczenia Nadwiślańskiej
Drogi Rowerowo-Biegowej, łączącej wzdłuż brzegu Wisły Karpaty
z Bałtykiem. Służyć ona będzie rozwojowi masowego sportu, pro
mocji zdrowego stylu życia, turystyce kolarskiej, pieszej, konnej, edu
kacji przyrodniczej i historycznej.
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9. Popierać ideę tworzenia parków krajobrazowych, w tym ko
ciewskiego parku krajobrazowego, jako obszarów ochronnych naj
bardziej sprzyjających turystyce, organizować działania mające na celu
ochronę środowiska i dziedzictwa kulturowego.
10. Organizować, popierać i rozwijać konkursy promujące tury
stykę i krajoznawstwo na Kociewiu (jako przykład można przytoczyć
konkurs zorganizowany przez Urząd Rejonowy w Tczewie, wspólnie
z Kuratorium Oświaty i Wydziałem Kultury, Nauki i Sportu UW
w Gdańsku, oraz Wydawnictwem Pomorskim i firmą Magrą, roz
strzygnięty w dn. 20.10.1995 r., a także konkursy Muzeum Wisły,
Towarzystwa Miłośników Wisły i Nadwiślańskiego Klubu Krajoznaw
czego "TRSOW").
11. Dążyć do stworzenia stanowiska ds. turystyki w każdej
gminie.
12. Zorganizować turystyczny podmiot gospodarczy koordynują
cy działania gmin w tym zekresie.
13. Dążyć do przeprowadzenia inwentaryzacji produktu turystycz
nego na Kociewiu.
14. Organizować szkolenia i edukację w zakresie szeroko pojętej
turystyki, ale także regionalizmu, dziedzictwa przyrodniczego i kul
turalnego.
15. Tworzyć bazę turystyczną odpowiadającą wymogom współ
czesności, w zgodzie z zasadami ochrony przyrody i krajobrazu
kulturowego.
16. Dążyć do wprowadzenia rozwiązań architektonicznych, szcze
gólnie na wsi w opierających się o rodzime tradycyjno-historyczne
wzory, wypracowane w ciągu pokoleń (dotyczy to także osiedli
domków letniskowych).
17. Reaktywować program kulturalny z "Biegiem dolnej Wisły",
który powstał z inicjatywy Rady Kultury w Tczewie.
1 8. Czynić starania o integrację Kociewia.
19. Rozpoznać możliwości gmin kociewskich w zakresie korzysta
nia z funduszy europejskich.
20. Stworzyć możliwości rozwoju turystyki młodzieżowej, pod
kreślając jej aspekt wychowawczy i dydaktyczny.
21. Powołać do 15 listopada Kociewską Komisję Turystyczno-Krajoznawczą, złożoną z przedstawicieli gmin Kociewia, w celu organi
zacyjno-technicznej obsługi przyjętego programu.
22. Wykorzystać w dalszych działaniach wszystkie inne bardzo
liczne glosy, propozycje, wskazania i opinie jakie zostały przedsta
wione podczas obrad zespołu problemowego.
Przewodniczący obrad zespołu problemowego
mgr inż. Roman Klim

Zespół problemowy debatujący nad stanem i perspektywa
mi pomorskiego ruchu regionalnego na Kociewiu dyskutując
o zadaniach i zobowiązaniach czekających kociewskich regiona
listów w przyszłości uznaje za szczególnie ważne:
1. Stworzenie w gminach systemu wspierania finansowego orga
nizacji społecznych.
2. Inicjowanie spotkań rodzin kociewskich, mogących wspierać
odkrywanie tradycji i historię Kociewia oraz interpretowanie lokalnej
społeczności.
3. Uwrażliwianie środków masowego przekazu na zagadnienia
regionalne oraz rozwijanie współpracy działaczy regionalnych z dzien
nikarzami, w tym także istotne jest by doprowadzić do zaistnienia
problematyki kociewskiej w telewizji.
4. Intensywne wymienianie informacji pomiędzy organizacjami
regionalnymi działającymi na Kociewiu.
5. Dbanie o rozwój wspólnych przedsięwzięć kulturalnych o za
sięgu ogólnokociewskim, w tym Przeglądu Zespołów Folklorystycz
nych w Piasecznie oraz konkursu recytotarskiego.
6. Zbudowanie systemu wspierania działalności wydawni
czej, kociewskiego czasopiśmiennictwa, a w szczególności „Ko
ciewskiego Magazynu Regionalnego", „Zapisków Kociewskich"
i „Pomeranii".
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Mała Ojczyzna w szkołach

O regionalizacji w n a u c z a n i u na K o c i e w i u

październiku ubiegłego roku dotarły do kurato
riów oświaty i wojewódzkich ośrodków meto
dycznych Założenia Programowe Ministerstwa
Edukacji Narodowej zatytuowane Dziedzictwo kulturowe
w regionie. To ważne i oczekiwane przez nauczycieli prze
słanie władz oświatowych zbiegło się w czasie z zakończe
niem I Kongresu Kociewskiego i stało się jakby pieczęcią
potwierdzającą słuszność dotychczasowych poczynań nau
czycieli, działaczy społecznych oraz instytucji samorządo
wych i kulturalnych w dziedzinie edukacji regionalnej. Pod
sekretarz Stanu MEN, Danuta Grabowska, odwołując się do
Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. przy
pomina w Założeniach Programowych, iż oświata (...) służy
rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miło
ści ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa
kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości
kultur Europy i świata.

W

Celem tych założeń do programu nauczania ma być więc
nadanie należnej rangi kształceniu i wychowaniu regional
nemu, pełniejsze poznanie własnej kultury, dziedzictwa
historycznego, kształtowanie świadomych swych możliwo
ści i powinności obywateli kraju i swojej „ małej ojczyzny ",
ale także kształtowanie postaw otwartych, nastawionych na
zrozumienie innych ludzkich kultur, zbliżenie europejskie.
Załącznikami do Założeń są: Karta regionalizmu polskiego
uchwalona na V Kongresie Regionalnych Towarzystw Kul
tury, Rekomendacja o Ochronie Folkloru i Sztuki Ludowej
uchwalona na 25-tej sesji Konferencji Generalnej UNESCO,
Dokumenty Końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych
(„Środowisko i Rozwój") z 3-14 czerwca 1992 r. oraz Mię
dzynarodowa Karta Edukacji Geograficznej.
Założenia MEN pozostają w doskonałej harmonii
z Uchwałą I Kongresu Kociewskiego, która w punkcie 3 za
tytułowanym Edukacja szansą przyszłości stwierdza, iż
Naszym wychowawczym ideałem winien być światły i ak
tywny obywatel, znający tradycję regionu oraz czerpiący
z dorobku współczesnej cywilizacji. Dlatego potrzebny jest
szeroki program rozbudzania aspiracji edukacyjnych. Ko
nieczna jest współpraca władz oświatowych i nauczycieli,
samorządów, Kościoła oraz organizacji regionalnych, tak
aby stworzyć wzorcowy model kształcenia, odpowiadający
wymogom, które niesie przyszłość. W nim wielką rolę przy
pisujemy regionalizacji nauczania, tj. wprowadzaniu w spo
sób maksymalnie szeroki wszelkich form upowszechniania
wiedzy o naszym regionie w cały proces dydaktyczny i wy
chowawczy. Silny, emocjonalny związek z Małą Ojczyzną,
oparty na rzetelnej wiedzy, może być podstawą autentycz
nego patriotyzmu i umiłowania Wielkiej Ojczyzny. (...) Jako
społeczność silnie związana z etosem kulturowym Pomo
rza, uznajemy za konieczne oparcie systemu edukacyjnego

oraz wszelkiej aktywności publicznej o uniwersalne war
tości kultury europejskiej, której zasadniczym elementem
jest dziedzictwo chrześcijaństwa i cywilizacji śródziemno
morskiej.
Tak jak zauważają autorzy Założeń Programowych pro
blemy regionu w wielu szkołach i placówkach (...) uznawa
no zawsze za bardzo ważne i od lat są realizowane.
Z moich wieloletnich doświadczeń metodyka i doradcy
nauczycieli języka polskiego wynika, że było tak i w wielu
szkołach Kociewia. Nauczyciele przedszkoli i szkół podsta
wowych dostrzegali w programach nauczania takie zagadnie
nia, które umożliwiały im włączenie do wychowania i nau
czania treści mówiących o ich Małej Ojczyźnie. Poszerzali
też te treści, gdzie tylko to było możliwe, by ukazać swą
Ziemię w pełnym świetle kulturowego piękna.
Tak od lat czynią: dr Maria Pająkowska ze Świecia, Jan
Ejankowski z Piaseczna, Krystyna Elszkowska z Nowego;
tak czynią nauczyciele Zblewa, Pinczyna, Swarożyna, No
wej Cerkwi, Morzeszczyna, Starogardu, Tczewa i wielu,
wielu innych z naszego regionu. Tak próbuje też od lat „uczyć
regionu" autorka niniejszego artykułu.
W tych ważych działaniach nauczycielom służą pomocą
Starogardzkie Centrum Kultury i Muzeum Ziemi Kociew
skiej, Muzeum Wisły w Tczewie i Muzeum Ruchu Ludo
wego w Piasecznie, biblioteki, miłośnicy Kociewia i twórcy
wywodzący się z Naszej Ziemi, a skupieni w starogardzkim
Towarzystwie Miłośników Ziemi Kociewskiej, Towarzy
stwie Miłośników Ziemi Tczewskiej, w regionalnych oddzia
łach Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie, Świe
ciu, Czarnej Wodzie, Zblewie, Bukowcu, Kaliskach, Pelpli
nie, Piasecznie...
Doświadczeniem wspierają nas sąsiedzi - Kaszubi. Za
wsze są z nami gorący zwolennicy edukacji regionalnej wicewojewoda prof. Józef Borzyszkowski oraz dr Maria Pająkowska. Cenną wiedzą służą nam nasze czasopisma: „Kociewski Magazyn Regionalny ", „Zapiski Kociewskie" oraz
„Pomerania''.
Pomagają w poznawaniu piękna, historii ojczystej ziemi
dotąd opublikowane przewodniki i opracowania oraz litera
tura piękna już istniejąca jak „Saga kociewska" Bolesława
Eckerta i tworzona współcześnie przez utalentowanych,
a wciąż zbyt mało znanych poetów i pisarzy Naszej Ziemi.
Młodzież z dumą i czcią ogląda wspaniale zabytki Pel
plina, Piaseczna, Gniewa, Świecia czy Nowego i innych
miejsc. Zapoznają nas z nimi zawsze serdeczni, głęboko czu
jący potrzebę wychowania regionalnego duchowni i świec
cy miłośnicy Ziemi Kociewskiej.
Nauczyciele regionaliści sięgają po to wszystko, by
pomóc młodym rozsmakować się w pięknie tradycji, służą
cej współczesności Naszej Małej Ojczyzny - Kociewia.
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WIKTOR PEPLIŃSKI

Wpływ czasopiśmiennictwa pomorsko-kociewskiego
na kształtowanie świadomości regionalnej

M

ożna sformułować tezę, że świadomość re
gionalna ma ścisły związek z poziomem życia
umysłowego środowisk lokalnych, jako częś
cią składową całokształtu życia duchowego mieszkań
ców regionu. To życie umysłowe jest wypadkową
poziomu cywilizacyjnego regionu i ożywienia intelektu
alnego miejscowych elit. Kształtowane w trakcie roz
woju procesu historycznego są kodowane tradycją,
w tym w postaci zapisów piśmienniczych, będących
specyficznym wytworem aktywności lokalnych elit.
Patrząc w ten sposób na funkcjonowanie świado
mości regionalnej na Kociewiu, warto skonstatować fakt,
że te tradycje piśmiennicze - jak już wspomniano - bę
dące zarówno wytworem miejscowych elit jak również
ich kreatorem, są stosunkowo bogate.
Chciałbym skoncentrować się zarówno na tradycjach,
jak i współczesnej działalności edytorskiej w zakresie cza
sopiśmiennictwa. Dla chcących ogarnąć całość proble
mu pomocna będzie opisowa bibliografia Józefa Milew
skiego wydana w Gdańsku w 1980 r. pt. Kociewie
w piśmiennictwie i druku.
Analizę tych tradycji trzeba już rozpocząć od drugiej
połowy XIX wieku, kiedy powstały tu pisma polskie,
wywierające znaczący wpływ na kształtowanie świado
mości, a w związku z tym - postaw zbiorowych miejsco
wych społeczności. Na charakterystyczne dla tego okresu
ożywienie narodowe i intelektualne regionu niezwykle
istotny wpływ miało powstanie w Pelplinie w 1869 r.
„ P i e l g r z y m a " - jednego z najstarszych i najbardziej
aktywnych pism pomorskich. „Pielgrzym" powstał
z inicjatywy trzech profesorów miejscowego Collegium
Marianum - ks. dr Juliusza Pobłockiego, ks. Ignacego
Ograbiszewskiego, ks. Konstantego Zalewskiego oraz
syndyka biskupiego, Juliana Wagnera. Jego wydawcą
był księgarz i drukarz, Jan Nepomucem Roman, a pierw
szym redaktorem ks. Szczepan Keller.
Pismo po początkowej koncentracji na szeroko po
jętej tematyce religijnej i obyczajowej, wobec ciągle
nasilającego się procesu germanizacji ludności polskiej
przez władze pruskie, od 1876 r. przez zawartość swo
jej treści zaczęło uczestniczyć w szeroko pojętej akcji
organizowania świadomości narodowej ludności
pomorskiej.
Oprócz oddziaływania na lokalne środowiska na ca
łym Pomorzu, „Pielgrzym" przez zawartość swojej tre
ści skupiał wokół siebie członków elit intelektualnych
Pomorza. To właśnie wokół „Pielgrzyma" ukształtowa
ła się i z nim współpracowała tzw. pelplińska szkoły

KMR

historyczna w osobach Stanisława Kujota, Władysława
Lęgi i Alfonsa Mańkowskiego. Zarówno na łamach
pisma, jak i w postaci osobnych publikacji książkowych
drukowanych przez wydawnictwo „Pielgrzyma", upo
wszechniali oni wiedzę o lokalnych zabytkach i trady
cjach sakralnych, historii regionu, zjawiskach społecz
nych i kulturowych. W okresie intensywnej germaniza
cji miało to znaczący wpływ na kształtowanie postaw
narodowych i rozbudzenie zainteresowania regionem,
na co bez wątpienia istotny wpływ miał wysoki jak
na ówczesne czasy nakład „Pielgrzyma", liczący np.
w 1907 r. 15.500 egz. 1 , co pozwalało również na od
działywanie na cały teren Pomorza (szczególnie na jego
północną część), a także inne części zaboru pruskiego.
Podobne znaczenie miały edycje książkowe wydawnic
twa „Pielgrzyma" - zarówno o treści sakralnej jak i świec
kiej, krórych w latach 1969-1918 wydano około 200 ty
tułów i z czego wiele dotyczyło problematyki regionu
kociewskiego.
W okresie zaboru pruskiego „Pielgrzym" afirmował
szeroko pojętą ideę solidaryzmu narodowego i niezwy
kle ostro występował przeciwko wszelkim odstępstwom
w tym zakresie. Warto chociażby przypomnieć nega
tywny stosunek „Pielgrzyma" do Młodokaszubów i idei
upowszechnianych na łamach powstałego w 1908 r.
w Kościerzynie i redagowanego przez A. Majkowskie
go „Gryfa", których oskarżono o „separatyzm" i rozbi
janie jedności narodowej, co miało działać na korzyść
państwa pruskiego. W wypadku Majkowskiego ferowa
no tak radykalne sądy, że doprowadziło to do procesu
sądowego, gdzie Majkowski oskarżył jednego z redak
2
torów pisma .
Innym pismem, które w tym okresie wyróżniało się
zakresem oddziaływania na świadomość mieszkańców
regionu była wydawana w latach 1910-1914 w Staro
gardzie „ N a s z a G a z e t a " redagowana przez Leona
Kowalskiego, promieniująca również na sąsiednie ziemie
przez system mutacji w okolicznych miastach powiato
wych, jak „Gazeta Kościerska", „Gazeta Lubawska"
3
i „Gazeta Brodnicka", powstałych w 1913 r. Gazety
tę, podobnie jak ukazująca się w Świeciu „ G a z e t a
Ś w i e c k a " , koncentrując się na problematyce lokalnej
i regionalnej, były w tym czasie swoistym elementarzem
nauki języka polskiego dla mieszkańców Kociewia (jak
i całego Pomorza), znajdujących się pod naciskiem po
lityki germanizacyjnej, eliminującej język polski zarów
no w piśmie jak i w mowie w całym systemie szkolnic
twa na tych terenach.

Niezwykłe istotne było tu również oddziaływanie uka
zującej od 1894 r. w sąsiedztwie Kociewia - za Wisłą
w Grudziądzu „Gazety Grudziądzkiej" Wiktora Ku
lerskiego, swoistego fenomenu wydawniczego prasy pol
skiej okresu zaborów, pisma które w 1914 r. osiągnęło
nakład 128 tys. egzemplarzy. Oprócz oddziaływania tre
ści samego pisma, skierowanego szczególnie do ludno
ści wiejskiej, duże znaczenie miały wydawnictwa książ
kowe, które otrzymywali bezpłatnie abonenci „Gazety
Grudziądzkiej", jak na przykład Dzieje narodu polskie
go , czy umożliwiający naukę języka polskiego Elemen
tarz i wiele innych. Ilustracją możliwości oddziaływania
tego typu wydawnictw może być łączna wysokość ich
nakładu, która kształtowała się w granicach 2,5 min.
egzemplarzy4
Jeszcze większy zakres oddziaływania na lokalną
opinię publiczną miała prasa na Pomorzu po odzyska
niu niepodległości, gdzie funkcjonował jeden z najbar
dziej rozwiniętych systemów prasy lokalnej w Polsce 5 .
Wynikało to zarówno z rozwoju liczbowego tej prasy,
jak również ze skali jej udziału w kształtowaniu świado
mości, szczególnie rozwiniętego poczucia odrębności
regionalnej.
Na Kociewiu znacznemu rozszczerzeniu uległo od
działywanie wydawnictw pelplińskich. Podobnie jak
w okresie zaboru pruskiego, związany z kręgami ducho
wieństwa politycznie afirmujący ideologię Narodowej
Demokracji, „Pielgrzym" stworzył sieć mutacji pismadla Tczewa od 1919 r. „ D z i e n n i k T c z e w s k i " ,
później „ G o n i e c P o m o r s k i " , od 1929 r. „ D z i e n 
nik G n i e w s k i " (do 1931), od 1932 r. przejął uka
zujący się od 1919 r. „ D z i e n n i k S t a r o g a r d z k i " .
To właśnie w postaci jednego z wielu dodatków pism
pelplińskich powstało w 1938 r. „ K o c i e w i e " , reda
gowane przez Edmunda Raduńskiego, wydawane ra
zem z „Gońcem Pomorskim" i „Dziennikiem Starogardz
kim", którego profil koncentrował się na problematyce
regionalnej Kociewia.
Oprócz „Pielgrzyma" i jego mutacji na Kociewiu uka
zywało się szereg innych gazet. W latach 1920-1939
„Głos Świecki", w latach 1926-1935 „ I l u s t r o w a n y
K u r i e r P o m o r s k i " (początkowo „ G a z e t a S t a 
r o g a r d z k a " ) , w latach 1927-1935, 1938-1939

„Ilustorwany Kurier Tczewski", w latach 1924-

1939 „ G a z e t a N o w s k a " i wiele innych. Zarówno
„Pielgrzym", „Dziennik Tczewski" (a później „Goniec
Pomorski") i „Dziennik Starogardzki" i in., podobnie
jak cała prasa prawicowa, a szczególnie sympatyzująca
z Narodową Demokracją, afirmowała treści związane
z szczególnym poczuciem odrębności regionalnej na Po
morzu, początkowo w okresie perturbacji związanych
z unifikacją i później w czasie konfliktów związanych
z umacnianiem w swoisty sposób wpływów obozu belwederskiego na Pomorzu po zamachu majowym. Przy
kładem upowszechnionych wówczas i dosyć powszech-

nie akceptowanych treści był wieloodcinkowy, polemicz
ny artykuł pt. Czy i o ile jest uzasadniony pewien party
kularyzm pomorski?,
opublikowany na łamach tczew
skiego „Gońca Pomorskiego" i „Dziennika Starogardzkie
go" w lipcu 1934 r. Jego główną tezą było stwierdzenie,
że zarzucana Pomorzanom „dzielnicowość" była począt
kowo wyłącznie postawą obronną wobec stosunku lud
ności napływowej do miejscowej, a po zamachu majo
wym wynikiem tzw. „rugów pomorskich", którym to
mianem określano swoistą metodę wymiany personal
nej miejscowej administracji państwowej 5 .
Druga wojna światowa przerwała egzystencję prasy
lokalnej na Pomorzu, a zmiany jakie zaszły w Polsce po
1945 r. uniemożliwiły jej odtworzenie. Generalnie rzecz
biorąc, nastąpiło charakterystyczne „milczenie prowin
cji", chociaż mamy również do czynienia ze swoistymi
czasopiśmienniczymi incydentami wydawniczymi, po
jawiającymi się jako wynik okresowych odwilży w cza
sie kryzysów i przełomów systemu politycznego PRL.
Po październiku 1956 r. były nim na Kociewiu „Zapi
s k i K o c i e w s k i e " , których jedyny numer powstał
w 1957 r. oraz w latach 1954-1957 „ G ł o s S t a r o 
g a r d z k i " , wydawany przez Powiatowy Komitet Frontu
Narodowego w Starogardzie, na łamach którego mógł
zabrać głos („Głos Starogardzki", nr 1/13, II 1957) pre
zes Zarządu Głównego powstałego wówczas Zrzesze
nia Kociewskiego, Czesław Dawidzki. Przedstawiona
wizja rozwoju ruchu regionalnego na Kociewiu nie mo
gła być wówczas zrealizowana, bo szybko przestało ukazy
wać się samo pismo, a po dwóch latach przestało istnieć i
Zrzeszenie Kociewskie. Podobnie było z innymi efemery
dami, powstałymi na Kociewiu w tym okresie.
Kolejne zjawiska wydawnicze, świadczące o sile śro
dowisk lokalnych na Kociewiu, pojawiły się po wyda
rzeniach sierpnia 1980 i grudnia 1981 r.
W rok po wprowadzeniu stanu wojennego 13 gru
dnia 1982 r. ukazało się w Tczewie jedno z nielicznych,
wychodzących w małych ośrodkach w Polsce niezależ
nych pism małomiasteczkowych „ G a z e t a T c z e w 
s k a " . Jej wydawcą był NSZZ „Solidarność" Ziemi
Tczewskiej. Mimo serii aresztowań w 1984 r. pracow
ników pisma, do marca 1988 r. ukazało się 41 nume
rów „Gazety Tczewskiej", w których treści afirmacja
świadomości regionalnej odgrywała znaczącą rolę.
W 1984 r. do pierwszego niezależnego tytułu dołączył
drugi - „ W o l n e S ł o w o " , ukazujące się jako Biuletyn
Informacyjny NSZZ „Solidarność" Ziemi Tczewskiej.
W 1988 r. oba pisma połączyły się i od 31 marca za
częło ukazywać się „ W o l n e S ł o w o - G a z e t a
T c z e w s k a " . Dało to początek powstaniu po 1989 r.
całego systemu prasy lokalnej, a szczególnie ponad lo
kalnego Wydawnictwa Pomorskiego, którego kreatora
mi byli twórcy „Gazety Tczewskiej".
D o k o ń c z e n i e w następnym numerze
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ROMAN LANDOWSKI

Przestrzenne oblicza miast
Na żywotność miast wpływają ich, mieszkańcy; to o n i stanowią o kolorycie
miejskego oblicza. Ich uzależnienie wobec funkcji było zawsze obustronne: łudzie
funkcje miejskie organizowali, a te z kolei ludzi przyciągały. Bywało tak, że kariery
określonych funkcji powodowały nagły przypływ ludności, a ich niepowodzenie lub
zaniechanie, nie wspominając już klęsk żywiołowych, wywoływały zjawisko odwrotne
-spadek liczby mieszkańców.
Uzależnienia
takie miały miejsce także
w dziejach miast kociewskich. Przeprowadzenie dokładnych analiz w tej mierze praktycznie jest niemożliwe, bowiem długo nie
były znane rzeczywiste stany zaludnienia. Pierwszy peł
ny spis ludności na ziemiach polskich, w tym również
na Pomorzu, przeprowadzony został dopiero w 1777 roku.
Wcześniej, od średniowiecza począwszy, spisom pod
dawane były tylko wartości majątkowe, szczególnie
parcele, domy czy lawy rzemieślnicze. Według ich ilości
szacowano liczbę mieszkańców. Niekiedy służyły temu
statystyki parafialne „dusz", były to jednak spekulacje
niedokładne, ponieważ parafie wówczas zasięgiem swoim
obejmowały także okoliczne wsie.
W wielu opracowaniach określa się. że miasta
pomorskie średniej wielkości do schyłku XVI wieku nie
przekraczały liczby 1000 mieszkańców. Dla Świecia.
które liczyło w tamtym okresie między murami około
140 parcel, z czego znaczna część zapewne nie była
zamieszkała, przyjmuje się 500 mieszkańców. Później,
bo w 1570 roku, miasto to miało zamieszkiwać prawie
1200 „dusz", w Nowem i Skarszewach przebywało ich
po 1100, a w Tczewie mieszkało ponoć 1290 osób. Sto
lat później Starogard liczył zaledwie 600 mieszkańców.
Bezpieczniej więc będzie snuć spekulacje nad wpły
wem funkcji miastotwórczych na rozwój ludności,
posługując się oficjalnymi danymi statystycznymi i to
najlepiej za ten okres, w którym oddziaływanie tych
funkcji nie budziło wątpliwości. Żeby prześledzić owe
uzależnienia warto się zapoznać chociaż w przybliżeniu
ze stanami zaludnienia w miastach XIX stulecia.
Rok

Starogard

1804
1817
1826
1837
1849
1855
1867
1875
1890
1910

3.329
2.616
3.108
3.678
3.959
3.663

KMR

4300

Tczew

Gniew

Nowe

Świecie

1.724
1.834
2.198
2.867
3.839
5.886
6.914
9.713

2.151
1.865
1.694
2.162
2.879

1.839
1.770
2.050
2.499
3.194

.

4.038
4.900
4.803
5.152

2.302
2.040
2.423
2.778
3.166
3.699
4.729
5.000
6.716
8.042

16.896

Skarszewy
1.582
1.480
1.715
1.713
1.939

1.000
2.785
3.500

Tczew, obecnie największe miasto na Kociewiu,
u początków XIX stulecia należał do najmniejszych.
Oprócz Skarszew wyższą liczbę mieszkańców posiadały
wszystkie pozostałe miasta. Ale dawny gród Sambora
wykazywał, początkowo wprawdzie nieznacznie, stały
wzrost ludności, nawet po wydarzeniach wojennych
kampanii pomorskiej 1806-1807 roku, kiedy to inne
miasta, na skutek zniszczeń, akwizycji i grabieży,
odnotowały spadek. Jeszcze w 1826 roku od Tczewa
większe były Starogard i Świecie, a dwadzieścia trzy lata
później już tylko Starogard. To ostatnie miasto na swoją
szansę musiało poczekać do 1871 roku, gdy zostało
przyłączone do linii kolejowej, biegnącej z Berlina do
Królewca. Położenie nad jednym z najważniejszych
wówczas szlaków komunikacyjnych Europy nie wpłynęło
na dalszy rozwój Starogardu. Zatrzymywały się w nim
nawet ekspresy, ale była to tylko stacja przystankowa.
Węzłem „żelaznych dróg" był Tczew, tutaj krzyżowały
się ważne linie z południa na północ i z zachodu na
wschód. Kolej otworzyła lata pomyślności, a miastu
doszła następna
UNKCJA KOMUNIKACYJNA o znaczeniu
podstawowym, która odtąd stała się głównym ele
mentem miasto twórczym. Dla nowo powstającej grupy
zawodowej - kolejarzy - wybudowano specjalną dzielni
cę, niemal odrębne miasto. Stąd także jej nazwa - Nowe
Miasto. Jeszcze przed siedemdziesięcioma laty większe
miasta - Gniew, Nowe, Świecie - pozostały na uboczu,
ponieważ linia kolejowa z Bydgoszczy, z powodu nieko
rzystnych warunków terenowych, ominęła je. To właśnie
„żelazna droga" spowodowała, że Tczew w ciągu 150 lat
dwudziestokrotnie zwiększył liczbę mieszkańców,
a Gniew o większym niegdyś znaczeniu zaledwie ją
podwoił. Dzisiaj można bez żadnego ryzyka stwierdzić,
że gdyby linia kolejowa została jednak poprowadzona,
jak to w pierwszej wersji planowano, wysoczyzną wzdłuż
Wisły, inne miasta nadwiślańskie rozwinęłyby się znacz
nie wcześniej. I gdyby na skrzyżowanie kolejowych arte
rii oraz budowę mostu przez Wisłę wybrano inną miej
scowość, Tczew byłby dzisiaj może kilkunastotysięcznym
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tylko miasteczkiem. Funkcja komunikacyjna tamtych
miast, pozostawionych na uboczu, po późniejszym wy
budowaniu linii dojazdowych, spełniła rolę zaledwie do
datkową, w sumie nawet niezauważalną w rozwoju.
Wspomniane dwie historyczne już linie kolejowe, za
chowały swoje znaczenie, chociaż ta biegnąca przez
Starogard, będąca niegdyś szlakiem Berlin-Królewiec,
po drugiej wojnie światowej została zdegradowana do
drugorzędnej rangi. Można przypuszczać, iż decyzja ta
miała wpływ na pewne zahamowania rozwoju Starogar
du. Inne oblicze nosiłaby stolica Kociewia, gdyby ten
szlak nadal łączył europejskie miasta. Może biegłyby je
szcze dalej - na zachód do Paryża a na wschód do Wilna
i Petesburga - co zapewne wpłynęłoby na ożywienie krzy
żującej się linii regionalnej Skórcz-Skarszewy, jak i sa
mych tych miasteczek.
Obecnie najważniejszą trasą przechodzącą przez Kociewie, jej wschodniem krańcem, jest dawna linia, ozna
kowana symbolem 430 (Gdynia-Bydgoszcz-Poznań).
w regionie biegnąca na odcinku 105 km (PszczółkiParlin) poprzez węzeł tczewski. Druga co do ważności
linia 426 (Tczew-Chojnice-Piła) przez Kociewie prze
mierza odległość 57 km (Tczew-Czarna Woda). Długość
37 km (Pszczółki-Liniewo Pomorskie) obejmuje linia 435
(Pszczółki-Kościerzyna). Natomiast linia 433 (SmętowoLipowa Tucholska) przez ziemię kociewską przebiega na
odcinku 47 km (Smętowo-Szlachta). Przez region ten
przechodzi również 38 km (Lniano-Dragacz) linii 431
(Chojnice-Grudziądz). Podobnie na obszar Kociewia wbie
ga linia 429 (Bąk-Laskowice Pomorskie), która „kociew
ską" jest na odległości 45 km (Szlachta-Laskowice). Podob
nie było z linią 432 (Skórcz-Starogard-Skarszewy) na całej
długości 43 km. Tak samo można nazwać trzy linie doja
zdowe: 427 (Morzeszczyn-Gniew) licząca 12 km, 428
(Twarda Góra-Nowe) mająca 7 km długości i linia 436
(Terespol Pomorski-Świecie) o długości 7 km. Pierwsze
dwie linie obecnie już nie istnieją.
Łącznie przez Kociewie biegnie prawie 400 km linii
kolejowych, co na powierzchni około 3.000 km2 stanowi
2
wskaźnik zagęszczenia 13,5 km na 100 km obszaru (dla
karju wynosi on około 9 km).
Funkcje i mieszkańcy miast to jakby ich ideowa struk
tura, natomiast
UKSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENNE stanowi
o fizycznym obliczu miasta. Czynniki te wzajemnie
się uzupełniają, tolerując z konieczności wynikające stąd
uzależnienia. O pierwotnej funkcji najczęściej decydo
wało położenie topograficzne. Miasta-grody lokowano
w miejscach dla nich najdogodniejszych. Wszystkie kociewskie miasta umiejscowiły się nad rzekami. Cztery
wybrały brzeg Wisły - Tczew, Gniew, Nowe i Świecie,
dwa jej dopływy, Wierzycy - Starogard i Pelplin, a dwa
ulokowały się w dorzeczu tej ostatniej - Skarszewy nad
Wietcisą, a Skórcz nad Szorycą. Rozwijały się wokół
swoich lokacji, jedynie Świecie zmieniło miejsce i prze
niosło się na teren bardziej dogodny.
Stare Świecie od XIV wieku znajdowało się w wi
dłach Wisły i Wdy, na obszarze nizinnym, niezbyt traf
nie wybranym, bo często nawiedzanym przez powodzie.

Wylewy obu rzek trapiły miasto ciągle, ale w XIX stule
ciu owe klęski żywiołowe stały się szczególnie dotkliwe.
Starania władz miejskich o translokację Świecia na lewy,
wysoki brzeg Wdy trwały od 1830 roku. Ostateczną w tej
sprawie decyzję władze pruskie wydały w 1857 roku.
Dzisiaj Świecie leży nad Wdą, a jego pełne okreśelenie
nazwy (Świecie nad Wisłą) łączyć należy bardziej z tra
dycją niż z rzeczywistym położeniem.

Kierunek translokacji Świecia
Ośrodki miejskie kształtowały się według określone
go schematu, który stanowi plan miasta, z jakimś cen
tralnym punktem. Był nim najczęściej kwadratowy ry
nek lub inny plac, od którego rozchodziły się ulice
w czterech kierunkach. Taki system stworzył siatkę ulic.
przecinających się wzajemnie na wzór szachownicy. Na
planie szachownicy powstały: Tczew, Gniew, Nowe,
Świecie, Starogard, Skarszewy, chociaż w niektórych
przypadkach wieki i na ich przestrzeni prowadzone prze
budowy zatarły jego regularność.
Schemat taki w obrębie murów starych miast rozwi
jał się w organiczonym stopniu. Po wyjściu zabudowy na
przedmieścia następowała zmiana układu przestrzenne
go. Szczególnie skomplikowała się ona w Świeciu. Stare
miasto miało wprawdzie układ dwuszeregowy, ale po
translokacji budowę nowego miasta rozpoczęto od małej
szachownicy na zboczu obok klasztoru, by potem po
wtórzyć stary schemet, zabudowując drogę (obecna
ul. Klasztorna) prowadzącą od klasztoru do szkoły (dzi
siaj liceum), a następnie drugą, równoległą (ul. 10 Lute
go) od sądu do kościoła ewangelickiego (obecnie kościół
parafialny pw. św. Andrzeja Boboli). Ulice w polowie
mijały nowy rynek oraz powstające przecznice, będące
zaczątkiem nowomiejskiej szachownicy.
Siatka szachownicy w Starogardzie została nieco znie
kształcona, a to na skutek konieczności dostosowania jej
do konfiguracji terenu, na którym stanął czworobok oto
czony murami. Natomiast w Skarszewach schemat sza
chownicy ma układ wydłużony, tworząc kwartały ulic
w kształcie prostokątów.

Schemat układu szachownicy w Skarszewach

Zupełnie inaczej rozwijał się przestrzennie Pelplin
i Skórcz, ukształtowane z dawnych wsi. Nieregularne
„centrum" Pelplina (dzisiaj Plac Grunwaldzki) wyrosło
z placu targowego u zbiegu czterech dróg, schodzących
się tutaj chaotycznie. Wnętrzem Skórcza są dwa place
nad Szorycą, dzisiaj w tym miejscu skanalizowaną i przy
krytą. Rynek górny przy kościele (obecnie Plac Wolno
ści) był dawniej targiem rzemieślniczym, a sąsiedni ry
nek dolny, targiem zwierzęcym. Dwa place, obwiedzio
ne ulicami, upodobniają ten układ do rozbudowanej owalnicy, z której to wywodzi się schemet obecnego miasta.

Z latami, a zwłaszcza w XIX wieku, miasta rozra
stały się. Powierzchnia miast zaczęła się powiększać na
skutek zabudowywania dróg dojazdowych. Tak powsta
wały przedmieścia. Za typowy przykład posłużyć może
tu Tczew. W XIX stuleciu przed miastem wyrosły trzy
przedmieścia. Przedmieście Gdańskie, zwane także Ber
lińskim, powstało wzdłuż szosy prowadzącej w kierunku
Gdańska i Berlina. Jest to obecna ul. Dąbrowskiego.
Przedmieście Malborskie, albo Królewieckie (dzisiaj dolny
odcinek ul. Chopina) schodziło ku przeprawie przez Wisłę
oraz prowadziło do majątku Czyżykowo. Natomiast
Przedmieście Dworcowe (dolny odcinek dzisiejszej
ul. 1 Maja) powstało najpóźniej, po wybudowaniu dwor
ca kolejowego. Tak zabudowane ramiona, wychodzące
z miasta daleko poza dawne bramy, z czasem połączono
ze sobą siecią ulic. Nowo powstałe zespoły „dolepiano"
do śródmieścia.
Inną formą aglutynacji, czyli dolepiania jest przyłą
czenie rozrastających się części na skutek przybywają
cych po sobie nowych dzielnic. Współcześnie dobrym
tego przykładem jest Starogard. Po obu stronach Wie
rzycy w ostatnich dziesięcioleciach wyrosły kolejne ze
społy mieszkaniowe, systematycznie poszerzające obwód
miasta. W kierunku linii kolejowej, od śródmieścia wy
rosło Osiedle Mickiewicza, Traugutta, a za torami: Osie
dle Kocborowskie, Łapiszewo. W przeciwnym kierunku
powstały kolejno: Osiedle Kopernika, Osiedle 60-lecia,
Osiedle 22 Lipca.

Pelplin

Schemat przestrzennego rozwoju Starogardu Gd.

Schematy powstania centrum w Pelplinie i Skórczu
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Ta ekspansja prowadziła nieuchronnie do wchłonię
cia osiedli wiejskich, dawniej będących samodzielnymi
jednostkami osadniczymi. W ten sposób Starogard za
garnął Kocborowo, Hermanowo, Kochankę, Łapiszewo.
Tczew objął miejskim ramieniem Czyżykowo, Prątnicę,
Suchostrzygi, Górki, Piotrowo, ostatnio Rokitki. Świe
cie wchłonęło Przechowo i Marianki.
Początkowo, niczym terenowo nie ograniczone,
miasta w XIX wieku powiększały swoją powierzchnię
w różnym tempie, w zależności od nasilenia ruchów
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osiedleńczych. O dynamice tego zjawiska decydowały
najczęściej rozmiary funkcji przemysłowej i komunika
cyjnej, dawniej zaś funkcji handlowej, związanej z kolo
nizacją etnicznie obcego żywiołu. Ale w obecnym stule
ciu pojawiły się bariery nie tylko przestrzenne. Dla współ
czesnego organizmu miejskiego
ROBLEMY ROZWOJU stały się podstawową
troską. Gdy w polowie ubiegłego wieku Tczew zo
stał opasany linią torów kolejowych, wydawało się że będą
one granicą maksymalnych możliwości rozprzestrzenia
nia. Ale nad torami przerzucono wiadukty i ulice roze
szły się dalej. Barierą wydawały się położone w sąsiedz
twie wsie, lecz i one zostały wchłonięte. Tam, gdzie je
szcze nie tak dawno na wietrze kołysały się łany zbóż
(tczewskie Czyżykowo, Marianki w Świeciu, Starogardz
kie Osiedle 22 Lipca przy ul. Chojnickiej) obecnie stoją
osiedla mieszkaniowe. Niegdyś za miastem zbudowane
fabryki dzisiaj sterczą w jego środku, często szpecąc miej
ską fizjonomię.
Ogranicznikiem była rzeka. Trudność ta jednak już
w średniowieczu została pokonana. Dwubrzeżnymi mia
stami są Starogard, Pelplin, Skarszewy. Jedynie Wisła,
wobec położonych nad nią miast kociewskich, stała się
zaporą nie do przekroczenia, ale to głównie z powodów
formalno-administracyjnych. Królowa polskich rzek na
tym odcinku stanowi'naturalną granicę województw.
W pewnym okresie spekulowano hipotezę o tym, że gdy
by nie ten warunek, Tczew dawno przeniósłby się na dru
gą, lisewską stronę. Świecie zaś, żeby nie nękające go
przez stulecia powodzie, zapewne pozostałby na daw
nym miejscu ze swoją starówką w wewnętrznym obsza
rze ujścia Wdy, a przejście na wysoki brzeg rzeki z cza
sem stałoby się normalnym skutkiem przestrzennego
rozkwitu.
Ostatnio ogranicznikiem rozwoju przestrzennego sta
 się ziemia uprawna strzeżona prawem. Zakaz zamie
niania jej na tereny budowlane stał się hamulcem dla
Tczewa. I chyba dobrze, bo czas zatrzymać się w miej
scu. Wielkomiejskie molochy przestały być atrakcją, żyje
się w nich coraz trudniej. Człowiek w zbudowanych przez
siebie miastach zaczyna się po prostu gubić. Nie potrafi
już zagwarantować im sprawnej organizacji. Kłopotem
stały się problemy mieszkaniowe, komunalne, komuni
kacyjne. Każde z kociewskich miast na własną miarę po
siada ich mnóstwo. Trzy największe - Tczew, Starogard,
Świecie - uporały się już z miejską komunikacją. Na roz
ległych terenach tych ośrodków trudno sobie bez czer
wonych autobusów wyobrazić codzienne życie. Współ
czesne Świecie rozwinęło się wzdłuż drogi lądowej nr 1,
pozostawiając z boku stare schematy zabudowy. Na od
cinku miasta droga ta jest ulicą Wojska Polskiego, jedną
z najdłuższych w kraju, bo dochodzącą długości niemal
10 km. Najdłuższe osie przekroju Tczewa i Starogardu
sięgają 6 km.
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Trudności pozyskania dalszych terenów zmuszą orga
nizatorów gospodarki mieszkaniowej do dźwigania miast
wzwyż lub do zamknięcia ich dla przybyszów. Już w tej
chwili na mieszkanie czeka się - jak dobrze pójdzie kilkanaście lat. Gdzie te czasy, kiedy przechadzając się

ulicami miast, można było co krok zobaczyć wywieszki
„mieszkanie do wynajęcia". Rzecz w tym, by uczynić
miasta wdzięczniejsze dla mieszkańców, by człowiek nie
zadusił się skutkami dzieła, które sam stworzył. Daw
niej starczyło własne nieczystości wyrzucić poza obręb
murów. Dzisiaj trzeba ścieki odprowadzać kolektorami,
wpierw je oczyścić. Problemem stają się wysypiska śmie
ci. Radości nie sprawiają już zabrukowane ulice, te
z końca ubiegłego stulecia. Cywilizacja techniczna, mo
toryzacja, bezpieczeństwo ulicznego ruchu żądają jezdni
szerokich, równych. To już nie te lata, kiedy zazdrość
wzbudzała ulica wyłożona „kocim łbem" na całej szero
kości, od przedproża do przedproża, a wystający komin
z cegły, na wysokość dwóch łokci ponad dach, był rewe
lacją. Trudno się z tym pogodzić, ale pretensje - wydaje
się - człowiek winien kierować do samego siebie, bo
wiem taki zgotował sobie los.
Upływ czasu nastraja do refleksji. Także owe prze
mijanie dostrzec można oglądając dawne ryciny i współ
czesne karty pocztowe. Na tych pierwszych wąskie pa
noramy miast, przesadnie szczegółowe, ukazują swoje
stare oblicze z tym samym uśmiechem historii. Twarze
tych panoram rozległych i strzelistych, gdzie coraz wię
cej betonowych pudel, są już nerwowe i niespokojne.
Mniej na nich pogody, dużo grymasu. Takie już jest ży
cie miast, coraz częściej niezadowlonych z przebytych
wieków oraz z powodu braku szacunku dla zacnych stu
leci. Na ich twarzach pojawia się ironia, ślad bezsilnego
buntu wobec chaotycznego pośpiechu.

XIX-wieczna panorama Tczewa

Człowiek stworzył miasta na kształt i podobieństwo
swoje. I chyba prawdą jest, że każde miasto świadczy
o jego mieszkańcach. Jest obrazem pokoleń i ich upodo
bań.
Gdyby jeszcze więcej ludzkiej czułości, na niejednej
miejskiej fizjonomii byłoby mniej blizn. Ktoś kiedyś po
wiedział, że oblicze miasta, to jak twarz człowieka. Wszy
stko można z niego wyczytać - wiek, ból, wdzięczność,
melancholię, radość i obojętność. Ten ostatni wyraz do
wodzi, że miasto nie chce już współpracować z człowie
kiem. Bo przestał się z nim przyjaźnić. Żeby żyło się
lepiej, trzeba odzyskać jego zaufanie.

KRYSTYNA ELSZKOWSKA

Od kotwicy
do zamku

Jak powstawał herb Nowego

N

owe jest miastem w byłym powie
cie świeckim nad Wisłą w woje
wództwie bydgoskim. Prawdopo
dobnie zostało założone w 1185 roku przez
księcia Subisława pomorskiego. Po raz
pierwszy wspomniał o tym mieście Piotr
Dusburg w 1266 roku, opisując w swoim
dziele Seriptores Rerum Prussicarum. t. I,
s. 115, walki powstańcze Prusów, wspiera
ne przez księcia gdańskopomorskiego,
Mszczuja II. przeciwko Krzyżakom. Na
krzyżacką flotę, stacjonującą pod Nowem,
napadł Mszczuj II. Flota składała się z 15 stat
ków. Po krótkiej, ale ciężkiej walce Krzyża
cy utopili ładunki z żywnością, a sami ucie
kli. Po walce księże Mszczuj II połączył się
z Prusami, najeżdżając Krzyżaków po dru
giej stronie Wisły. W tym samym roku
mistrz krzyżacki, Ludwik von Baldersheim
przeprawił się przez Wisłę i 29 czerwca
1266 roku napadł na Nowe. W następnych
miesiącach, tj. jesienią tegoż roku spusto
szył okoliczne ziemie Pomorza Gdańskiego
aż po Tczew1.
Jedenaście lat później, w 1277 roku.
Nowe stało się kasztelanią. Kasztelanem zo
stał Adam, trzeci syn Pawła z Gądcza, wo
jewody świeckiego. Po śmierci ojca przejął
sam przejął urząd wojewody świeckiego.
Pieczęcią jego była dwuramienna, odwróco
na i przekrzyżowana kotwica2 (rys. 1).
Mszczuj II w latach 1266-1294 był
księciem Pomorza Gdańskiego i za jego pa
nowania umocniła się rodzina Święców.
28 czerwca 1301 roku od Wacława I, czes
kiego, Piotr Święca otrzymał miasto na wła
sność. Król czeski uważał Święcę za sojusz
nika w walce z prawowitym spadkobiercą
tronu polskiego, Władysławem Łokietkiem.
Dokument ten wystawiono w Brnie, w Kró
lestwie Czech. Piotr Święca otrzymał rów
nież prawa sądownicze. W 1276 roku uży
wał pieczęci z indywidualnym herbem typu
KMR

myśliwskiego. Przedstawiał on strzelca na
koniu, jelenia i psa (rys. 2).
7 czerwca 1302 roku wojewoda pomor
ski, Piotr Święca, wydal dokument lokacyj
ny dla Nowego. Jest to najstarszy akt tego
rodzaju na polskim prawie miejskim3
W 1305 roku używał jako herbu lwa na tar
czy (rys. 3). Prywatnym herbem był gryf ze
skrzydłem (rys. 4). Tym samym herbem po
sługiwali się dwaj bracia: Jan i Wawrzyniec.
Jak z tego wynika, Nowe było miastem pry
watnym. Prawdopodobnie wówczas około
1000 mieszkańców4.
7 czerwca 1313 roku Piotr Święca i jego
bracia, Jan i Wawrzyniec, sprzedali miasto
Krzyżakom. Nowe było jednym z grodów
nadwiślańskich, zabezpieczających przepra
wę przez Wisłę.
Z czasów pomorskich i przedzakonnych
pochodzi najstarsza XIII-wieczna pieczęć
miasta, wyobrażająca bramę forteczną z dwie
ma wieżami po bokach i z baldachimem
u góry. W bramie znajdowała się sylwetka
orla książęcego bez korony (rys. 5). Dooko
ła herbu widniał napis w otoku: S CIVITATIS :: DE :: NIEBORCH (41 mm). Nie za
chował się żaden dokument odciśnięty tą
pieczęcią. Pozostał tylko oryginalny stem
pel brązowy ze zbioru Warneckiego. Jest to
jeden z niewielu zabytków dotyczących
książęcych czasów na Pomorzu5.
Po opanowaniu Polski przez Zakon
Krzyżacki miasto straciło charakter miejski.
Odzyskało go dopiero 2 stycznia 1350 roku
przez nadanie mu prawa chełmińskiego.
Przywilej lokacyjny nadał wielki mistrz
krzyżacki, Henryk Dusemer von Arffberg
w Malborku. Dokument wydano imiennie na
ręce sołtysa - osadźcy z dożywotnim oraz dzie
dzicznym sądownictwem miejskim6. Z tego
czasu pochodzi następna pieczęć, XIV-wieczna. Wyobrażała ona zamek z bramą i wieżą
pośrodku. Dookoła w otoku był napis:
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+ S'CIVITATIS + NOVI + CASTRI +
(43 mm). Pieczęć ta znana jest z dokumen
tów XV-wiecznych, z 1400 roku i 1454 roku
(rys. 6). Dokumenty te przechowywane są
w Archiwum w Toruniu. Jest wyciśnięta
w wosku czerwonym, natomiast inne mia
sta posługiwały się woskiem zielonym.
Zamek przedstawiony na niej jest surowy
i skromny w porównaniu z późniejszą,
XV-wieczną pieczęcią7. Pieczęć XV-wiecz
na przedstawia zamek o wysokich oknach
idachu. Nad dachem zamku wychodzą dwa
spiczaste dachy i wieża nakryta trójkątnym
dachem. Po prawej stronie zamek kończy się
okrągłą basztą. Cały zamek otoczony jest zę
batym murem. W tym murze są jakby trzy
bramy. W otoku jest napis: + SIGILLUM +
CIVITATIS + NEWENBURG + (rys. 7).
Tą pieczęcią (34 mm) znakowano dokumen
ty bez daty. Znaleziono je w Archiwum w Po
znaniu i w Toruniu. Poza tym znaleziono ją
na dokumencie z 1662 roku w Muzeum Czap
skich w Krakowie. Według Maerkera, uży
wana była w latach 1502-1663. Natomiast
Gumowski twierdzi, że początek jej używa
nia należy przesunąć aż do XV wieku.

rys. 10

rvs. 11

rys. 12
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Z XVI wieku znamy trzy nowe pieczę
cie. Zawsze występuje w nich, jako motyw,
zamek różnie rysowany. Pierwsza pieczęć
pojawiła się na dokumencie z 1533 roku.
Przedstawia trzy wieże kościelne z krzyża
mi na szczytach. Środkowa wieża ma bra
mę rozszerzoną u dołu, a dwie boczne są
ustawione jakby na pagórkach (rys. 8).
Maeker, Wegner i Hupp nie podają przy niej
napisu, stwierdzając że jest łaciński. Nie spo
tkano jej jednak w żadnym polskim archi
wum. Druga pieczęć XVI-wieczna (40 mm)
ma w herbie tylko wieżę szeroką z blanka
mi i kopułą oraz latarnią u góry, a na prze
dzie z bramą ostrołukową. Wokół ma na
pis: + SIGILLUM + CIVITATIS + NOVI +
CASTRI + (rys. 9). Znalazł ją Hupp na doku
mencie z 1570 roku, a Meaker z 1750 roku
w Muzeum Czapskich w Krakowie. Trzecią

pieczęć XVI-wieczną jest podobna do po
przedniej. W otoku ma napis: SIGILLUM
CIVITATIS NOVI CASTRI (25 mm). Od
naleźli tę pieczęć Hupp i Maeker na doku
mencie z 1583 roku (rys. 10). Jak z tego
wynika, pieczęć ta była używana jednocze
śnie z poprzednią9.
W wieku XVI nie było żadnych zmian
herbowych ani zmian pieczęci. Dopiero
w XVII wieku, w okresie porozbiorowym, po
jawiły się nowe pieczęcie. Znane są nam tyl
ko dwie. Wyobrażają one zamek zbliżony do
rysunku w XIV-wiecznej pieczęci. Mur zę
baty ma pośrodku wieżę i trzy bramy. Brama
środkowa jest najwyższa. W otoku napis
brzmiał: SIGILLUM CIVITATIS NEOBURGENSIS (36 mm). Jej tłok oryginalny zacho
wał się w Magistracie. Odciski jej pojawiają
się dopiero od 1784 roku (rys. 11). Druga
pieczęć XVIII-wieczna o mniejszej średnicy
(32 mm) posiadała takie samo wyobrażenie
jak poprzednia. Znaleziono ją na dokumen
cie z 1802 roku w Archiwum w Poznaniu.
Inne późniejsze pieczęcie są nam nie znane.
Jak z powyższych rozważań wynika,
miasto nie ustaliło swego stałego wyobra
żenia herbowego. Na każdej nowej pieczę
ci pojawiało się inne wyobrażenie miasta.
Zawsze jednak był to zamek lub jego część,
w postaci wieży lub trzech wież albo bram,
względnie mur zębaty. Występuje też za
mek otoczony murem zębatym. Najdłużej
używano pieczęci XV-wiecznej, bo prawie
200 lat. Wyobrażała ona zamek o kilku wie
żach z murem zębatym dookoła. Autor pro
ponuje czerwone mury, niebieskie dachy
10
i białe tło (rys. 7) .
Dzisiejszy herb Nowego przedstawia
część zębatego muru z trzema bramami
wjazdowymi do miasta. Nad środkową bra
mą znajduje się baszta okrągła z blanka
mi. Woda poniżej muru wyobraża Wisłę.
Mur zębaty i baszta są zaznaczone kolo
rem czerwonym. Tło białe, a woda Wisły
niebieska (rys. 12).
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Etos mieszkańców Kociewia na tle literatury etnograficznej

Stosunek do świata
złowiek różni się w s p o s ó b istotny od środowiska biologicznego, w którym
przyszło mu żyć. Panuje b o w i e m nad n i m i uświadamia s o b i e własną dominują
cą rolę. Cechą czysto ludzką jest ś w i a d o m a i c e l o w a praca, poprzez którą człowiek
zmierza do podporządkowania sobie naturalnego środowiska. Zdolność do abstrakcji, two
rzenia pojęć oraz racjonalnego p o z n a w a n i a zjawisk, stawia c z ł o w i e k a na najwyższym
szczeblu przyrody. Wie on, że świat rzeczy istnieje w ł a ś n i e dla niego. Z drugiej jednak
strony c z ł o w i e k jest częścią środowiska b i o l o g i c z n e g o i jako taki podlega jego prawom.

C

Człowiek ciągle szuka przyczyn i celu istnienia świata. Wytłumaczenie rzeczywistości
znajduje g ł ó w n i e w religii i porządku m o r a l n y m przekazywanym przez pokolenia.

POJMOWANIE KOSMOSU I PRZYRODY
udność Kociewia mieszkała w większości na
wsi, skąd też ze zjawiskami przyrody stykała
'się na co dzień. Większość Kociewiaków praco
wała na własnej lub cudzej roli, dlatego przyroda
wpływała na ich życie. Spory obszar Kociewia jest
porośnięty lasami, co też miało swój wpływ na różne
wierzenia, zwyczaje i sposób myślenia dużej grupy
ludności tego regionu. Rolnicy, drwale czy zamiesz
kujący nad jeziorami i rzekami rybacy, poprzez ob
serwacje różnych zjawisk starali się dowiedzieć, co
przyniesie przyszłość (np. w zakresie pogody) oraz
przeniknąć różne tajemnice otaczającego ich świata.
Lud Kociewia zachował także cały szereg wierzeń,
które jako relikty dawnego kultu przyrody i reminescencje czci różnych bóstw rzucają nieco światła na
pierwotny światopogląd pogański ludzi zamieszku
jących niegdyś te ziemie.
Przedmiotem czci tego ludu był księżyc. Pewna
kobieta w 1916 roku zwierzyła się księdzu Łędze, że
gdy była jeszcze dzieckiem, matka kazała jej pozdra
wiać księżyc, kiedy pierwszy raz w miesiącu ujrzy go
na niebie. To przywitanie wyrażało oddanie mu czci
królewskiej, którą uzewnętrzniał wiersz:

L

Witaj księżycu
Niebieski dziedzicu
Tobie berło i koronę,
A mnie zdrowie i fortunę.
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Kobieta dodała, że się zawsze w ten sposób modli
li. Podobnie witali „Nowy księżyc" także inni mieszkań
cy Kociewia. Pozdrowienie to było prawdopodobnie
pozostałością prastarego lunaryzmu pogańskiego, bo
przedstawiało księżyc jako władcę nieba z berłem
i koroną. Plamy na księżycu Kociewiacy tłumaczyli
jako kobietę przędzącą wełnę lub mężczyznę rozrzu
cającego mierzwę, którzy w ten sposób odbywali tam
karę za pracę w niedzielę. W Lipinkach widziano na
księżycu człowieka, który dźwigał w niedzielę na
plecach drzewo.
O fazach księżyca Kociewiacy twierdzili, że gdy
w jednym kraju rośnie, to w drugim go ubywa. A na
lunatyków księżyc działał w ten sposób, że ich pod
nosił do góry, by mogli wyjść aż na dachy domostw.
W Komorsku lunatyka nazywano „połapciem" i przes
trzegano, aby go nie wzywać po imieniu, gdyż wów
czas się zbudzi i spadnie na ziemię. Księżyc ten słu
żył jako prognostyk pogody. Jeżeli naokoło niego
pojawiła się „obora" czyli krąg, to należało się spo
dziewać deszczu.
O słońcu Kociewiacy mówili, że podczas wscho
du w pierwsze święto wielkanocne „trzęsie się" lub
„skacze w nim baranek". Obserwowali także zachód
słońca, aby w ten sposób wywnioskować o pogo
dzie następnego dnia. Czerwone chmury dookoła
słońca przepowiadały wiatr. Gdy wkładali chleb do
pieca, wymawiali życzenie aby chleb rósł jak słońce.
Każdy człowiek miał na niebie swoją gwiazdę,
która spadała w otchłań bezdenną i gasła na zawsze
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z chwilą jego śmierci. Na widok spadającej gwiazdy
mówili: Znówki chtoś pomer. Jesienią niebo „się prze
czyszczało". Dlatego w tym czasie najwięcej umiera
ło ludzi. Gwiazda, przedstawiająca danego człowie
ka, była jak on - albo smutna, wesoła lub mrugająca.
Kociewiacy wierzyli, że spełni się życzenie, jakie ktoś
sobie pomyśli w czasie jej spadania zanim zgaśnie.
Sądzono, że kruszec jednej spadającej gwiazdy przy
krywał spory obszar ziemi. Z położenia gwiazd i ich
dróg można się było dowiedzieć, czy nowo narodzo
na dziewczynka będzie kiedyś matką i ile będzie miała
dzieci.
Gwiazdy miały też mieć wpływ na zjawiska mete
orologiczne. Sądzono, że gdy gwiazda „wesoło świe
ci", jest to znak, że będzie mróz. W Gnieźnie Mlecz
ną Drogę zwano ptasią drogą, gdyż służyła ptakom
za drogowskaz podczas odlotu do ciepłych krajów.
Dlatego najwyraźniej widzi się ją jesienią, kiedy ptaki
zbierają się do odlotu. Inni Kociewiacy jednak twier
dzili, że to Gwiazda Zwierzowa, czyli Wenus przy
świecała zwierzętom, szczególnie koniom podczas
drogi oraz służyła ptakom wędrownym za drogowskaz
do dalekich krajów. Mleczna Droga miała natomiast
wskazywać drogę podróżnym. Popłoch wśród Kociewiaków budziło pojawienie się „rózgi", czyli ko
mety.
Niektórym gwiazdom nadawano własne nazwy.
Plejady nazwano Bobkami na jarmarku, a Wenerę Łytrzanką. Twierdzono, że poprzedza ona każdora
zowy wschód słońca. Konstelację Niedźwiedzicy
zwano Furmanem, który jechał na czterokołowym
wozie z dyszlem - raz prostym i poziomym, to znów
krzywym i zwróconym ku dołowi - zależnie czy trze
ba się było spodziewać pogody, czy deszczu. Kon
stelację Oriona nazwano: Kośniki, Grabiarki lub Grabiarze.
Gwiazdy występowały często w motywach deko
racyjnych ludu kociewskiego, jako symbol zwycię
stwa światła nad ciemnością.
Wiatry tworzące wiry z pyłu nazywano świńskie
gówno, a zjawisko wirowania tłumaczono wpływem
złego ducha.
Natomiast wiatr zwiastował rozmaite rodzaje de
szczu. W gwarze zwany wejonci sprowadzał krótki
deszcz, gwiżdżonci - słotę, a krajowi albo mocziti
zwiastował ciepły i drobny deszcz następujący zwy
kle po długiej suszy.
Pierwsza burza w roku miała dla Kociewiaków
osobliwe znaczenie. Jeżeli grzmot było słychać znad
borów, to mieszkańcy pól mieli mieć dużo mleka
i masła, ponieważ krowy znajdowały obfitą trawę na
polach i łąkach. Jeśli natomiast grzmiało nad polami,
to ludzie mieszkający w lasach mieli mieć więcej masła
i mleka, ponieważ więcej będzie trawy w lasach niż
na polach i łąkach. Gdy po raz pierwszy zagrzmiało
od strony okolic nieurodzajnych, piaszczystych, to
rok miał być mokry, gdy zaś od strony Wisły - rok
miał być suchy. Wczesny grzmot zapowiadał późną
wiosnę. Burza była szkodliwa szczególnie wieczo
rem dla kwitnących drzew, ponieważ błyskawice
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spalały kwiaty. Gdy się błyskało, to według Kocie
wiaków otwierało się niebo i gdyby nie oślepiająca
jasność, można by było ujrzeć Pana Boga. Gdy grom
uderzył, pozostawał w ziemi ślad w postaci prątka
bożego, grubego jak palec. W rzeczywistości, jak
wiadomo, są to belemnity. Jako pochodzące z nieba
sproszkowane prątki uważano za skuteczne środki
lecznicze. W Nowem miano widzieć piorun w posta
ci kuli wielkości księżyca, ze strzałą przy boku, a gdy
uderzył w stodołę, znaleziono w ziemi małą, czarną
kulę. Czasem widziano w gromie zwierzę, olbrzyma
lub demona. Grom często uderzał w drzewa, gdyż
tam ponoć chroni się zazwyczaj zły duch. W czasie
burzy nie należało się zbytnio zbliżać do pieca, ko
mina, okien i ścian. Nie wolno rozniecać ani zalewać
wodą ognia, bo w ten sposób można było ściągnąć
na ziemię piorun. Również trup leżący w domu oraz
psy ściągały gromy, dlatego należało się jak najbar
dziej od nich chronić. Kogo burza zastała na dworze,
ten nie powinien się pod drzewami kryć, szczególnie
pod dębami i sosnami, lecz trzeba było powolnym
krokiem iść przed siebie. Nie wolno także stać w cza
sie burzy w grupie. Burzę wykorzystywały także matki,
by napominać swoje dzieci, mówiąc że grzmot to głos
krzyczącego na nich Boga, który grozi im palcem.
Tęcza była wyrazem Bożej dobroci i znakiem przy
mierza między Bogiem a ludźmi. Według wierzeń
ludności Kociewia miała ona pić i wciągać w siebie
wodę z rzek, jezior i stawów. Razem z wodą tęcza
połykała małe rybki, żaby, dżdżownice, które potem
z deszczem spadały na ziemię. Dlatego przestrzega
no dzieci, by się zbytnio nie zbliżały do tęczy, bo
mogłaby je również pochłonąć.
Deszcz czy słoneczną pogodę wróżono nie tylko
z zachowaniem się ptactwa i zwierząt, ale również
na podstawie określonego dnia lub pory dnia. Gdy
np. w piątek padało, to cały tydzień był deszczowy.
Ranny deszcz oraz... taniec starej kobiety wróżył ko
niec opadów. Gdy padało w niedzielę przed nabo
żeństwem, należało się liczyć z długotrwałym de
szczem. Dzieci wybiegały chętnie na deszcz majowy,
panowało bowiem przekonanie, że ma on wpływ na
wzrost.
Gdy równocześnie podczas opadu świeciło słoń
ce, Kociewiacy powiadali, że wówczas w piekle jest
kiermasz, albo że zjawisko to przepowiada „pomór
na staie panny". W południowych krańcach Kocie
wia na pytanie kiedy będzie pogoda? - odpowiada
no: kedi z ńeba wileci wszistka woda.
Wróżono też pogodę z kierunku dymu ulatującego
z komina. Uchodzący ku górze zwiastował dni pogod
ne, a włóczący się w dole - niepogodę. Obawy ludu
budził widok nieba w kolorze krwawo-czerwonym.
Niegdyś powszechnie praktykowano wierzenia
związane z kultem drzew. Pewna matka złożyła
swoje chore dziecko o dwunastej w nocy pod krza
kiem dzikiego bzu i odszedłszy do domu pozostawi
ła je tam przez godzinę. Milczała przy tym i starała
się, by nikt jej nie ujrzał. Inna kobieta miała znów
przez trzy noce kłaść chore dziecko pod bzem. Od-
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dawanie chorego dziecka w opiekę drzewom przypo
minało zwyczaje praktykowane u niektórych ludów
w świętych gajach.
Niegdyś wierzono, że nie tylko drzewa miały du
sze, ale też żyto, pszenica i owies. Przechodząc obok
dojrzewającego zboża trzeba było zachowywać się ci
cho i spokojnie, ponieważ jak mówili: „chlebek chce
rosnąć". Lud wiedział, że w świecie roślinnym kryje się
obfitość sił leczniczych i wierzył w ich działanie.
Od r o s n ą c y c h i kwitnących roślin, od ich so
k ó w w y s s a n y c h w p r o s t z łona matki - ziemi
spodziewano się uleczenia. Wielkie działanie lecznicze
przypisywali Kociewiacy rozmaitym ziołom, zwanym
„babskimi lekami", zarówno święconym jak i nieświęconym. Szczególnie skuteczne były zioła zbierane przed
św. Janem. Przykładem mogą być korzenie bzu, które
wykopywano z ziemi w wigilię św. Jana i używano
na herbatę przeciw „wielkiej chorobie". Roślina zwa
na „grzmotnikiem" miała ściągać rzekomo grzmot,
dlatego niektórzy nigdy jej nie brali do domu. Inni
przeciwnie, zawieszali w mieszkaniu właśnie dla
ochrony przed gromem. Gałązki jałowca, wsadzone
do sąsieka, chroniły zboże przed myszami.
Różnymi praktykami wymuszano również urodzaj
drzew o w o c o w y c h . Gdy gospodarz sadził drzewko
i kopał dół, brał wpierw do ręki siekierę, zamierzył
się kilkakrotnie na drzewko i groził mu, po czym do
piero wkładał je do ziemi. Ciekawy był też podział
drzew owocowych na „samców i samice". Drzewa
męskie nie wydawały owoców, więc trzeba było je
wykopać i spalić. Rodziły tylko żeńskie drzewa. Korę
uważano za ubranie drzew. Ponieważ stawało się ono
w ich mniemaniu niekiedy za ciasne, rozcinano korę,
by drzewo mogło lepiej rosnąć.
Szczątkami wartościowania drzew na święte i obo
jętne lub przeklęte była wiara, że grom często trafia
dęby, wierzby i olchy, natomiast omija lipy i brzozy,
gdyż gałązki tej drugiej służyły do obrzędowego sma
gania podczas święta Wielkanocy i do przystrajania do
mów na wiosnę. Olcha ma drzewo czerwone od krwi,
gdyż pod nią miał walczyć Bóg z diabłem. Wierzby
płaczące miały zostać przeszczepione z drzewa wierz
bowego z grobu Napoleona na wyspie św. Heleny.
Torf natomiast miał powstać na skutek zapadnię
cia się olbrzymich borów i lasów podczas siedmio
krotnego obrotu ziemi.
Wrzos kwitnący od dołu do góry wróżył tęgą zimę,
podobnie jak liście opadające z drzew późną jesienią.
Jako aluzję do czasu poprzedzającego żniwa Ko
ciewiacy mówili:
Kej kwitńe bób,
to najwąkszi głód.
Wśród zwierząt szczególne zainteresowanie Kociewiaków budził nietoperz. Wynikało ono z jego noc
nego trybu życia. Nazywano go diabelskim ptakiem,
który po uderzeniu w twardy przedmiot zmieniał się
w smołę. Przypisywano mu również złośliwą chęć zaplątywania się we włosy kobiet. Dlatego dziewczęta
uciekały przed nim.
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Najbardziej jednak bogaty w wierzenia wśród
zwierząt, był pies. Zapewne z powodu dobrego słu
chu i węchu przypisywano mu zdolność jasnowidze
nia. Powszechne było mniemanie, że pies widzi na
wet zbliżającego się ducha. Nie szczeka wówczas na
niego, lecz wyje. To wycie napełniało zawsze czło
wieka lękiem i dlatego Kociewiacy łączyli je ze zjawi
skami nadprzyrodzonymi. Obcy pies lub kot nie był
mile widziany. Kociewiacy przepędzali je różnymi spo
sobami, z których nie wszystkie były właściwe. Zwie
rzętom do ogona przypinano drewniane klamry, pod
ogon nalewano naftę... W sposób złośliwy do psa
porównywano zarządcę lub sołtysa. Dar widzenia
duchów przypisywano także koniom. Natomiast wilk
miał przybierać różne postacie, do człowieka włą
cznie. Znane było podanie o rozbójniku, który prze
mieniał się w wilka i podobnie jak wilk miał zawsze
sztywny kark. Dwa kruki przynosiły mu wiadomości
ze świata. Na jego przeklęcie przeciwnikowi strzelba
odmawiała posłuszeństwa. Chodził po lesie i polo
wał na ludzi. W Lipinkach wierzono, że w lesie stra
szy czerwony wilk, który zamienia się w jelenia. Ist
niało również podanie o dziku, którego nie można
było zabić ani zranić. Miał on mieć ludzką głowę i tak
ostry wzrok, że zabijał nim myśliwych. Niedźwiedź
według Kociewiaków miał pochodzić od człowieka,
bo nogi jego mają kształt ludzkich stóp. Posiadał zdol
ność wyczuwania czarownicy, co oznajmiał głośnym
rykiem. Kozę p o d o b n o stworzył diabeł i dlatego zwa
no ją żartobliwie półdiable. Z wnętrzności wieprza,
szczególnie śledziony, wróżyli na Kociewiu lekką lub
ostrą zimę, zależnie od tego, czy górna część tego
organu była cienka lub gruba. Aby się wieprze do
brze chowały obcinano sutki zabitej maciory i rzuca
no pod koryto w chlewie. Macicę i piersi zwierzęcia-matki, jako narządy płodności i rozrodczości, były
używane jako talizmany ochronne. Kret ryjący przed
domem wróżył nieszczęście, więc starano się go usu
nąć. Z zachowania się kota wróżono odwiedziny gości
i pogody. Kot lub zając spotkany na drodze ozna
czał niepowodzenie. Również skrzek żab oznacza po
godę. Na człowieka leniwego Kociewiacy mówili: La
nimi jak ośeł. Chude konie przynosiły wstyd swemu
właścicielowi, wystawiając mu świadectwo nied
balstwa.
Wśród ludności Kociewia krążyło również wiele
bajek i podań, których bohaterami były zwierzęta.
Kociewiacy sami naśladowali głosy zwierząt aby je
zwabić, przywołać oraz nadawali im żartobliwe zna
czenie.
Kociewiacy nie tylko żyli w kontakcie z przyrodą,
ale się też nią interesowali. Przykładem może być ich
zainteresowanie ptakami, które często podpatry
wali. Z obserwacji niektórych ptaków wysnuwali
p e w n e przypuszczenia co do pogody. Gdy odlaty
wały żurawie, był to znak, że niedługo nadejdzie zima.
Gdy wrony krzyczały, był to znak, że będzie padał
deszcz. Natomiast gdy zlatywały niżej, to miał padać
śnieg z deszczem. Deszcz miał również padać, kiedy
kury siadały na płocie oraz kiedy jaskółki zniżały swój
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lot. O człowieku wzdychającym za czymś Kociewiacy mówili, że wzdycha jak kania za deszczem. W czasie
suszy bowiem kania miała odczuwać wielkie pragnie
nie, a nie mogąc nigdzie znaleźć wody wołała bezu
stannie: „pić i pić". W Barłożnie miała nawet wskazy
wać sprawcę posuchy - św. Piotra.
Można powiedzieć, że Kociewiacy na ogół lubili
naśladować głosy ptaków, o czym świadczą liczne przy
kłady. Z ptakami wiązały się też liczne wierzenia. Bo
cian miał się przemieniać w człowieka, gdy przybyw
szy do ciepłych krajów umoczył dziób we krwi. Kiedy
zamoczy! się gdziekolwiek w wodzie, stawał się zno
wu bocianem. Według innych, bocian ma połowę ciała
ludzkiego, połowę ptasią. Nie wolno bociana straszyć,
robić mu krzywdy lub zabijać, gdyż można umrzeć na
głą śmiercią. Zabicie bociana było też grzechem.
Żywienie się bociana żabami tłumaczono na Kociewiu odpowiednią legendą. Swego czasu zamierzał
Pan Bóg wytracić wszelkie „robactwo"' niepotrzeb
ne. Zebrał do worka węże, myszy i żaby i wręczył go
bocianowi, by ten zagrzebał wypełniony worek
w jakimś dole. Bocian z ciekawości zajrzał do worka
i to „robactwo" się rozpełzło po ziemi. Za karę musi
je teraz ciągle łowić.
Kto przy pierwszym spotkaniu zobaczył bociana
w locie, miał być przez cały rok pracowity, natomiast
leniwym był ten, kto ujrzał bociana stojącego. Bocian
także należał do tych ptaków, które przepowiadały
pogodę. Jeśli bowiem wrócił na wiosnę z czystymi
piórami, to rok miał być suchy, gdy wrócił z brudnymi
- rok miał być mokry. Według rozpowszechnionej
wiary, bocian przynosił szczęście i dlatego wieśniacy
starali się go ściągnąć do swojej zagrody, umieszcza
jąc na stodole stare koło lub kilka desek jako podsta
wę gniazda. W związku z tym zrozumiały jest zwy
czaj oprowadzania orszakiem maszkar „bociana"
w zapusty i w adwencie jako przynoszącego szczę
ście. Wierzono, że w stodole z bocianim gniazdem I

nigdy nie uderzy piorun. Bocian obdarowywał nie
gdyś młode małżeństwa dziećmi, które brał spod gła
zu znad Jeziora Kałąbie.
Również jaskółka, gnieżdżąca się w oborze lub
pod dachem domu, przynosiła szczęście. Chroniła ona
dom przed ogniem i czarami. Nigdy też piorun nie
uderzył w budynek, gdzie pod dachem gnieździły
się jaskółki. Mogła jaskółka być także szkodnikiem.
Mianowicie wówczas, gdy przeleciała krowie pod
brzuchem, zabarwiając jej mleko na czerwono. W dniu
Podwyższenia Krzyża (14.IX.) jaskółki miały się za
nurzać na zimę na dno jeziora albo wzbiwszy się
wysoko nad chmury, zawisały w powietrzu. Nieraz
rybacy mieli wyławiać z jezior lub stawów jaskółki
z posplatanymi nóżkami i zanosili je do domu, gdzie
przy gorącym piecu przywracali je do życia. Kto zabił
jaskółkę, ten na swoje obejście ściągał pioruny. Rów
nież skowronków nie wolno było zabijać. Słysząc
piękny śpiew skowronka Kociewiacy mówili, że śpie
wa on na chwałę Bogu.
Tępiono natomiast wrony i wróble. Kiedyś na
wet, gdy gospodarz chciał wjechać ze zbożem lub
innym towarem na sprzedaż do miasta, musiał płacić
postojowe w postaci 10 wróblich główek. Dziwna ta
opłata miała na celu obronę przed żarłocznością tych
ptaków na Kociewiu. Próby zupełnego ich wytępie
nia dawały jednak wyniki ujemne. Rozmnożyły się
różne szkodniki - owady. Musiano więc wróble spro
wadzać z innych stron.
„Pianie" kury znaczyło p o w s z e c h n i e śmierć
i nieszczęście. To samo zwiastowała też sowa. Ko
ciewiacy podstawiali pod jej głos takie słowa:
Pódź, pódź w dółek
pod kościółek.
Dawniej liczono też odgłosy przepiórek. Im licz
niejszy odzew, tym obfitsze wróżono żniwa. Regular
ne, w pewnych odstępach powtarzane wołanie kukuł-

Ptaki w t w ó r c z o ś c i
rzeźbiarza ludowego
Jana Giełdona
z Czarnej Wody
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ki związane było z liczeniem pieniędzy, które zapew
niały zasobną przyszłość. Ile razy zakukała, tyle miał
żyć jeszcze człowiek, który je po raz pierwszy usłyszał,
albo za tyle lat miał stanąć na ślubnym kobiercu.
Sójka miała być kukułką w trzecim stadium prze
obrażania, a kania mogła pić tylko wodę deszczową
z wyżłobionych kamieni.
Sikorka przypominała ociągającej się zimie, że już
nadchodzi wiosna:
Uciekał uciekaj;
już nadchodzi maj.
Człowieka pysznego porównywano na Kociewiu
do pawia. Wrona nad ranem szydziła z człowieka
leniwego, który leżał długo w łóżku: Karw, karw,
czyli nazywała go wołem. Przysłowie to i p o d o b n e
miały na celu ukaranie i wyszydzenie wad, negatyw
nych cech. Ptak jest także w herbie miasta Skórcza
(szpak), z czym wiąże się odpowiednia legenda.
Ryby miały niegdyś żyć w leśnym mchu, lecz szem
rały przeciw Bogu, który je przeniósł do wody, gdzie
odtąd rybak je chwyta w swoje sieci nawet gdy śpi.
Wielką czcią i znaczeniem cieszy się na Kociewiu szczu
pak, gdyż nosi on w głowie całą Mękę Pańską, dzięki
czemu nigdy w niego nie uderza piorun.
Spośród o w a d ó w wyróżniono pszczołę i bie
dronkę. Ponieważ pszczoła pracuje w niedzielę, nie
wolno jej za karę zbierać nektaru z czerwonej koni
czyny. W rzeczywistości nie może go pobierać z tej
odmiany koniczyny, ponieważ ma za krótki ryjek.
Pszczoła była przez Kociewiaków zawsze szanowa
na. Zabicie jej uważano za grzech.
Biedronki nazywano robaczkiem Matki Boskiej,
drobinką, panieneczką, panną marianną, panną mu
szką lub zegarkiem. Wymagano od niej w rymowa
nych wierszykach podania aktualnego czasu, albo po
liczenia godzin, które dzielą daną chwilę od wieczora.
Zabawa polegała na liczeniu kropek biedronki.
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PRACA I JEJ OPRAWA ZWYCZAJOWA

K

ociewiacy traktowali pracę w różnoraki spo
sób. Również ludzi często oceniano i odno
szono się do nich według ich pracowitości
i zaangażowania się w pracę. Mieszkańcy tego regionu
wiedzieli doskonale, że aby mieć z czego żyć, trzeba
pracować, jak głosiły słowa popularnej pieśni ludowej:
Oj chłopcy, chłopcy orać
A karczmy nie pilnować
Bo karczma nie uciecze
A słońce rola piecze.
Człowieka, który bezczynnie przyglądał się pra
cującym, nazywano przistawą i ostrzegano przed nim
odpowiednimi powiedzeniami:
Przistawe tyle dawajó,
co psy usrajó.
Widząc ogrom pracy, którą trzeba było wykonać,
Kociewiacy pocieszali się:
Czego sie oczy boją,
to rance zrobó.
Zarazem też podkreślali, że:
bez ochoty
nie ma roboty
Odradzano jednak wykonywanie kilku prac równocześnie:
Chto naraz pierze
masło robiji chleb piecze
od roboli sia wściecze.
Sobota była dniem sprzątania i przygotowania
wszystkiego na nadchodzącą niedzielę. Dlatego
mówiono: Sobota - wielka robota. Z drugiej jednak
strony, aby podkreślić małą efektywność pracy na
ostatnią minutę twierdzono, że:
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kto w sobotę szyje i pierze,
to się w niedzielę w to nie ubierze.
Gdy ktoś żyl ubogo, ale miał w mieszkaniu i wy
glądał czysto mówiono:
Choć ubogo
ale chendogo.
Do pracy również odnoszono się w sposób żar
tobliwy. Od roboty konie zdychają - odpowiadał le
niwy, kiedy mu przypominano, aby się zabrał do pra
cy. Inne określenia to: robota na wszy i od roboty
rośnie garb.
Tałałajstwo to zaniedbane gospodarstwo rolne,
co szczególnie bolało wielu gospodarzy widzących
taki przypadek. Jeżeli ktoś zabierał komuś czas, ocią
gał się, zwlekał, mitrężył, guzdrał się, to mówiono,
że ma on długi ogon.
Przednówek to czas poprzedzający żniwa. Nie ma
jeszcze plonów na polach. Do tej sytuacji nawiązy
wały różne przysłowia np.
Na przedeżniwku gbur na jednim stoiku siedzi,
a po żniwach na półtora,
albo
Przede żniwy dwóch siedzi na jednim stołku,
a po żniwach jeden na dwóch stoikach.
Gdy chłop z południowej części Kociewia zabierał
się do zasiewów, kruszył ziarna z kłosów wianka,
poświęconego w dniu Matki Boskiej Zielnej, mieszał
je ze zbożem siewnym. W innej części Kociewia ziar
no s i e w n e m i e s z a n o z z i a r n e m w y k r u s z o n y m
z ubiegłorocznego wieńca dożynkowego i skra pia
no święconą wodą. Pracę rozpoczynano w ciszy,
z powagą i namaszczeniem. Pierwszą garść ziarna rol
nik rzucał na ziemię w formie krzyża i wypowiadał
słowa: W imię Ojca i Syna i Duch a św. Gdzieniegdzie
po zasiewach prano płachtę, z której siano zboże,
koniecznie w osobnej wodzie, po czym wylewano ją
na zasianą rolę. Nie należało siać zboża po deszczu;
ostrzegały przed tym ludowe przysłowia:
jak sia za
to sia źita
jak sia za
to sia żito

bronó wlecze,
nie usiecze.
bronó kurzi,
burzi.

Gdy zboże dojrzewało, gospodarz badał, jak wy
glądają kłosy. Podwójny kłos oznaczał dobry plon,
a jego znalazcy wróżono szczęście. Natomiast złą
wróżbą były kłosy puste, a jeśli całe pasmo zboża
było bez ziaren, oznaczało to śmierć kogoś z rodziny
gospodarza. Pomyślną wróżbą było znalezienie koni
czyny czterolistnej. Na rozpoczęcie koszenia trawy
lub zboża istniał zwyczaj wyzwolin czyli chrztu mło
dych kosiarzy. Wbijano w ziemię trzy osełki, na
których siadał parobek, a o b o k stawiano kosę.
Przodownik zadawał młodemu fachowe pytania i po
uczał o nowej pracy. Następnie „golono" egzamino
wanego kosiarza ostem. Za przyjęcie do grupy kosia
rzy wyzwolony dawał „wykup" w postaci wódki.
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Podczas żniw i kopania ziemniaków wybierano
kogoś, kto pełnił rolę przodownika lub przodownicy.
Wybór padał przeważnie na człowieka, który był zna
ny ze swej pilności. Pierwsze kłosy ścinał sam go
spodarz, nie pozwalając wyręczyć się nawet synom.
Niektórzy zabierali pierwszy, związany ze ściętego
żyta snop bezpośrednio do domu i stawiali go na
wybranym w zagrodzie miejscu, gdzie pozostawał do
pierwszych jesiennych siewów. Właśnie z tego sno
pa brali ziarno, które jako pierwsze rzucali na rolę.
Z pierwszych kłosów chłopi lubili przepowiadać uro
dzaj na rok następny, względnie własny los. Gdzie
niegdzie również żniwiarki szukały podwójnego kło
sa, który miał być szczęśliwym talizmanem i posiadać
właściwości lecznicze. W czasie żniw istniał zwyczaj,
że wszyscy przychodzący na pole byli zmuszani do
wykupu. Żniwiarki wiązały ramię lub nogę gospoda
rza, a także i innym obcym osobom żniwnym po
wrósłem lub trzema kłosami i wstążkami. Kosiarze
zmuszali do napiwków, kładąc pod nogi przybyłej
na pole osoby kosę. Czynił to zwykle „przednik".
Zwyczaje dotyczące z a k o ń c z e n i a ż n i w w po
szczególnych częściach Kociewia były w pewnym
stopniu zróżnicowane. W okolicach Świecia, na po
łudniu Kociewia, ścięcie ostatnich kłosów zwano za
wiązaniem pępka. Kosiarze robili z tych kłosów bu
kiet o rozczapierzonej p o d s t a w i e zwanej p ę p e k
i ozdobiony wstęgami doręczali gospodarzowi, kie
dy kończyli koszenie. W czasie tego aktu, kosiarze
ostrzyli kosy przed domem pana. Gdy dziewczęta koń
czyły wiązanie zboża, spieszyły się by nie przypadło
im związać ostatniego snopka, bo ta, która to uczy
niła, nie miała wyjść za mąż. Ostatni snop zwali pęp
kiem lub starym. W Pinczynie, w północnej części
Kociewia, dzień koszenia zboża nazywano obźniwinami. W tym dniu gospodarzowi wiązano na ramie
niu wstążkę z uplecionych kłosów, za co musiał się
wykupić. W Sobończu po ukończeniu koszenia zbo
ża na polu pańskim pierwszy kośnik przynosił zwi
nięty pęczek kłosów, za co przewodnik odbierał od
pana nadzwyczajny datek, a resztę podejmowano
posiłkiem. Gdy zaś grabiarki były na dograbianiu,
wówczas rządca odmierzał wszystkim równe pokosy
i na dane hasło rozpoczynały wyścigowe grabienie.
Tej z grabiarek, która jako ostatnia dograbiła pokos
i związała snop, wiązano duży snop w kształcie sta
rego chłopa i dawano jej go na pośmiewisko. Dlate
go dograbianie tutaj zwano dograbianiem starego.
W dzisiejszych Więckowych kukłę, którą dawano wła
śnie tej ostatniej grabiarce, nazywano też dziadem,
a jeżeli grabił mężczyzna - babą. Żniwiarka, która
miała związać ostatni snop, nie chcąc się narażać na
drwiny, niekiedy wykupywała się od tej czynności.
Bywało jednak tak, że chociaż dziewczęta unikały zwią
zywania ostatniego snopa, aby ich nie nazwano baba
mi, to kobiety zamężne ubiegały się o jego związanie
w myśl przysłowia, że kto babę związał to jakby sam
całe żniwa związał. „Babę" lub „dziada" ubierano
w chusty, suknie, albo w jakieś inne ubranie i niesiono
lub wieziono ze śpiewem do pana. Wracających żeń-
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ców lub wóz, na którym była „baba", oblewano wodą.
W innych miejscowościach przynoszono do domu
gospodarza wieniec dożynkowy. Do wicia wieńca
brano zwykle najbogatsze kłosy. Z czasem przesu
nięto termin składania wieńca d o ż y n k o w e g o
gospodarzowi na dzień zakończenia zbioru wszyst
kich zbóż ozimych i jarych.
Na przedzie orszaku dożynkowego kroczyła „prze
dnia", niosąc na grabiach wieniec dożynkowy, za nią
szli kosiarze z kosami, przystrojonymi kłosami i kwia
tami oraz wiązarki z grabiami ozdobionymi zielenią,
wstęgami i chusteczkami. Wyruszywszy z pola śpie
wano specjalne pieśni dożynkowe lub religijne. Gdy
orszak dochodził do domu gospodarza, przednica
wkładała wieniec na głowę, skąd zdejmował go gos
podarz i zanosił do domu zawieszając w pokoju lub
w sieni na gwóźdź, gdzie pozostawał do następnego
roku. Po oddaniu wieńca i odebraniu od państwa
(gdy dożynki odbywały się na jakimś dworze) na
grody za ładny wieniec, a przede wszystkim za oka
zaną pilność w pracy, wypadali z znienacka parobcy
z naczyniami z wodą i oblewali nią spłoszone dziew
częta. Zarówno we dworach jak i u gospodarzy do
żynki kończyły się poczęstunkiem i tańcami. Tańce
związane z dożynkami miały znaczenie obrzędowe,
gdyż powodowały większy urodzaj. Podczas poczę
stunku dawano do spożycia tzw. „śweżónek" czyli
obrzędowy placek ze świeżej mąki.
W okolicy Więckowych, gdy zbierano z pola ostat
nią furę zboża, pozostawiano niezagrabione miejsce,
gdzie stał ostatni snop zboża, albo rozrzucone zboże
na polu, aby myszy miały żer, a tym samym nie ścią
gały do stodoły. Wymłócone zboże sypano w spichrzu
na kupy. Kupy te trzonkiem łopaty lub grabi zdobio
no w różne wzory. Motywy ozdób składały się z kre
sek, linii falistych i zygzakowatych, ze ślimacznic,

Scena pasterska
w twórczości
rzeźbiarskiej
ludowego artysty
ze Smętowa
Alfonsa Paschilke

drzewek, a często występowały też motywy religijne,
zwłaszcza krzyż. Gospodarze twierdzili, że zdobie
nie miało chronić zboże przed złodziejami. Pierwot
nie były to środki ochronne nie tylko przeciw złym
ludziom, lecz również przeciw złym duchom.
Jesień dla Kociewiaków była okresem zbioru plo
n ó w z pól, zwłaszcza przeprowadzenia „babskich
żniw", czyli kopania ziemniaków. Podobnie jak pod
czas żniw ostatni snop zboża tak podczas kopania
ziemniaków ostatni wykopany krzak kartofli miał
swoją nazwę. Był to tzw. babi pampek, a znaczył to
samo, co ostatni snop zboża. Biedni ludzie chodzili
niegdyś na „pokopki", czyli poszukiwali na obcych
polach ziemniaków nie wydobytych z ziemi za pier
wszym kopaniem.
Obchodzono również na Kociewiu jesienne obrzę
dy „owocobrania". Odbywały się wówczas zabawy
taneczne zwane „kurzymi tańcami". Dziewczęta, kan
dydatki na żony, zachwalały wówczas przed kawale
rami swoje wyroby kulinarne, zwłaszcza oferowały
gotowane jajka i koniak jajeczny.
Do zwyczajów pasterskich można zaliczyć kro
pienie święconą wodą bydła, wypędzonego pierw
szy raz na pastwisko oraz karmienie bydła opłatkiem
zmieszanym z obrokiem w Boże Narodzenie oraz
podawanie napoju ze sproszkowanymi święconymi
ziołami.
Tereny Kociewia nie mają urodzajnych gleb; prze
ważają źwiry, piaski i twarde gliny. Tereny te prze
znaczano niegdyś na pastwiska dla owiec. Prawie
każda wieś miała tereny przeznaczone na wspólny
wypas. Kaniami - trzodami zajmowali się pasterze.
Pasterze ci wieczorem, gdy zagnali już trzodę do za
gród, schodzili się w ulubionych miejscach i tam gra
li na różnych instrumentach. Do grona pasterzy chę
tnie dołączały dziewczęta z najbliższych okolic.

W takim gronie zawsze panował wesoły, radosny na
strój, urozmaicony zabawami towarzyskimi, grami,
tańcami i pieśniami, a nierzadko przeplatany opo
wiadaniem klechd, bajek i legend. Uroczyście obcho
dzone jesienne święto pasterzy i myśliwych zwano
roztrębacze czy roztrębache, podczas których odby
wały się obrzędy nadawania „godności" pasterskich.
Pasowano na zagończyka, pomocnika paster
skiego, pasterza i pasterza królewskiego. Spośród
g o d n o ś c i m y ś l i w s k i c h n a d a w a n o s t o p n i e na
ganiacza, rewirowego, strzelca, myśliwego i króla
myśliwskiego.
Niektóre wsie na Kociewiu, np. Bytonia, były wsiami
„unternemskimi". Żyły o n e własnym życiem. Na lato
robotnicy z tych wsi masowo wyjeżdżali na roboty
na Żuławy pod kierownictwem unternemera, a na
zimę zasobni w pieniądze wracali do rodzinnych wsi.
Podczas zimy wiele jednak pili w karczmach. Alko
hol piły nawet kobiety, które przynosiły często mę
żom do karczmy jedzenie. Zdarzało się, że dochodzi
ło w karczmie do bójek, w czasie których rozbijano
nawet policjanta, a potem z nim razem pito. Spraw
z takich bójek do sądu zazwyczaj nie oddawano.
Bardzo ważnym wydarzeniem w chłopskim życiu
były doroczne jarmarki. W dzień jarmarku Kociewiak nie pozostawał w domu. Wszyscy szli na jar
mark. Napływ ludności bywał tak wielki, że z trudem
można się było przecisnąć przez tłumy. Największym
powodzeniem cieszył się jarmark jesienny. Gospoda
rze sprzedawali, kupowali lub zamieniali bydło i ko
nie. Tkacze sprzedawali płótno własnego wyrobu,
bednarze beczki, garncarze garnki, miotlarze miotły
itd. Przy transakcjach handlowych praktykowany był
zwyczaj przebijania interesu. Kiedy dochodziło do
porozumienia, jeden z partnerów wyciągał rękę,
a drugi uderzał dłonią w otwartą dłoń pierwszego
mówiąc: „umowa przybita". Następnie odbywał się
„litkup", czyli poczęstunek w karczmie.
Gdzie indziej taki poczęstunek trunkiem z okazji
dobrego targu zwano pochlejówką. W Lipinkach za
poczęstunek płacił kupujący. Przyjął się też zwyczaj,
że powróz lub uzda sprzedanego zwierzęcia zosta
wał u kupującego.
Dawniej gospodarze wynajmowali do pracy ro
botników. Kiedyś tradycyjnym terminem rozpoczęcia
pracy przez najemników był dzień Marcina (11.XI.),
później Nowy Rok.
Przy godzeniu na służbę na cały rok jako rękoj
mię dotrzymywania umowy pan dawał służbie zada
tek pieniężny. Zdarzało się jednak, że ktoś ze służby
rzucał pracę przed umówionym terminem.
Często praca na polu lub gospodarstwie pana albo
gospodarza polegała na tzw. „odrobku", czyli spłace
niu pracą przyjętych zobowiązań.
Swoiste obyczaje, gwarę a nawet wierzenia cha
rakteryzowały flisaków, którzy najpierw rzekami do
Wisły, a potem do Gdańska, spławiali drewno.
Zwyczajem na Kociewiu było dawanie z różnych
okazji datków pieniężnych. Przykładem może być tzw.
„parobkowe"', czyli datek wręczany przy kupnie ko

24

nia przez nabywcę parobkowi dotychczasowego wła
ściciela oraz tzw. „wewónzarek", czyli napiwek dla
cieśli lub murarza, przywiązany do symbolicznego
wieńca wywieszonego na budującym się domu.
Wynikiem pracy rąk ludzkich był chleb. Kociewiacy uważali go nie tylko za rzecz przez nich naby
tą za zarobione pieniądze lub za efekt zebranych
z pola plonów, ale przede wszystkim za dar Boży.
Mówili, że chleb to „Boża bryła". Ks. Wołoszyk pisze:
Stół jadalny, przy którym spożywano posiłki to był
niejako ołtarz rodzinny. Musiał być zawsze czysty
i zazwyczaj przykryty
był płóciennym
obrusem.
A leżący na nim chleb, którym wszyscy umacniali swe
siły fizyczne przypominał tabernakulum
na ołtarzu
w kościele z Chlebem Eucharystycznym wzmacniającym siły duchowe człowieka. Dlatego nikt nie odwa
żyłby się usiąść na stole ani nawet oprzeć się o niego
plecami; czy nawet czapkę położyć. Jeden drugiego
ostrzegał i od razu zwracał uwagę w razie jakiego
kolwiek uchybienia w należnej czci dla zwyczaju
domowego uświęconego tradycją religijną i regional
ną (...).
1 choć nigdy u niego chleba nie brakowało, ro
dzice zwracali uwagę dzieciom, żeby każdą okruszynę
chleba podnieść z ziemi ucałować i zjeść. Nie ze skąp
stwa lecz z szacunku dla darów Bożych
WŁASNOŚĆ PRYWATNA
I JEJ ZNACZENIE MORALNE

K

ociewiacy byli doskonałymi obserwatorami to
czącego się wokół nich życia i ludzkich za
chowań. Dotyczyło to również posiadania,
własności prywatnej i wynikających z tego powodu
skutków praktycznych i moralnych.
Znana była doskonale na Kociewiu rola i war
tość pieniądza w życiu, zarówno poszczególnego
człowieka jak też i w kontaktach międzyludzkich.
Jedna z pieśni kociewskich mówi wprost, że pieniądz
praktycznie rządzi światem. Dzięki niemu bowiem
człowiek może wieść miłe, wygodne życie, mieć sło
dycze, dobrą pracę i alkohol. Za niego można nabyć
mądrość i wiedzę, poprzez kupowanie gazet i kształ
cenie się w prywatnych dobrych szkołach i uniwersy
tetach. Tylko za pieniądze można się wyleczyć, pła
cąc za wizytę u lekarza i za lekarstwa. Pieniądz może
zapewnić „miłość" kobiety, jak też i jej utratę. On też
decydował o zawieraniu małżeństw, o zgodzie w ro
dzinie. Tylko dzięki pieniądzom można było wygrać
rozprawę sądową i zamówić modlitwę lub mszę
u księdza.
Jednak były o n e również p o w o d e m gwałtów
i podłości jednego człowieka wobec drugiego, jak
też dawały swobodę w postępowaniu i spokój. Kocie
wiacy wiedzieli także doskonale, że zarówno wojna
jak i pokój są uzależnione często od spraw gospo
darczych i chęci posiadania, a więc w ostatecznym
sensie również od pieniędzy.

Każda rodzina kociewska chciała mieć własny
d o m lub przynajmniej prywatne mieszkanie. Mógł to
być nawet mały domek lub małe mieszkanie, byleby
należał on do nich. Świadczą o tym popularne na
Kociewiu zwroty:
Choć chatupeczka
bile własna.

ćasna

Choć ćasny bile w swojim.
Kociewiak nie lubił, gdy ktoś się wtrącał w jego
życie prywatne. Uważał on bowiem, że jest o n o tak
samo jego osobistą własnością, tak jak są nią jego
dom i rzeczy. Świadczy o tym znany, stosowany na
Kociewiu zwrot:
Co komu do domu
jak chałupa nie jego.
Doświadczenie życiowe Kociewiaków mówiło im,
że nie warto pożyczać innym rzeczy małych i drobnych,
gdyż zazwyczaj nikt już ich nie oddaje. Mówili bowiem:
Chto pożicza jigły, ten nie oddaje nigdy.
Kociewiacy doskonale znali reakcje ludzi na ich
zachowanie w różnych sytuacjach. Wiedzieli więc,
że posiadanie jakiejś rzeczy, majątku czy innego do
bra, jest często przyczyną zazdrości i zawiści ze stro
ny innych ludzi. Wiedzieli również, że zazdrość jest
tym większa im więcej dóbr człowiek posiada, jak
w powiedzeniu:
W jabłonka co wiele ma jabków
wiele rzucajó
kamnieniami.
Jeśli ktoś sobie nie życzył, aby wypasano na jego
ziemi zwierzęta, albo przechodziło lub przejeżdżało
przez jego teren, stawiał pęk słomy zatknięty na kiju.
Byt to symbol posiadania i dysponowania własnością.
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JOZEF MILEWSKI

Wśród leśnych ścieżek

J

est to teren bardzo urozmaicony, różnice poziomów
urzeźbienia tej pojeziernej wysoczyzny leżą między
72 a 99 m n.p.m. Pod względem własnościowym
przeważają lasy państwowe. Cały kompleks leśny przeci
na dość gęsta sieć dróg bitych i gruntowych, umożliwia
jąca dostęp w głąb lasów.
W ostatnim tysiącleciu lasy zmieniały nie tylko
swoją rozległość, ale i strukturę gatunkową. Dzisiaj
w ich składzie dominuje drzewostan mieszany z prze
wagą sosny i powierzchni zajętych przez drzewa o ni
skim wieku. Do wyjątku należą tu drzewostany powy
żej 200-300 lat.
Najstarszym okazem jest niewątpliwie około 400 let
ni dąb szypułkowy, samotnie rosnący w otoczeniu lasu
mieszanego w sąsiedztwie Wzgórza Bernadka, tj. około
1 km na północ od stacji kolejowej Swarożyn. Inny dąb,
choć o całe sto lat młodszy, rośnie w podobnym otocze
niu przy drodze z Liniewka do leśniczówki Młynki - oko
ło 200 m od osiedla Liniewko. Kilkanaście 300 letnich
dębów - skupionych na obszarze 1,27 ha - znajduje się
przy leśniczówce Boroszewo. Kilka buków 250-300 let
nich, jakże rzadko w tym wieku sygnalizowanych na Po
morzu, rośnie dziko na północnej skarpie Szpęgawy
w otoczeniu lasu mieszanego w pobliżu Młynek. We
wspomnianych miejscach występują także pojedynczo
rosnące stare 300 letnie modrzewie czy świerki.
Główną rzeką tego terenu jest Szpęgawa. Jej staro
słowiańska nazwa pochodzi najprawdopodobniej od sło
wa pangalub panca, co znaczy małe jezioro. Rzeka o dłu
gości ponad 20 km wypływa spod wzgórza 112 m n.p.m.
koło Rywałdu. Przepływa przez Jezioro Rywałdzkie, na
zywane też Małe Szpęgawskie (18,70 ha), Szpęgawskie
(38,77 ha), Zduńskie (42,11 ha), uchodząc do Jeziora
Rokickiego Wielkiego (24,0 ha). Do jezior tych, jak i do
Szpęgawy spływają wody wielu innych cieków, w tym
np. strugi z jeziora Damaszka, zmierzające do ujść nie
kiedy wręcz niedostępnymi parowami.
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Szpęgawa charakteryzuje się licznymi przełomami,
krętym biegiem, a przede wszystkim silnym spadkiem
wody, np. w jeziorach Szpęgawskim i Zduńskim płynie
na poziomie 65 m, koło Młynek około 28 m, a przy gro
bli Jezior Rokickich spada do poziomu 13 m n.p.m.
W dorzeczu Szpęgawy leżą liczne bagniska, rozlewiska,
zastoiny. Niegdyś, jeszcze w I połowie XX wieku wody
jej napędzały kilka młynów. Były wśród nich młyny
o tajemniczych nazwach: Diabli Młyn (dziś Młynki), czy
Anielski Młyn (Boroszewo). Legenda głosi, że właścicie
le Diabelskiego Młyna nigdy nie cieszyli się dobrą opi
nią. Oszukiwali chłopów, a ich nadobne żony i córy pa
trzyły na wszystkich z góry. Dobrobyt tych młynarzy ko
jarzono z kontaktami z diabłem twierdząc, że po śmierci
za karę sami musieli obracać młyńskie koła. Zupełnie
innym natomiast człowiekiem był młynarz spod Boroszewa, który nigdy nikogo nie oszukał i dla każdego był
uczynny. Stąd jego miejsce pracy nazywano Anielskim
Młynem.
Kochanka, to lewobrzeżny dopływ Wierzycy o dłu
gości 10,22 km, wypływający spod Trzcińska koło go
spodarstw Teodozji Smolakowej, a uchodzący do Wie
rzycy koło Strzelnicy. W górnym biegu rzeczka płynie
przez teren częściowo zalesiony, w środkowym i dolnym
biegu przez bagna i łąki, również zachodnim skrajem lasu
szpęgawskiego, w tym w 20% po grantach miejskich
Starogardu Gdańskiego. Kiedyś rzeczka przepływała
przez jezioro o tej samej nazwie Kochanka, które
w kształcie elipsy zajmowało powierzchnię 17,32 ha.
Dziś ten wodny zbiornik całkowicie już wyschnięty sta
nowi nieużytek. Rzeczka w dolnym biegu od wschodu
omiaja gajówkę Kochanka i wzgórze Kochanka, leżące
120 m n.p.m. w pobliżu szosy na skraju lasu. W wyniku
zabiegów melioracyjnych, dokonanych wiatach 1978-1984,
rzeczka wiele straciła ze swego uroku. Odwodniono wiele
bagnisk, zastoin i rozlewisk, więc wiele ptaków też ubyło.
Dolina, która również nosi nazwę Kochanka, obecnie
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odwiedzana jest już przez niewielkie grapy pieszych tu
rystów.
Dawniej w lasach tych żyły „puszcz imperatory" - nie
dźwiedź czy tur, o czym świadczyć mogą miejscowe na
zwy, np. Turze. Natomiast o pobycie bobrów w Szpęgawie mówią kości, odkopane niedawno temu w torfowisku
koło Szpęgawy. Z dawnej zwierzyny do dziś przetrwały
jedynie dziki, sarny i jelenie, a niekiedy spotkać można
jeszcze wędrowne łosie. W rzekach i strugach występują
piżmaki, wyrządzające szkody w rybostanie.
Na wodach pojawiają się jeszcze kaczki, perkozy dwuczube, nury czarnoszyje, kurki wodne i łabędzie nieme,
stanowiące najpiękniejszą ozdobę każdego jeziora. Rzad
ko spotyka się czaplę siwą, żurawia, bociana czarnego
czy kormorana. Miejsca lęgowe ptactwa, jak i ostoje zwie
rzyny leśnej są przedmiotem szczególnej troski.
Z ryb występują w jeziorach i rzekach trocie, płocie,
lipienie, pstrągi, karasie (też tu sztucznie hodowane), sie
lawa zwana morenką i podobna do niej sieja, a także chociaż coraz mniej - szczupak, sandacz (jak sielawa lu
bując}' się w czystych wodach) czy wreszcie węgorz.

Lasy w przeszłości i dziś

L

as żywił i chronił dawnego człowieka, dla którego
zbieractwo i myślistwo było pierwszą potrzebą.
Średniowieczne grody w Śliwinach i w Lubiszewie zabezpieczały trakty habdlowe biegnące z południa na
na północ. Grody w Waćmierku, Swarożynie i Ciecholewach (Góra Tamkowa) służyły zapewne obronie przejść
przez Szpęgawę. Do dziś przetrwały po nich ślady w po
staci mniej lub więcej czytelnych w terenie grodzisk.
W dolinie Jęku i jeziorze Płaczu ( Płaczewskim)
w XIV wieku kociewscy chłopi ginęli walcząc z Krzyża
kami, przechodząc do ustnej legendy. O przesmyk Jezior
Rokickich toczyły się walki w latach 1306, 1577 i 1627.
W lutym 1846 roku w lecie pod Starogardem wyznaczyli
sobie miejsce zbiórki powstańcy, zamierzając zaatakować
starogardzki garnizon pruski. Jesienią 1939 roku Las Szpęgawski stał się grobem masowo wymordowanych przez hi
tlerowców prawie 7 tysięcy polskich patriotów z Pomorza.
Tutaj w Swarożynie w latach 1940-41 był pierwszy w Euro
pie obóz angielskich jeńców wojennych. W lasach tych
działała grapa partyzancka "Gryfa Pomorskiego".
W literaturze regionalnej przetrwały nie tylko łata
i chwile walki. Wiele miejsca poświęcono także funkcji
estetyczno-krajobrazowej, wypoczynkowej czy rekreacyj
nej lasów szpęgawsko-swarożyńskich. Znane były uroczy
ska: Wzgórze Kochanków w pobliżu Starogardu, Doli
na Wężów ze Stawem Ropuch koło stadniny, Czarcia
Góra (wzgórze 96 m n.p.m.) położona po wschodniej stro
nie szosy do Rywałdu, na której czarownice miały ponoć
urządzać swoje sobótkowe spotkania. Popularny był rów
nież tzw. Biwak Cesarski koło Ciecholew wywodzący
swój rodowód z XIX wieku, Gaj Teresy koło leśniczów
ki Boroszewo, nazwany tak od imienia drugiej żony Lu
dwika Paleske (1756-1844) czy Sokołowszczyzna - lasy
okolic Wętków, gdzie już w XVIII wieku urządzano po
lowania z udziałem sokołów. Przodkowie nasi chętnie
przebywali w Dolinie Ludwika niedaleko Diabelskiego
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Młyna (dziś Młynki-Goszyn), zwanej tak od imienia
wspomnianego już Paleske, a także na Wzgórzu Bernadka, 1 km na północ od stacji kolejowej Swarożyn,
powszechnie znanym miejscu spotkań towarzyskich, ma
jówek, sobótek, pikników.
Godne uwagi są liczne ciągi czy punkty widokowe.
Jeden z najpiękniejszych fragmentów kociewskiego kra
jobrazu roztacza się z okien wagonów kolejowych około
3 km na zachód od przystanku Rokitki Tczewskie. To
widok na całą dolinę Szpęgawy i Motławy wraz ze
Wzgórzem Lubiszewskim.
Jeśli mowa o atrakcjach krajobrazowych tej części Kociewia trudno nie wspomnieć o parkach podworskich
w Gniszewie, Swarożynie i Waćmierku, a przede wszyst
kim w Stanisławiu i Szpęgawsku, należące do wzorowo
utrzymanych. Szosie Tczew-Starogard Gdański na nie
mal całej długości towarzyszą wiekowe lipy, zasadzone
tu w latach 1822-1828. Podobne aleje występują przy wjeź
dzie od zachodu do byłego pałacu w Swarożynie wzdłuż
szosy Swarożyn-Zwierzynek, z odnogą alei dwuwiekowych
dębów.
Jeszcze w ubiegłym stuleciu stawiano w tych lasach
drewniane chaty parterowe z podcieniem, kryte strzechą.
Pierwsze dworki czy pałace, choć wznoszone na podsta
wie miejskiej dokumentacji, zachowały regionalny styl
budownictwa ludowego. Tak było w Gniszewie, Waćmier
ku, Swarożynie czy Szpęgawsku.
W tej częsći kociewskiego skraju Borów Tucholskich
przebywał w latach swojej młodości znany malarz, Ma
rian Mokwa. Będąc w latach 1901-1906 uczniem staro
gardzkiego gimnazjum, chętnie spędzał wolne chwile
w swarożyńskich lasach. To tu utrwalił wyobrażenia ło
wieckiej przygody. W dziedzinie fotografiki piękno le
śnej przyrody utrwaliło wielu zwolenników obiektywu,
przede wszystkim Leon Brzozowski i Józef Waliński.
W 1958 roku krajobraz Jeziora Płaczewskiego i okolic
Rywałdu utrwalił Aleksander Ford, reżyser filmu "Krzy
żacy". W literaturze beletrystycznej już w październiku
1939 roku Bronisława Szwedowska w wierszu "Las Szpęgawski" podjęła tragiczny temat masowo rozstrzelanych
Polaków. Historyczne wydarzenia czy urok miejscowej
przyrody w swojej twórczości literackiej utrwalili m.in.
Jan Brzozowski, Andrzej Grzyb, Roman Landowski, Je
rzy Stachurski, Artur Bok Szwabowicz.

Na turystycznych szlakach
prawdzie zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne tego terenu nie jest rozwinięte w naj
wyższym stopniu, to jednak w pewnych jego
częściach amatorzy wędrówek na trasach znajdą dla swo
ich celów podstawowe urządzenia. Przez obszar lasów szpę
gawsko-swarożyńskich przebiega opracowany pieszy szlak
turystyczny, tzw. kociewski, oznakowany kolorem żół
tym. Szlak biegnie z Tczewa przez Starogard Gdański do
Czarnej Wody o łącznej długości 84 km. Po przeprowa
dzonych w 1979 roku zmianach, trasa ta po interesują
cym nas terenie zmierza przez następujące miejscowości
i obiekty geograficzno-przyrodnicze: Tczew (dworzec PKP)
- Suchostrzygi - Szpęgawa - Lubiszewo - przesmyk Jezior

Rokickich - Jezioro Rokickie Wielkie (północno-za
chodnim skrajem) - Zwierzynek - Młynki - Jezioro
Młyńskie - Swarożyn - Zabagno - leśnictwo Boroszewo - Jezioro Zduńskie - Jezioro Szpęgawskie - Szpęgawsk - teren grobów masowych - Jezioro Płaczewskie - Górka Francuska - Starogard Gd. Ten fragment
szlaku liczy 37 km.
W Zdunach w rejonie przejścia między jeziorami znaj
duje się ośrodek wczasowy, a w pobliżu - ogólnie dostęp
ne kąpielisko. Koło leśniczówki Boroszewo nad Jezio
rem Zduńskim urządzono pole biwakowe, podobnie jak
i przy leśniczówce Kochanka, przy Jeziorze Rokickim
Wielkim, na terenie Swarożyna (przy szosie do Goszyna), w Szpęgawsku (przy jeziorach: Szpęgawskim i Płaczewskim), w Turzy (nad jeziorem Damaszka), w Waćmierku (nad jeziorem) oraz przy Jeziorze Żygowickim
koło Trzcińska.
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Parkingi znajdują się koło leśniczówek Boroszewo i Ko
chanka, przy Jeziorze Rokickim Wielkim i Jeziorze Waćmierek. Na szlaku jest trzynaście miejsc postojowych: dwa
koło leśniczówki Boroszewo, pięć kolo leśniczówki Kochan
ka, jedno pod Swarożynem, trzy w Szpęgawsku, jedno
w Wętkowach i dwa koło osiedla Folwark Piotrowo.
Rejon leśniczówki Kochanka jest miejscem niedziel
nego wypoczynku. Uczestnicy weekendowych wypraw
korzystać mogą z 4 kilometrowej ścieżki spacerowej do
Koliczna. Przez lasy przebiega linia kolejowa Tczew Chojnice, stanowiąca fragment dawnego szlaku europej
skiego Królewiec-Berlin. Na odcinku Tczew-Starogard
znadują się trzy przystanki - Rokitki Tczewskie, Swaro
żyn i Szpęgawsk. istnieje także dogodne skomunikowa
nie autobusowe PKS. Lasy północnego Kociewia, do
stępne dla turystów, stanowią atrakcyjny teren wypoczyn
kowy od wiosny do jesieni.
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KATARZYNA KAMIŃSKA-WALKIEWICZ

Folklor literacki w pelplińskim „Pielgrzymie" 1869-1914

d zagadek do pieśni
Folklor literacki na łamach „Pielgrzyma" nie należał do zjawisk bogato
reprezentowanych. Biorąc pod uwagę ilość roczników, liczba utworów nie
jest imponująca. Najczęściej zamieszczano je w dodatkach, nie poświęca
no im głównych szpalt ani stron. Niekiedy służyły jako tło czy też alegoria
do przedstawianych wydarzeń i sytuacji. Mimo to teksty te zawierają cieka
wy materiał dla każdego badacza folkloru. Już Oskar Kolberg korzystał
z nich, zamieszczając je w swoim wiekopomnym dziele.

ZAGADKI

T

eksty tego gatunku należą do najprostszych zja
wisk literackich, na pograniczu literatury i języka.
Są rodzajem zadania umysłowego, które polega
na zidentyfikowaniu jakiegoś przedmiotu na podstawie
jego charakterystyki słownej, składającej się z określeń
konkretnych i obrazowych. Najogólniej zagadki można
podzielić na dwie grupy: „Jedna z nich wprowadza do
obrazu zastępczego na miejsce przedmiotu ukrytego inny
przedmiot, który nazywamy przedmiotem zastępczym,
podczas gdy w obrazie zastępczym drugiej grupy zaga
dek przedmiot zastępczy, konkretny, rzeczywiście istnie
jący oraz wymieniony z nazwy, nie występuje". Podzia
łu zagadek dokonał w swojej pracy Polska zagadka lu
dowa Jan Mirosław Kasjan.
Forma zagadki jest najczęściej zdaniem oznajmia
jącym, współrzędnie złożonym, dwuczłonowym. Wys
tępują także konstrukcje trój- i czteroczłonowe, jak
również zagadki mające postać pojedyńczego zdania
prostego rozwiniętego.
W „Pielgrzymie" zagadki drukowano bardzo rzad
ko. Były najmniej popularyzowane i znajdowały się
tylko w dodatkach dla dzieci. Najczęściej były to za
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gadki opisowe, w których po charakterystycznych ele
mentach rozpoznawczych należało domyśleć się wła
ściwej odpowiedzi, np.:
Jest coś, co nie żyje
i świszczy i wyje.
Choć bez skrzydeł - lata.
Piasek z nóg wymiata,
a co spotka w drodze
wyszamoce srodze!
Czapkę czasem ci ukradnie
i nie odda jej tak składnie.
(1872, nr 6)

Wszystkie te czynności mają naprowadzić na pra
widłowe rozwiązanie, którym jest wiatr. Budowę roz
winiętej peryfrazy ma także ta zagadka:
Las nad wodą zawieszony
Od jednej do drugiej strony
Chociaż się już nie zieleni
I nie daje miłych cieni
Ludzie jednak po nim chodzą
Jeżdżą, krowy, woły wodzą
(1880, nr 8)
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Głównym elementem rozpoznawczym jest lokalizacja
przedmiotu. Las drzewo most i dalej, analogicznie
zestawiając poszczególne składniki, dochodzimy do wła
ściwej odpowiedzi. Utwór spełnia warunki zagadki prze
nośnej, metaforycznej. Przedmiotem zastępczym jest Las,
który ma zaszyfrować znaczenie rzeczywiste.
Interesujące są również zagadki opisowe, pytające
o zwierzęta:
Orzę bez pługa, a kiedy orzę
Nigdy nie świeci mi słonko w borze.
Nie mam też żadnej za nim tęskności,
Bo się w podziemnej kocham ciemności.
Granic ja nie znam, nie jestem miernikiem,
Za to też ludzie zwą mnie psotnikiem
Choć nigdy się z nimi nie prawuję
Gdy pola, łąki, ogrody kopcuję.
(1880,nr 7)

Typowe dla kreta właściwości są podstawowymi ce
chami rozpoznawczymi.
Do zagadek jednowierszowych, bez użycia rymu, na
leżą tzw. mądre pytania np.: Co chodzi po wodzie i nigdy
się nie zanurza? (Słońce i wiatr, 1883, nr 42). Efektem
komizmu w zagadkach bywa najczęściej paradoksalne
ujęcie pewnego zjawiska czy przedmiotu. Przykładem tej
odmiany może być:
Nie mam zębów, nie mam brzucha,
A tym żyję, co pożeram.
Już mi życia nie rozdmucha
Kto żreć nie da, gdy umieram.
(1872, nr 10)

Upersonifikowany piec w określonym celu używa
wyraźnego paradoksu.
Większość zagadek to jakby poetyckie metamorfozy
zamieniające martwe w żywe. Odpowiedzi na ogól są jednowyrazowe, np. kret, most. W zagadkach wielowersowych
najczęściej występują rymy parzyste, dokładne, w układzie
aa bb, wyjątkowo z rymem krzyżowym abab.
Wszystkie opublikowane zagadki funkcjonowały sa
modzielnie. Ich głównym celem była rozrywka oraz ćwi
czenie umysłu. Kilka podobnych znalazło się w Słowniku
gwar kaszubskich ks. Bernarda Sychty.

ANEGDOTY

I

stota komizmu, w literaturze ludowej nazwanego hu
morem, tkwi w zaskakującym ujawnieniu jakiejś
sprzeczności, kontrastu, oddalenia od akceptowanej
powszechnie normy. Humor ludowy reprezentowany był
przez anegdoty w formie dłuższych humoresek bądź krót
kich, kilkuwersowych dykteryjek. Nie sposób zanalizo
wać wszystkich wydrukowanych facecji, możliwe jest je
dynie krótkie zarysowanie tej tematyki.
Anegdoty opowiadają o głupich mężach, żonach,
dziewczętach, proboszczach, chytrych służących, przed
siębiorczych uczniach i wnuczkach. Tematem żartów by
wają także lekarze i felczerzy, których praktyki medycz
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ne stały się powodem do śmiechu. Nierzadko wyśmiewa
ne było również duchowieństwo.
Wszystkie facecje odzwierciedlają dowcip i humor
ludowy, podawane w gwarze lub języku ogólnopolskim
z udziałem dialogu. Cechuje je zaskakujące zakończe
nie, np.:
Maciek: Co dzień, Kuba, walicie swoją babę, to dziś przy
świętej niedzieli dalibyście spokój!
Kuba: Ano dzisiej musi dwa razy tyle dostać co zawsze, bo
jutro skoro świt idę na jarmark
(1910, nr 56)

Częstym tematem był motyw sprytnego chłopa, które
go zaradność i zapobiegliwość w pewnych sytuacjach
wywoływała efekty homorystyczne:
Maciek: A proszę wielmożnego aptekarza, coby mi dali jakiś
plaster wedle pobicia.
Aptekarz: A cóż wam się stało?
Maciek: E, nic, ale jutro jedziewa na jarmark.
(1914, nr 78)

Koloryt życia wiejskiego, a także pewne charakte
rystyczne zachowania ludu przedstawiają następujące
przykłady:
- Wojciechowo, a wy czego tak beczycie?
- Jak mam nie beczeć, kiedy mojemu się wczoraj zmarło!
Poradźta, co mam tera robić?
- Ano, pochować go!
(1910, nr 98)
- No coż Wojciechowo? Takeście zapłakana, pewnie mężo
wi nic a nic lepiej?
- Ano widać, że Bóg se go zabierze. Ale co gorsze, pani
złociusieńko, krowo mi zdycho, kochana moja Różana!
(1910, nr 14)

Nie zabrakło również dłuższych humoresek, w któ
rych bohaterami byli polscy królowie lub książęta. Jedna
z nich zabawnie opisuje spotkanie monarchy z roztrop
nym wieśniakiem:
Pewnego razu król Kazimierz (królem chłopów zwany), idąc
pieszo,
spotkał jadącego
wieśniaka.
- Gdzie jedziecie, gospodarzu? - zapytał król.
- Tu wej niedaleko ma być król, chciałem go zobaczyć odpowiedział
wieśniak
- To weźcie mnie ze sobą.
- Siadajcie, ale jak to tego króla poznać, bo tam wiele lu
dzi będzie!
- Ja wam powiem - rzecze król. - Jak król przyjdzie, to
wszyscy zdejmą czapki i będą z gołemi głowami, a ten co bę
dzie w czapce, to będzie król.
Gdy król z gospodarzem dotarli na miejsce, stanęli wszyscy
z gołemi głowami, bo wszyscy króla znali, choć był w przebra
niu.
- Wiesz teraz, który jest królem? - pyta król wieśniaka.
Chłop pomacał głowę i odpowiedział:
- Nie wiem, czy wy, czy ja,

bo oba jesteśma w czapkach.
(1880, nr 69)

Spotkanie króla z chłopem stało się częstym tematem
w literaturze ludowej szczególnie zaś w bajkach. Intelek-
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tualną przewagą bywał chłop, potrafiący mądrymi odpo
wiedziami wybrnąć z trudnej sytuacji.
Nierzadko spotyka się rozmowy z głuchymi lub rze
komo głuchymi. W anegdotach tego rodzaju wyraźnie jest
akcentowany komizm słowa i przedstawionej sytuacji:
Pewien pan idzie z chartami na polowanie. Spotyka starą
kobietę.
- A gdzie to paniczyk jedzie?
- Na polowanie.
- Na pokutowanie? A co paniczyk niesie?
- Fuzyją!
- Rozumiem, pasyją! A co za panem leci?
- To charty!
- O la Boga, czarty! Niech Pan Bóg ma paniczyka
w swojej opiece!
(1910, nr 98)

Humoreska ta, zatytułowana „Myśliwy i baba" zna
lazła się w Polskiej bajce ludowej w układzie systema
tycznym. Pochodzi z okolic Lublina, a podano ją na ła
mach „Wisły" 1901 roku.
W anegdotach publikowanych w „Pielgrzymie"
odzwierciedlone zostały stosunki panujące między róż
nymi ludźmi i warstwami społecznymi. Cechował je ko
mizm sytuacyjny, układ wydarzeń zaskakujących swoją
śmiesznością. Humoreski miały postać krótką, jak rów
nież formę nowelek. Większość z nich zapisano gwarą,
co wierniej oddało koloryt przedstawianej sytuacji. Moż
na zatem wnioskować, że drukowane anegdoty są utwo
rami oryginalnymi i nie uległy przeróbkom literackim.
Ewentualne zmiany mogłyby doprowadzić do przekształ
cenia sensu, a to z kolei do wyeliminowania wątku ko
micznego.

OBRZĘDY I WIERZENIA
pisy obrzędów związane są z okresem świąt Bo
żego Narodzenia, Nowym Rokiem, Wielkano
cą, Zielonymi Świątkami i weselem. Można je
podzielić na dwie podstawowe grupy: obrzędy świeckie
i obrzędy kościelne. Ze zwyczajów wielkanocnych na uwa
gę zasługuje geneza święcenia i malowania jajek.
Pewnej matce urodził się syn i jednocześnie tego
samego dnia jej kura zniosła czerwone jajko. Zabobonna
niewiasta, która przez całe życie nie słyszała o takim wy
padku, poszła do wróża. Znakomity mędrzec prze
powiedział jej, że narodzony syn w przyszłości będzie
rzymskim cesarzem. Wkrótce okazało się to prawdą. Syn
tej kobiety, Marek Aureliusz Sewerus, rzeczywiście zo
stał cesarzem. Odtąd wierzono, że czerwone jajko wróży
zawsze wielkie szczęście. Gdy więc ktoś komuś dobrze
życzył posyłał mu tak ubarwione jajko (1880, nr 37).
Redaktorzy „Pielgrzyma" zachęcali do kultywowania
tych obyczajów. Jajka bowiem symbolizowały obfitość
i szczęście. Natomiast zwyczaj kraszenia jajek przetrwał
do dzisiaj.
W okresie Adwentu celebrowane były obrzędy zwią
zane np. z wróżeniem z gęsich kości i wróżbami w wigi
lię ŚW. Andrzeja (1910, nr 152, dodatek).

O
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Zwyczaje weselne spotykamy w opisie zabawy kil
ku parobków, którzy aby zabawić gości, przebierali jed
nego spośród siebie w bydlęcą skórę i prowadzili go wśród
radosnych śpiewów w kierunku rzeźni (1879, nr 131). Oby
czaj ten zrelacjonował w liście do redakcji mieszkaniec
Susza z Powiśla.
Do zwyczajów związanych z dorocznym kalenda
rzem kościelnym należało święcenie owsa w uroczystość
św. Szczepana:
Dlatego święci się u nas owies, który się potem daje ko
niom, bydłu i wszystkiemu inwentarzowi, aby dla niego stał
się lekarstwem i zdrowie przywracającym i od chorób chro
niącym (1870, nr 51 ).

Powszechnie był także znany starożytny obyczaj
obchodzenia granic z „królewną''. Opis ten podał „Piel
grzym" ze Zygmuntem Glogerem, skąd pochodzi przyto
czona przyśpiewka:
Ja myślałam, żeś ty panicz,
Kazałabym kura zabić,
A ja widzę żeś ty rura,
Pożal, Boże, mego kura!
(1910, nr 59, dodatek)

Z okresem Zielonych Świątek związane są zwyczaje
znane na Kujawach w okolicy jeziora Gopło. Były to wy
ścigi pasterzy i pasterek. Kto najwcześniej w pierwszym
dniu świąt przypędził swoje stadko, ten otrzymywał god
ność króla lub królowej pasterzy.
(1910, nr 59)

Spośród wierzeń w „Pielgrzymie" znajdujemy
głównie różnego rodzaju przesądy. Związane były
z Cyganami, których wróżbiarskie praktyki często
przynosiły ludziom szkodę. Inne dotyczyły wiary w za
dawanie czaru przez domniemane czarownice. Niesamowitością zadziwiają czynności porzuconej dziew
czyny, która chcąc sprowadzić karę na niestałego ko
chanka, obcinała palce u prawej ręki swojego zmarłe
go dziecka i wieszała je w kominie. Dziewczyna wie
rzyła, że młodzieniec, który ją zostawił, zachoruje
i u m r z e (1875, nr 25).

Kaszubi natomiast wierzyli w „wieszanego" czyli
upiora (1870, nr 11). Taki wieszczy za życia niczym nie
wyróżniał się od innych ludzi. Jego cechy ujawniały się
dopiero po śmierci. Po zgonie w grobie zachowywał ru
mieńce na twarzy i zaczynał gryźć sobie ręce i ciało. Czy
nił to tak długo, dopóki krewni nie odkopali grobu i nie
odcięli mu głowy łopatą. Wierzenia w upiora, według
Oskara Kolberga, znane były również w Krakowskiem
i innych częściach kraju.
Nierzadko spotykane były zabobony dotyczące koł
tuna, którego można się nabawić po zjedzeniu łopianu
albo konianki (jedwabiu polnego) lub też na skutek czaru
samego diabła (1885, nr 27). Ciekawostkę stanowią dru
kowane w pelplińskiej gazecie różnego rodzaju pro
roctwa. Pierwsze z nich dotyczyło roku 1877, w którym
stojące obok siebie cyfry (siódemki) miały być złowro
gim symbolem dla nieprzyjaciół Kościoła (1877, nr 37).
Ciąg dalszy na str. 34
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Ożenił się wróbel z kawką
Aż trzy miłe za Warszawką...

Następna przepowiednia mówiła o tym, że jeżeli Wiel
kanoc wypadnie w dzień św. Wojciecha, to stanie się dla
Polaków coś bardzo ważnego (1897, nr 55). Na Warmii lu
dzie wierzyli w stare proroctwo, zgodne z którym:
Warmia ma być od tureckiej
rozkopana, lecz nie zginie. A zaś
Diablej Górze pod wioską Maudani
czas oswobodzenia Polski (1977, nr

konnicy końskimi kopytami
car moskiewski ma być na
zabity, a wtedy to będzie
75).

Wierzenie tego rodzaju o zagrażającym chrześcijań
skiemu światu niebezpieczeństwie tureckim pojawiały się
już od XVI wieku i były przekazywane z pokolenia na po
kolenie.
Na uwagę zasługuje też ta przepowiednia, która:
W każdym, a zatem i w latosim roku z pewnością się spełni.
Ślepi mało co, albo wcale nie będą widzieli. Gospodarze nieradzi będą widzieli żołnierzy. Małe dzieci jeszcze się nie odzwy
czają krzyczenia, a stare baby kaszleć będą jak dotychczas.
Zwierzęta domowe spotka śmierć... W strefach biegunowych
będzie zimno. Panny, które w tym roku za mąż nie pójdą, muszą
czekać do przyszłego. Dla tych, co nic nie mają, będzie ciężki
czas (1871, nr 5) .

Cechą tej przepowiedni jest dowcip, humor oraz pew
na uniwersalność przekazywanych treści. Wszystkie wie
rzenia i proroctwa zostały opublikowane w artykułach,
nie funkcjonowały oddzielnie, nie posiadały również wła
snych tytułów.

PIEŚNI
ieśni są utworami wierszowanymi, lirycznymi lub
epicko-lirycznymi. Nie posiadają jednolitego
kształtu. Ich cechą charakterystyczną jest anoni
mowość, melodyjność oraz zmienność. Jan Stanisław
Bystroń w swojej pracy Polska pieśń ludowa (Kraków
1925) dokonał podziału pieśni na:
a) obrzędowe,
b) powszechne,
c) związane z zawodem,
d) dzielnicowe i stanowe.
Podział taki nie jest jednak obowiązujący. Według Julia
na Krzyżanowskiego „klasyfikować można tylko te pie
śni, które posiadają cechy na tyle wyraźne, iż mogą sta
nowić podstawę pewnego podziału na odrębne grupy, zre
zygnować zaś z systematyki tam, gdzie jest ona nie do
przeprowadzenia. Za cechy te zaś uznać trzeba składniki
treściowo-formalne, a więc wątki o większej lub mniej
szej samodzielności". (Słownik folkloru polskiego, 1965).
W „Pielgrzymie" drukowano pieśni obrzędowe, bal
ladowe, zawodowe i religijne. Na uwagę zasługują szętopórki czyli frantówki, pieśni chwalące stan chłopski, jego
pracę, radości i smutki, np.:

P

Chłopek ci ja chłopek wesół w połę orzę,
Dobrze mi się dzieje, chwała tobie, Boże...
(1869, nr 36)

Utwór ten o ogólnopolskim zasięgu charakteryzuje się
regularną budową i rytmicznością, podobnie jak i następna
frantówka:
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(1883, nr 92)

Ostatnia z tych pieśni według Kolberga różni się za
pisem i brzmi następująco:
Cztery miłe za Warszawą, la, la, la, la,
ożenił się wróbel z kawą, dyli, dyli, bum.
Wszystko ptactwo zaprosili, la, la, la, la,
a o sowie zahaczyli, dyli, dyli, bum...

Pieśni obrzędowe reprezentuje „Śpiewka na żniwo"
autorstwa Wasylka:
Hej, krasne nasze żytko, pszeniczko złocista,
Hej, piękne, cieple słonko, pogoda ognista,
Hej, jasne sierpy nasze, ostre jakby noże,
Hej, pójdziesz niemi zbierać piękne dary Boże...
(1876, nr 60)

Następna pieśń obrzędowa jest związana z uroczys
tościami weselnymi i mówi o matce, która kupiła córce
posag na jarmarku:
Jedzie matuś całą furą,
Wiezie córce z miasta pęk:
Szafa, łóżka stoją górą,
Z boku słychać jakiś brzęk...
(1894, nr 78)

Utwór zbudowany jest na zasadzie wyliczania (w tym
przypadku przedmiotów kupionych na jarmarku), które było
częstym motywem w pieśniach weselnych.
Z pieśni zawodowych, rzemieślniczych najczęściej
powtarzała się „Pieśń cieśli" i „Pieśń kowala".
Stuka, dzwoni
Młot w mej dłoni
Gdy żelazo w kuźni kuję,
Rąk też nigdy nie żałuję,
Bo próżniactwo zdrowiu szkodzi,
Pilna praca szczęście rodzi!
Kocham ja mój stan
Niech żyje mój stan!
(1910, nr 149)

Pochwała dobrej pracy i zadowolenie z niej, to cechy
charakterystyczne pieśni zawodowych, publikowanych
w „Pielgrzymie".
Pieśni balladowe, odznaczające się ujęciem treści epic
kiej w formie lirycznej, najczęściej opiewały losy sierotek,
biednych sióstr czy też powroty rycerzy z wojny, np.:
Jedzie,
Wraca
Suknia
Szabla

jedzie rycerz zbrojny,
do dom z długiej wojny,
jego pokrwawiona,
jego
wyszczerbiona...
(1869, nr 39)

Wyprawiali bracia ucztę,
Siostry zapraszali .
Po bogatą na trzech koniach
Posłów trzech posłali...
(1869, nr 37)
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Pierwsza z tych pieśni przypomina ogólnopolską
wersję ballady „Idzie żołnierz borem, lasem", która
w zbiorze J. St. Bystronia została zaliczona do pieśni żoł
nierskich.
Ballada „Moc krzyża" ma kilkaset wersów i była dru
kowana w sześciu kolejnych numerach (1870, 9-14).
Opisywała losy biednej sierotki wyruszającej w świat.
Zaczynała się następująco:
Ojciec, matka w grobie leży,
A sierotka w świat gdzieś bieży,
Nie zna ludzi, ani drogi,
Za domowe bowiem progi
Li do szkoły i kościoła,
Kiedy dzwonek tu zawoła
Z woli ojców wychadzała!
Innej drogi nie zaznała!...

Podobne motywy spotykamy w wielu pieśniach balla
dowych. Porównując „Żale sieroty" czy „Szła sierota po
wsi, dosiedli ją źli psi", zamieszczone w Polskiej pieśni
ludowej J. St. Bystronia, można się przekonać, iż fabuła
tych utworów jest taka sama.
Ballady charakteryzowały się również pewną typizacją.
Występował typowy bohater, bez cech indywidualnych,
jednostkowych. W akcji brało udział zaledwie kilka osób,
a przedstawione wydarzenia rozgrywały się najczęściej
na drodze, w zabudowaniach gospodarskich, przy ko
ściele, na cmentarzu, rzadko w karczmie.
Podstawową cechą pieśni ludowych jest ich pierwotna
prostota. Prymitywizm tych utworów widoczny był
w pomyśle, konstrukcji i opisie. Przedstawione w pieś
niach wypadki są proste, nie ma w nich rzeczy nadzwy
czajnych. Do najczęściej wykorzystanych tematów nale
ży zabójstwo, zemsta, śmierć kochanków itp. Konstrukcja
pieśni jest fragmentaryczna i często irracjonalna, nie
rzadko brak powiązania logicznego i dbałości o zgod
ność czasu i przedstawionych wydarzeń. Styl tych
utworów jest niewyszukany. Występują często po
wtórzenia wyrazów, wersów łub nawet całych strofek.
Typowym środkiem styli stycznym jest stosowanie kon
trastu i zestawienie elementów jednorodnych i różno
rodnych. Paralelizm oparty jest na wierze w istotny
związek akcji człowieka z życiem przyrody.
Ważnym czynnikiem kształtującym artyzm pieśni jest
pogląd na świat. Nieudolnie i ubogo przedstawiona przy
roda staje się szeregiem zjawisk tajemniczych i bliżej nie
określonych. Świat przyrody i zwierzęta mogą współczuć
nieszczęściu i porozumiewać się z ludźmi. Natura odzwier
ciedla uczucia bohatera.
Z kolęd ludowych na uwagę zasługuje „Kolęda Ka
szubów" (1905, nr 153), zachwycająca prostotą, a jedno
cześnie pięknem:
Gdybyś na Kaszubach był narodzony
Nie na sianeczku byłbyś złożony,
Dałbym Ci sienniczek i pod Cię pierzniczek,
Parę poduszek, piernat jak puszek,
Odzieżę miałbyś nie byle jaką,
Z siwym barankiem czapkę bogatą,
Sukienkę z modrego sukna kaszubskiego,
A pas choć z siebie, dałbym dla Ciebie!
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Gdybyś się w naszych Kaszubach rodził
Nie tak byłbyś się, Jezuniu, głodził:
Na każde śniadanie
miałbyś
przysmażenie,
Z masłem bułeczkę,
piwa szklaneczkę.
Na obiad miałbyś kaszkę jęczmienną,
Żółtym rosołkiem tłusto podlaną
Mięsa cielęcego,
rosołu ptaszego,
Z imbirem flaki,
niezłe
przysmaki...

Pieśń ta wyraża nie tylko uczucia ludu kaszub
skiego, ale również zapoznaje nas z folklorem tych
ziem (strojami, wyżywieniem, niektórymi regional
nymi określeniami).
Światopogląd moralny pieśni ludowych nie jest skom
plikowany. Główne wartości, to dobro i zło, nie występu
ją jednak tendencje moralizatorskie. W pieśniach balla
dowych nie spotykamy słów potępienia, jedynie nieu
chronna kara, która spotyka winnego, świadczy o tym, że
sympatia jest po stronie ofiary. Wartości moralne posia
dają tu wszelkie cechy pierwotności.

PODSUMOWANIE
a łamach „Pielgrzyma" znalazły się wszystkie ga
tunki literatury ludowej: bajki, legendy, zagad
ki, humoreski, podania, przysłowia i pieśni.
Część z tych tekstów odznacza się oryginalnością i niepo
wtarzalnością. Przysłowie o Malborku, podania związa
ne z pobytem Napoleona na Pomorzu, niektóre pieśni
(np. Kolęda kaszubska), legendy (np. o historii kościoła
św. Wojciecha w Gdańsku) związane ściśle z terenami
Pomorza Gdańskiego. Wykazują wiele cech regional
nych, typowych dla danego obszaru etnicznego i do
starczają ciekawych informacji o folklorze kaszubskim
i kociewskim.
Twórczość ludowa, anonimowa i bezczasowa, prze
kazywana ustnie z pokolenia na pokolenie, powtarzała
znane od tysięcy lat motywy. Była to twórczość uboga
i tylko nieliczne teksty są całkowicie oryginalne, speł
niając założenia niepowtarzalności. Większość ogra
niczała się do powielania utworu pierwotnego. Legen
dy, przysłowia i podania sięgały do swoich pierwo
wzorów w polskiej literaturze ludowej i innych naro
dów znanych od setek lat. Były to prawie wszystkie
przysłowia i zwroty przysłowiowe, następnie bajki
(szczególnie wierszowane), anegdoty i niektóre poda
nia i legendy.
Literatura ludowa jest zjawiskiem specyficznym.
Nie była przekazywana bezwiednie, ponieważ łączyła
się z potrzebą wyrażenia pewnej filozofii i mądrości
życiowej. W tej ważnej misji niepośrednią rolę ode
grały wymienione gatunki folkloru literackiego.

N

W następnym numerze:

Twórczość pisarzy ludowych
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RYSZARD SZWOCH

Patronuje
im Mickiewicz

S

zukając odpowiedniej ran
gi trwałego upamiętnienia
stuletniej działalności gim
nazjum klasycznego i Liceum
Ogólnokształcącego w Starogar
dzie Gd. w p a m i ę t n y m roku
1980, środowisko humanistycz
ne miasta powzięło zamiar po
wołania przy ZSO oddziału Towa
rzystwa Literackiego im. Adama
Mickiewicza. Inicjatywę uzasa
dniała t r a d y c j a tej szkoły,
w której jeszcze w czasach pru
skich kultywowano pamięć wie
szcza, czego dowodem była kon
spiracyjna organizacja filemacka
pod nazwą „Mickiewicz". Kult
autora „Pana Tadeusza" ożył po
wojnie, zwłaszcza w jubileuszo
wym Roku Mickiewiczowskim
w 1955 r o k u Prawie rewo
lucyjnym pomysłem inicjatorów
budowy pomnika Adama Mickie
wicza w Starogardzie Gd. w prze
łomowym roku 1956 było dopię
cie swego, wbrew niechętnym po
stawom ówczesnych władz lokal
nych, ostatecznie sfinalizowane
23 września 1956 roku uroczy
stym odsłonięciem pomnika dłu
ta Ignacego Zelka z Torunia, cho
ciaż minister kultury K. Kuryluk,
mimo zapowiedzi nie przybył do
Starogardu z powodu napiętej
sytuacji w kraju. Tak więc staro
gardzki pomnik Mickiewicza do
dziś pozostaje jednym tego rodza
ju symbolem hołdu dla wieszcza
na północnych obszarach Polski.

K

ontynuacją mickiewi
czowskich tradycji od
dnia 10 czerwca 1980 ro
ku stało się Towarzystwo Lite
rackie pod jego patronatem, od
założycielskiego zebrania w auli
LO poczynając, aż po dzień dzi
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siejszy mające swoją siedzibę
w szkole przy ulicy Hallera 34.
Jego prezesem przez wszystkie
kadencje od piętnastu lat jest
sam inicjator, prof. Tadeusz Kubiszewski - polonista i były wice
dyrektor tej szkoły. Me zmieniło
się też p r e z y d i u m oddziału
w osobach zastępcy prezesa, Ed
munda Falkowskiego, sekretarza,
Ryszarda Szwocha i skarbnika,
Urszuli Lange.

J

eszcze tego samego roku
Towarzystwo wspólnie
z TMZK wybiło medal pa
miątkowy dla uczczenia zasług
wybitnego leksykografa i litera
ta kociewskiego, ks. dra Bernar
da Sychty. Celem działalności
uczyniono rozbudzanie zainte
resowań literackich u młodzieży,
pogłębianie wiedzy humanistycz
nej nauczycieli i działaczy kultu
ry, pielęgnowanie tradycji mickie
wiczowskich w stolicy regionu
przez organizowanie uroczystości
rocznicowych oraz konkursów,
prelekcji, spotkań literackich, kolporowanie „Rocznika Towarzys
twa Literackiego" z kroniką
działalności oddziału i artykuła
mi fachowymi, a nawet stworze
nie lokalnej tradycji ukwiecania
pomnika Mickiewicza przez miej
scowe kwiaciarki z okazji rocz
nicy poety, na wzór sympatycz
nej i spontanicznej tradycji kra
kowskiej. Z tym jednak w Staro
gardzie gorzej, chociaż apele To
warzystwa nie mijały bez echa.

P

óki co, Towarzystwo Lite
rackie zainicjowało akcję
odczytową dla nauczycieli
środowiska kulturalnego i ucz
niów, goszcząc przedstawicieli

nauki z ośrodków akademickich
Gdańska i Torunia, profesorów:
J. Bachórza, A. Bukowskiego,
M. Czermińską, J. Datę, <J. Ko
tarską, E. Kotarskiego, B. Kreję,
W. Odyńca, W. Sawryckiego,
S. Szczepińskiego, J. Tredera i in
nych, a także literatów pomor
skich: B. Eckerta, A. Grzyba,
P. Huelle, R. Landowskiego,
K. Nowosielskiego, nie licząc od
czytów z własnego grona. Intere
sujące było spotkanie z prof. Paw
łem Wyczyńskim z Uniwersytetu
w Ottawie, czołowym komparatystą światowej sławy, badaczem
i historykiem literatury frankokanadyjskiej, który przeprowa
dził kolokwium na temat „Le
Vaiseau d'0r" Emila Nelligana
w języku francuskim dla mło
dzieży uczącej się tego języka.
ak narodził się Konkurs
Recytatorski Poezji Ro
mantycznej ( 1 9 8 6 r . ) ,
którego pierwszą laureatką zo
stała Dorota Landowska, dziś
aktorka teatrów warszawskich.
Przeżyciem niezapomnianym po
został recital poezji romantycz
nej w wykonaniu aktora Andrze
ja Głowackiego, czy wielkiego mo
nologu z „Dziadów" w znakomi
tym wykonaniu Henryka Bisty,
organizowane w 1986 roku
„Starogardzkie Dni Mickiewi
czowskie".

O

ddział starogardzki Towar z y s t w a Literackiego,
najmłodszy pośród 34 od
działów w kraju, pod względem
liczebności członków przerastał
oddziały w Częstochowie, Lubli
nie, Sosnowcu, Szczecinie, Wro
cławiu czy Zielonej Górze, po
siadających własne środowiska
akademickie. Ma zatem wszel
kie warunki satysfakcjonującej
działalności na przyszłość. Me
dziwi zatem planowanie przez
oddział własnych zamierzeń
wydawniczych w postaci rocz
nika szkolnego, co przy symbo
licznych raczej wpłatach ze
składek członkowskich, będzie
wymagało w s p a r c i a z k a s y
miejskiej. Podstawową zaś for
mą pracy Towarzystwa Literac
kiego im. Adama Mickiewicza
pozostanie z całą pewnością
cykl odczytów na t e m a t li
teratury dawnej i współczesnej.
D
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ROMAN KLIM

i jej muzeum
P

oczynając od e p o k i kamienia, poprzez e p o k ę brązu, a n a s t ę p n i e
w e p o c e żelaza Wisła była w a ż n y m c z y n n i k i e m kulturotwórczym
n a z i e m i a c h polskich: w a ł e m o b r o n n y m , szlakiem komunikacyjnym,
osią kształtowania osadnictwa - sprzyjała rozwojowi g o s p o d a r k i i handlu. W jej
dorzeczu n a s t ę p o w a ł a ewolucja o s a d n i c t w a s ł o w i a n s k i e g o . W jej d o l i n i e formowa
ły s i ę organizacje p l e m i e n n e , a w VIII i IX w i e k u p a ń s t e w k a Wiślan
i Goplan. D o r z e c z e Wisły m o ż n a w i ę c nazwać kulturotwórczą kolebką
ludów słowiańskich.

isła zawsze interesowała ludzi sztuki i nau
ki, pobudzając ich wyobraźnię. Rzeka na
trwale splotła się z dziejami Polski, pełniąc
rozliczne funkcje gospodarcze i kulturowe, stając się
narodowym symbolem, łącząc polskie ziemie rów
nie silnie w latach rozkwitu jak i niepowodzeń. Już
Wincenty Kadłubek nadał Wiśle znaczenie symbo
liczne jako "ośrodka królestwa", a Jan Długosz
w swoich wiekopomnych Rocznikach czyli kroni
kach sławnego Królestwa Polskiego bardzo dużo miej
sca poświęcił Wiśle, przypisując jej szczególną rolę.
Nazywa ją "najsłynniejszą wśród Polaków", "pierw
szą w Polsce", "sławniejszą nad inne rzeki", pisząc,
że "z ziem polskich dostarcza ona Oceanowi swym
prądem drewna dębowego i cisowego, potasu jesio
nowego, tkanin, smoły i terpentyny, wosku, suro
wego miodu, ołowiu, żelaza, zboża i wszystkich in
nych rzeczy, o których głośno w portach angielskich
i flamandzkich".
Znacząca jest niewątpliwie rola Wisły w literatu
rze, sztuce, muzyce i krajoznawstwie. Nie darmo wi
dziano w niej symbol polskości, co znalazło swój
wyraz w tym, że stylizowany bieg Wisły - rodło przyjęto w 1933 roku jako godło Związku Polaków
w Niemczech.
Wisła była również opiewana przez poetów i pi
sarzy, sławiona w pieśni ludowej i żołnierskiej, malo
wana przez artystów, badana przez ludzi nauki.
Ogromnym tematem związanym bezpośrednio
z Wisłą jest szkutnictwo i żegluga wiślana. Te dzie
dziny posiadają przebogate tradycje, a ich współczes
ność jest bardzo interesująca.
Najdawniejsza wiadomość o wojennych statkach
rzecznych w Polsce pochodzi z roku 997, kiedy to
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na rozkaz Bolesława C h r o b r e g o przebywający
w Gdańsku św. Wojciech i towarzyszący mu misjo
narze otrzymali statek, na którym mieściło się jeszcze
trzydziestu rycerzy z osłony. Wizerunek tej łodzi wi
doczny jest na brązowych drzwiach katedry w Gnieź
nie, pochodzących z końca XII wieku. Ten cenny
zabytek przedstawia typ łodzi klepkowej, używanej
wtedy w Polsce. Deski poszycia były złączone nita
mi z wręgami i stewami. Prawoburtowy ster i cztery
pary wioseł, umieszczone po dwie pary w dziobo
wej i rufowej części, wskazują że środkowa jej część
przeznaczona była na ładownie lub dla podróżujących.
Mamy więc do czynienia z transportową łodzią żaglowo-wiosłową. Twórca drzwi gnieźnieńskich przedsta
wił w odlewie taką łódź, jaką widział w ówczesnej
Polsce. Oddał z dużą dokładnością nawet jej drobne
szczegóły, co świadczy o jego dobrej znajomości pol
skiego korabnictwa. Z tych szczegółów C. Lienau,
niemiecki badacz łodzi z wybrzeża pomorskiego
i pruskiego, obliczył przybliżone wymiary łodzi gnie
źnieńskiej. Mogła ona mieć 13,20 m długości, 3,30 m
szerokości, 1,05 m wysokości, przy wyporności 7,6 ton
i nośności 4,3 ton. Trzeba przy tym stwierdzić, że za
chodzi strukturalne podobieństwo łodzi gnieźnieńskiej
z pomorskimi łodziami w zasięgu Wisły, wydobytymi
metodami archeologicznymi w miejscowościach Bągart, Frombork, Mechlinki i Orunia (trzy). Ich rodo
wód sięga XI-XII wieku.
Z pierwszymi informacjami o handlowych stat
kach rzecznych sprawa jest bardziej skomplikowa
na. Punkt wyjścia stanowi tutaj bulla z 1148 roku,
zatwierdzająca biskupstwu włocławskiemu dziesię
cinę „deomnibus que navibus salvuntur" w Gdań
sku. Biskupstwu przysługiwała zatem dziesięcina
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opłat celnych od towaru dowożonego do Gdańska
statkami. Mogły to być statki przybywające drogą
morską, ale również nie można wykluczyć statków
płynących Wisłą z towarami wywożonymi z Polski.
Ponieważ dziesięcina ta wchodziła w skład wyposa
żenia katedry włocławskiej od czasu jej fundacji, wia
domość tę można cofnąć przynajmniej do 1124 roku.
Nazewnictwo statków żeglugi rzecznej w epoce
piastowskiej było jeszcze dość ubogie. Najwcześniej
w roku 1214, pojawia, się nazwa szkuta, co prawda
w odniesieniu do rzeki Odry, ale nie ma powodu
wątpić w to, że ta sama niemiecka nazwa mogła być
też używana równocześnie w żegludze wiślanej. Nie
mal równocześnie, bo w 1237 roku dla statku używa
nego do transportu soli pojawiła się w Płocku nad
Wisłą czysto polska nazwa korab. Grodecki przyta
cza też nazwę „pleniusca" lub "plenuisca", ale nie
jest to jasne. Być może jest to zdrobniały wyraz ła
ciński: navis plena-pleniusca, statek pełny, który jak podano w dokumencie - opróżniono z soli. Inne
źródła używają ogólnikowo nie dość dziś jasnego
dla badacza rozróżnienia statków "dużych" (navis
magna) od "małych", natomiast najwcześniejsza in
formacja o żaglowcu na Wiśle pochodzi z 1248 roku.
Wielorakie funkcje gospodarcze Wisły spowodo
wały w późniejszych okresach prawdziwą eksplozję
najprzeróżniejszych typów statków rzecznych. Moż
na mniemać, że nie wszystkie one zostały udokumen
towane i część z nich zginęła bez śladu nie zajmującswojego miejsca w historii żeglugi. Jednak to, co zo
stało utrwalone, świadczy w sposób wymowny o ran
dze problemu, o jego ogromnym znaczeniu dla go
spodarki kraju na przestrzeni długich wieków.
Wśród statków z dorzecza Wisły, które występują
w źródłach i dokumentach w pierwszym rzędzie wy
mienić należy: szkuty, największe, najbardziej znane
i najczęściej spotykane, występujące w rejestrach cła
w o d n e g o we Włocławku p o d nazwą "scaphae".
Mimo płaskiej b u d o w y , silna konstrukcja tranic
o grubości 5-6 cali sprawiała, że były one niekiedy
używane do przybrzeżnej żeglugi morskiej. Szkuty
przednią swą część zakończoną miały ku górze no
sem, czyli tzw. sztabą. Na rufie zaś posiadały budę

z dwoma okienkami, służącą za mieszkanie dla kie
rownika spławu, którym był sam właściciel lub jego
pełnomocnik - szyper. W środku statku nad "zęzą",
a więc miejscem ścieku wody przesiąkającej z ze
wnątrz, znajdował się drewniany "stolec", służący do
wstawiania w jego otwór masztu. Podnoszenie ma
sztu odbywało się przy pomocy całego szeregu lin
z blokami tzw. "karnatów" i "obcejów" oraz grubej
liny pojedynczej tzw. "sztaki", która łączyła wierz
chołek masztu z windą. Miejsce na towar znajdo
wało się po obu stronach "zęzy". W przedniej części
statku, przy burtach, znajdowały się ławki tzw. "bortnice" lub "siadanki", na których siedzieli flisacy pra
cując przy wiosłach. Dla sternika przy "rudlu" umo
cowana była, tuż przed budą, deska, po której ten
chodził w czasie wykonywania pracy. Nośność szkuty
określano różnie. Przeważnie jednak podaje się, że
wynosiła ona do 24-40 łasztów) według niektórych
od 42-51,6 łasztów *), przeciętnie jednak 33,1 łasztów.
Załogę szkuty stanowiło 16-20 ludzi, a pędzono ją
7-10 wiosłami.
Szkuty służyły przeważnie do wywozu zboża.
Obok szkut wielkich pływały także statki małe, zwa
ne półszkutami, półszkucikami, półszkutkami.
Do jednorazowego "spustu" służyły komięgi. Po
przybyciu do miejsca wyładowania były sprzedawa
ne jako materiał drzewny. Spławiano na nich towary
z terenów położonych nad Narwią, Bugiem oraz gór
ną i średnią Wisłą. Nie odznaczały się silniejszą kon
strukcją, ani też nie posiadały żagli. Ich ładowność
wynosiła 11-34 łasztów, przeciętnie 25,4 łasztów. Za
łogę stanowiło 8-12 ludzi, a napędzano je 7-9 wios
łami. Charakterystyczną cechą komięgi była jej czworoboczność. Do tej rodziny statków należą też komiaski, które brały tylko do 10 łasztów ładunku oraz
rzadko spotykane komiązeczki o ładowności naj
wyżej 1 łaszta.
Dawna okrętowa miara objętości. W XIV do XIX w. w Polsce łaszt był
największą miarą ciał sypkich, głównie ziarna, czasem soli, później także wę
gla. Ponadto pierwotnie w portach nadbałtyckich na łaszt składało się 12 wor
ków wełny, 12 tuzinów skór lub 12 beczek śledzi. Była to miara niejednorod
na, zróżnicowana lokalnie. Najmniejszy był łaszt gdański, równy 60 korcom,
czyli odpowiadający objętości 3000 litrów, (przyp. red.).

Model
rekonstrukcyjny
szkuty wiślanej
z XVII- XVill w.
Wyk. M. Zuzański
(Gdańsk)
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Model galara wiślanego z pocz. XX w., przekazany przez Jacht-Klub Polski w Warszawie

Jako łodzie pomocnicze dla szkut czy też komięg,
niekiedy pływały dubasy. Były to statki żaglowe,
które głównie z ruskich województw Bugiem i Sa
nem spływały do Wisły. Budowano je pizynajmniej pier
wotnie z dębowego drewna. Nazwę należy wypro
wadzić od słowa "dub" - dąb. Już w XVI wieku ich
użycie rozpowszechniło się na całym obszarze Wisły.
Ładowność d u b a s ó w wynosiła od 12-31 łasztów,
przeciętnie 23,5 lasztów. Załogę dubasa stanowiło
8-14 ludzi, a p ę d z o n o go 8 wiosłami. Mniejsze statki
tego typu nazywano dubasikami.
Galary służyły przeważnie do spławu soli wielickiej
do Warszawy i Płocka. Tam często kupowała je szla
chta i spławiała na nich swe zboże do Gdańska. Naz
wa tego typu statku zapożyczona jest od morskiej
galery. Nie posiadały o n e żagla. Charakteryzowała
je budowa w kształcie wydłużonego prostokąta, które
go przód i tył uniesione były nieco ku górze. Pod wzglę
dem wielkości i budowy były one bardzo urozmaicone.
Głównie dzieliły się na krakowskie, ulanowskie i bliz
ne. Wśród krakowskich z kolei można było wyróżnić:
patelki z trzyosobową załogą, czwartaki obsługiwane
przez 4 ludzi i biorące do 180 korcy pszenicy, piętaki
obsługiwane przez 5-6 ludzi i biorące 250-300 korcy
pszenicy, dalej siódemki i dziewiątaki. Natomiast gala
ry ulanowskie, zwane krypami, dzieliły się na większe
i mniejsze. Większe obsługiwane były prze 8-9 ludzi,
a ładunek wynosił 550-600 korcy pszenicy. Galary bużne budowane nad Bugiem, szczególnie w okolicy
Dubienki, obsługiwało 8 ludzi, a ładunek ich wyno
sił 600-900 korcy pszenicy. Galary budowano też nad
Pilicą w Przedborzu i Sulejowie. Ogólnie rzecz biorąc,
można powiedzieć, że ładowność galarów wynosiła
od 5-25 łasztów, a przeciętnie 15,8 łasztów. Statki te
były najłatwiejsze i najtańsze w budowie, a w punkcie
docelowym szły na sprzedaż jako towar drzewny. Nie
posiadały o n e żagla. Promy polskie, to statki znane

pod nazwą byki. Ich ładowność przypuszczalnie do
chodziła do 40 łasztów, a średnia co najmniej 30 ła
sztów. Na bykach przewożono sól do Płocka i Do
biegniewa oraz rudy metali - ołów, glejtę (niejedno
rodna ruda ołowiu - red.), galman (mieszanina róż
nych minerałów cynku red.), miedź i żelazo. Byki
podobnie jak komięgi i galary, odbywały tylko kurs
w dół rzeki, a potem szły na sprzedaż jako towar
drzewny. Do tej rodziny statków należały też półbyczki i byczki. Do statków przewożących towary,
ale na mniejszą lokalną skalę, można zaliczyć Jadwi
gi, kozy, łodzie, pobitki.
Ładowność Jadwigi wynosiła od 8-16 łasztów,
a średnia 12,5 łasztów. W tej grupie statków wyróżnia
my także mniejsze jednostki nazywane jadwiżkami.
Kozy natomiast były to stateczki w rodzaju małych szkut
i dubasów. Ładowność ich oscylowała od 7-16,5 ła
sztów, a przeciętna wynosiła 12,5 łasztów. Do statków
typu kozy zalicza się także promy, galarki, które służy
ły do przewozu ołowiu, wapna i towarów leśnych.
Łódź posiadała ładowność od 5-18 łasztów, a prze
ciętną 11,25 łasztów. Pobitkami zaś przewożono
głównie płótno.
Do przewozu towarów służyły również tratwy.
Głównie transportowano na nich drzewo i runo le
śne. Ale niektóre źródła podają, że używano ich także
do przewozu wina, a nawet zboża. Tratwy oczywiście
płynęły tylko z biegiem rzeki.
Z całej ogromnej grupy jednostek pływających na
zywanych powszechnie małymi łódkami, zwanych też
"naves" lub "navicula", tylko nieliczne posiadały konkretnenazwy. Są to lichtany i baty. Ładowność lichtanów dochodziła tylko do 5 łasztów. Wyjątkowo odby
wały one długie samodzielne podróże po Wiśle, bo
zasadniczym i podstawowym ich celem była służba po
mocnicza dla szkut, komięg i dubasów, z którymi pły
nęły razem w niewielkiej liczbie. Używano ich między
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innymi do ładowania i przeładowywania ciężarów, gdy
np. duży statek utknął na mieliźnie. Przeładowywanie
przy pomocy lichtanów zwano też lichtowaniem. Mniej
sze lichtany nazywano lichtanikami. Z kolei baty, zna
ne już od XVI wieku, były łodziami żaglowymi służą
cymi do przewozu ludzi i towarów. Zabierały one od
2-12 ludzi, a ich ładowność wahała się od 8 do 12 łasztów. Mniejsze baty nazywano bacikami.
Statki rzeczne b u d o w a n o m.in. w Sandomierzu,
a także w XVI wieku w Krakowie i Jarosławiu. Na
tomiast w XVIII wieku poważnymi ośrodkami były
Dubiecko i Kładniów, w których rocznie b u d o w a n o
po kilkaset statków. Także w Nowym Dworze i Róża
nie znajdowały się ośrodki wytwórcze statków pływa
jących na Narwi. W XVII wieku szkuty wytwarzano
także w Zgierzu. Jarosławskie statki stanowiły rozga
łęziony po całym kraju przedmiot handlu. Szkuty
i komięgi tu budowane, spławiano Sanem aż do Wis
ły, bowiem już w roku 1570 ustanowione było cło
dla tych statków, a w 1650 roku zawiązało się towa
rzystwo pod nazwą "Konfraterani Wodnej", którego
celem było budowanie szkut i komięg oraz "spuszcz
anie" ich do Wisły.
Najgłośniejszym jednak ośrodkiem szkutniczym
był Ulanów. Założony w l 6 l 6 roku przez Stanisława
Ulińskiego stał się jednym z największych nad Sa
nem i środkową Wisłą warsztatów budowy i napra
wy statków rzecznych z siedzibą bardzo żywotnego,
istniejącego aż do XIX wieku, cechu retmańskiego
i sternickiego. Mieszkali tu wykwalifikowani rzemie
ślnicy, szkutnicy, wyrabiający statki na zamówienie.
Ulanów był także portem rzecznym dla spławu
zboża z dóbr zamojskich. Pracę warsztatu szkutni
czego w Ulanowie obrazuje bardzo ciekawy doku
ment z 1645 roku z byłego Archiwum Sapieźyńskiego, przytoczony przez Józefa Bursztę w „Materiałach
do techniki spławu rzecznego w Sanie i środkowej
Wiśle". Opisano w nim naprawę dwóch szkut, a dzięki
temu można dowiedzieć się jakiego materiału uży
wano do remontu szkut, w jaki sposób go otrzymy
wano, jakie rodzaje robót wykonywano i w jaki spo
sób wynagradzano rzemieślników.
Żegluga wiślana wywarła ogromny wpływ na dzie
je naszego narodu. W XV-XVIII wiekach poza Renemnie było w Europie rzeki, która spełniałaby tak
doniosłą rolę jak Wisła. W szczytowych okresach tych
stuleci, miała znaczenie światowe, nazywano ją na
wet polskim Renemlub, polskim Nilem. Żegluga wi
ślana stanowiła źródło bogactwa szlachty i mie
szkańców miast nadbrzeżnych. Dzięki niej wyrósł
Gdańsk, którego historii nie można rozpatrywać
w oderwaniu do Wisły. Do tego, leżącego nad Bałty
kiem miasta, spływało rocznie Wisłą ponad dwa ty
siące szkut, komięg, byków, łyżew, kóz i galarów.
Jak na owe czasy był to ruch niebywały. W XVI wie
ku 60 procent całego handlu bałtyckiego koncentro
wało się w Gdańsku, skąd na tysiącach statków róż
nych bander do Szwecji, Danii, Niemiec, Holandii,
Anglii, Francji, Hiszpanii, Portugalii i na Morze Śród
ziemne odpływało polskie zboże, najrozmaitsze pło
dy rolne i runo leśne, a także słynny polski budulec
okrętowy. Do Polski zaś przybywały przywożone
przez te statki rozliczne towary zagraniczne. Nie był
to gdański a polski handel morski. Miasto portowe
pełniło jedynie rolę pośrednika. De Witt, holender
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ski mąż stanu z połowy XVII wieku tak stwierdził: "Han
del zbożem z Bałtykiem jest źródłem i korzeniami naj
bardziej znakomitego handlu i żeglugi Niderlandów".
Holandia była w tym czasie głównym przewoźnikiem
na morzach i oceanach świata, mając największą flotę
handlową. Jeśli więc ten największy, dominujący na
szlakach morskich przewoźnik, uważał że nie handel
z Indiami, nie kompania wschodnioindyjska, lecz flota
holenderska, która pływa do Gdańska, jest podstawą
jego bogactwa, to określa chyba dostatecznie znacze
nie spławu wiślanego i Gdańska jako portu przeładun
kowego. Czas kiedy kwitł spław zboża oraz wielu in
nych towarów, prowadzony królową rzek, był złotym
wiekiem Rzeczpospolitej i miasta. Wówczas rozwinęło
się wiele historycznych polskich miast leżących nad
Wisłą, zarówno tych dużych, jak Kraków i Warszawa,
czy mniejszych - Kazimiez Dolny, Sandomierz, Toruń.
Wisła była czynnikiem miastotwórczym i odgrywała jed
nocześnie bardzo ważną rolę polityczną, szczególnie
w okresach zaborów. Szlak Wiślany w sposób niejako
naturalny łączył poszczególne zabory, będąc do cza
su założenia kolei jedyną drogą, umożliwiającą kon
takt ludności z różnych części kraju. Niedocenioną
do dzisiaj rolę odegrała Wisła w sensie jej wizualnego
piękna, za którym tęskniły na wygnaniu, całe poko
lenia Polaków. Jej krajobraz i przyroda pobudzały
wyobraźnię, inspirowały do działania i tworzenia
rzeczy wielkich.
Są to tylko niektóre przesłanki, które legły u pods
taw inicjatywy utworzenia Muzeum Wisły. Pierwsze
przedstawienie koncepcji założenia Muzeum Wisły
przez doc. dr hab. Przemysława Smolarka miało miej
sce już w roku 1954 na ogólnopolskiej sesji muzealnej
w Szczecinie. Materiały z tej sesji zostały opublikowa
ne w 1958 roku w "Muzealnictwie", wydawanym przez
Muzeum Narodowe w Poznaniu. W Centralnym Mu
zeum Morskim od samego początku jego istnienia pra
cował Dział Historii Żeglugi Śródlądowej, gromadząc
eksponaty pod kątem przyszłego Oddziału Muzeum
Wisły. Za pierwszy autentyczny zalążek tej placówki
można uznać wystawę w Gdańskim Żurawiu, siedzi
bie Centralnego Muzeum Morskiego, pt. "Spław wiśla
ny w dawnych wiekach", wyeksponowaną w związku
z I Konferencją, poświęconą muzealnictwu morskie
mu, jaka odbyła się w dniach 24-25 listopada 1965 roku.
O lokalizację Muzeum Wisły ubiegało się kilka miast:
Sandomierz, Kazimierz Dolny, Wyszogród, Toruń,
Gniew i Włocławek. Ostateczny jednak wybór padł na
Tczew. Decyzja Zarządów Muzeów i Ochrony Zabyt
ków Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 10 grudnia
1979 roku usankcjonował ten stan rzeczy. Jego lokali
zacja w tym mieście ma swoje konkretne uzasadnie
nie. Tczew jest stosunkowo dużym ośrodkiem miej
skim, dogodnie położonym na szlakach drogowych,
wodnych i kolejowych i to blisko Gdańska, co ma duże
znaczenie, tym bardziej że leży na terenie tego samego
województwa co Centralne Muzeum Morskie, którego
jest Oddziałem. Trzeba jeszcze dodać, że dla Tczewa
była to pierwsza placówka muzealna.
Do stworzenia Muzeum Wisły właśnie tutaj, predystynowała Tczew historia miasta, zawsze związanego
z dziejami Wisły i morzem. Wisła już u zarania istnienia
Tczewa wpłynęła na jego losy. W początkach XIII wie
ku wpływały tutaj statki morskie m.in. z Lubeki, skąd
przybywali na swoich kogach kupcy i rzemieślnicy.
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Wzrost znaczenia gospodarczego Wisły w tym czasie
spowodował przeniesienie przez Sambora II siedziby
księstwa dzielnicowego z Lubiszewa do Tczewa. Uru
chomiono wówczas prom przez Wisłę. Od 1252 roku
istniała tutaj jedna z nielicznych w dolnym biegu Wi
sły, dochodowa komora celna. Naturalny port rzeczny
rozbudował się z rybackiego na handlowo-wojenny.
Wzdłuż wybrzeży portu powstały spichrze i magazy
ny. W wiekach XV-XVIII Tczew był organicznie zwią
zany ze spławem na rzece, posiadał w nim wcale
pokaźny udział. Bardzo ważnym XIX-wiecznym epi
zodem wiślanym była budowa mostów tczewskich,
których rodowód miał swój początek w budowie linii
kolejowej, łączącej Królewiec z Berlinem. Otwarcie kolei
i budowa mostów na Wiśle miały decydujące znacze
nie dla rozwoju Tczewa.
Bardzo istotnym momentem w sprawie utwo
rzenia Muzeum Wisły w Tczewie było zaoferowanie
kompleksu obiektów po Zakładach Zmechanizowa
nego Sprzętu Gospodarstwa Domowego "PredomMetrix", które przeniosły się do nowej siedziby przy
ul. Piaskowej. Obiekty te mają już charakter zabyt
kowy, ponieważ w y b u d o w a n e zostały w drugiej
połowie XIX wieku. Początkowo była to Fabryka Wy
robów Metalowych Kelcha, a od 1923 roku mieściła
się tu Wytwórnia Metalowa o nazwie "Arkona". Ro
dowód tej fabryki ma ścisły związek z rozpoczęciem)
budowy mostów tczewskich. XIX-wieczny specyficzny charakter architektury fabrycznej tych budynków,
doskonale harmonizuje z "szorstkością" zbiorów
nautologicznych Muzeum Wisły.
W obiekcie muzealnym można wyodrębnić dwa
wyraźne zespoły zabudowań, tworzące w sposób na
turalny ich podział na część czysto muzealną i zaple
cze techniczno-konserwatorskie, połączone rozległym
placem. Część muzealną stanowią dwa obiekty usytuowane przy ul. 30 Stycznia. Główną funkcję ekspozycyjną pełni największy murowany budynek,
z cegły o trzech kondygnacjach. Posiada on w pierw
szej części charakterystyczny skorupowy dach, nada
jący mu oryginalny wygląd. Powierzchnia ekspozy
cyjna tego obiektu wynosi 2.100 m .
Drugi budynek usytuowany jest prostopadle do
ul. 30 Stycznia, oddzielony od poprzedniego bramą
wejściową. Jego wygląd zewnętrzny jest także utrzy
many w tonie XIX-wiecznej architektury fabrycznej.
Mieszczą się w nim biura muzeum, pracownie dzia
łów Historii Żeglugi Śródlądowej, Historii Tczewa
i Działu Naukowo-Oświatowego. W tym budynku
znajduje się także zalążek biblioteki, archiwum i sala
odczytowo-projekcyjna.
Po przeciwległej stronie terenu muzealnego, usy
tuowany jest zespół techniczno-konserwatorski. W nim
centralne miejsce zajmuje hala Pracowni Konser
watorskiej zbiorów nautologicznych Centralnego Mu
zeum Morskiego. W kompleksie Pracowni Konser
watorskiej znajdują się również stolarnia, warsztat
szkutniczy i ślusarski.
Głównym zadaniem Muzeum Wisły jest groma
dzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i eksponowanie zbiorów związanych z różnorodnymi funk
cjami Wisły i jej dopływów, a więc gospodarczymi,
politycznymi, osadniczymi i kulturalnymi, a szcze
gólnie zagospodarowaniem, eksploatacją i zabudową oraz historią żeglugi.
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BOGDAN BIELIŃSKI

Rody
ziemiańskie
w dawnych
Rajkowach

P

ierwsze rody z Rajków, które przetrwały do
współczesności utrwalone w literaturze spoty
kamy w książce „Obrona Świecia" wydanej
w 1909 roku, autorem której jest późniejszy wojewo
da pomorski, Jan Brejski rodem z Pączewa, wystę
pujący pod pseudonimem „Światopluk od Gdańska".

Wspomina w niej dwóch gospodarzy z Rajków. Był to
rok 1308 - przeddzień obrony Świecia przed Krzyżaka
mi. Nazwiska ich obu to Hyllar i Tolk. Jest to pierwszy
zapis o nich, choć powieściowy, jedynie na tle historycz
nym oparty.
Pierwszy dostępny źródłowy zapis, obejmujący rejestr
rodzin wsi Rajkowy, pozostawili po sobie Prusacy, jako
„pamiątkę" po pierwszym rozbiorze Polski z 1772 roku.
Obejmuje on 33 rodziny chłopskie (Bauer), przy czym
miernikiem ich zamożności była liczba posiadanych koni.
Niestety, mimo wykazania w tym spisie siły najemnej oraz
ilości inwentarza, brak w nim informacji o wielkości po
siadanej ziemi.
Wśród trzech gospodarzy posiadających 16-konny za
przęg i najliczebniejszą siłę najemną (po 8 osób) występuje
Piotr Hillar. Drugi Hillar, Jakub miał 12 koni i 7 parobków.
W grupie gospodarzy od 8 koni, liczącej 20 rodzin, dwu
krotnie występuje Scholla - Stanisław i Jan, a także Klinowski i Lorenz Tollick.
Bardziej wyselekcjonowany spis ziemian, jednak
z czasów o sto lat późniejszych, opracował inż. Aleksander
Hillar. Wymienia w nim 17 rodzin osiadłych na gos
podarstwach, których siedziby zlokalizował na planie.
Można przypuszczać, że były to jedynie rodziny skoligacone z Hillarani. Nie wszyscy musieli przetrwać choćby
tylko w pamięci do jego czasów.
Za źródło posłużyć może jeszcze księga adresowa go
spodarstw rolnych z 1923 roku, obejmująca gospodarzy
z areałem ziemi powyżej 50 ha, oparta częściowo na do
kumentach niemieckich oraz sporządzona kilka lat póź
niej „Księga Adresowa Polski" (rok 1929).
Z materiałów tych można z wielkim prawdopodo
bieństwem ustalić gospodarzy rodzin wielopokoleniowych,
osiadłych w Rajkowach. Dla ciągłości pokoleń nie miała
wpływu wielkość majątku ziemskiego.
Nie sposób zignorować zapisów pamiętnikarskich
A. Hillara z 1972 roku, który informacje swoje oparł
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o przekazy rodzinne, a we
dle nich takie rodziny jak
Hillar, Tollick, Homa,
Kalisz, Niklas czy Ornass
przybyły z zachodniej Euro
py (głównie z Holandii)
w XIV wieku. Osiadły w Rajkowach i przetrwały niemal
do współczesności. Stanowiły
zapewne rdzeń ziemiaństwa
rajkowskiego, który dziś
można określić jego elitą.
Do tych rodów należy
zaliczyć ORNASSÓW, któ
rych majątek (Ornasowo),
Paweł Mania z Rajków
tworząc jakby satelitę wsi
(1815-1901)
Rajkowy, wraz z pałacykiem
zachował się do naszych czasów. Ornassowie mieli też
inne rodowe gospodarstwa. Jedno z nich zwane było dla
odróżnienia imieniem Józefowo.
Byli też MANIOWIE. Na bazie jednego z ich gos
podarstw utworzono po wojnie rolniczą spółdzielnię pro
dukcyjną. Nie wszystkie ich gospodarstwa były wielkimi
majątkami.
Znacznych rozmiarów, bo sięgające w pewnych okre
sach do 250 ha, było gospodarstwo Hillarów. Początkowo
nosiło ono nazwę Podlas, później przyjęła się nazwa Hillarowo. Po wojnie weszło w skład państwowego gospodar
stwa rolnego, mającego swą siedzibę w Pelplinie. Zapewne
korzenie tej rodziny sięgają w Rajkowach najgłębiej, choć
ich potomkowie dzisiaj już tam nie zamieszkują. Przod
kowie Hillarów znani byli imiennie od XVII wieku. Dzi
siaj rozjechali się po miastach, nie wszyscy z własnej
woli.
Byli też TOLLIKOWIE co zajmowali dwie siedziby.
Ta rodzina wykruszyła się przed nadejściem niepodle
głości w 1920 roku. Za to, jak wspomniano na początku,
ciągłością wieków może dorównać Hillarom. Zwano ich
wówczas Tolkami.
Znane są też rodziny SZOŁŁÓW. Jedno z ich gos
podarstw znajdowało się we wsi, drugie poza nią, a było
i trzecie. W pruskim brzmieniu pisano ich Scholla. Ob
szar ziemski Agnieszki stanowił 73 ha, natomiast Fran
ciszka 52 ha.
Również we wsi Rajkowy w pobliżu kościoła swoją
siedzibę mieli GRABOWSCY. Na początku naszego wie
ku znany był Michał, a po 1945 roku Edmund.

LANGMESSEROWIE też prowadzili gospodarstwo
we wsi co najmniej przez dwa pokolenia, a po nich prze
jął je Jan Falkowski. Inny Langmesser był poprzednikiem
Manii na Maniowie.
Do wielopokoleniowych rodzin w Rajkowach należeli
także: Lamkowie, Krajnikowie, Klinowscy, Woyke i za
pewne jeszcze inne rodziny nie ujawnione w źródłach.
Rodziny wyliczone w sztambuchu Hillara, poza ce
chami już wcześniej wskazanymi, łączyło jeszcze coś wię
cej. Były one ze sobą skoligacone, zarówno w linii pro
stej jak i bocznej. Były pokrewieństwa i powinowactwa,
małżeństwa w rodzinie, gdzie syn matki z domu Ornass
ożenił się z Ornassówną, czy też sołtys Franciszek Tollik
poślubił Klarę Tollikówną. Dlatego powiadano, że często
bywał tu biskup, żeby zezwolić na małżeństwa, gdy więzy
krwi kolidowały z prawami kanonicznymi.
Nie zawsze związki były tak bliskie. U Tomasza Tollika fornalem był zupełnie nie spokrewniony Franciszek
Tollik, o czym opowiedziała jego zamężna córka, H. Bie
licka, przy okazji mile wspominając o stosunku gospody
ni Marianny primo voto Tollik do tego fornala.
Prości mieszkańcy Rajków inaczej oceniali odmien
ność związków dawnych gospodarzy. Świadczy o tym po
wiedzenie, które i dziś można usłyszeć od najstarszych
i zasiedziałych mieszkańców Rajków: „Od Maniów, Has
sów i Ornassów wybaw nas Panie".
Ślady obecności niektórych rodzin w Rajkowach już się
zatarły. Ornasowo wpisane w ewidencję map geodezyjnych
na dłużej zapewne zachowa pamięć o swych gospodarzach.
Także na miejscowym cmentarzu trwałym pomnikiem upa
miętnieni zostali Maniowie. Nie pobudza natomiast do mi
łych wspomnień dom Hillarów w dawnym Podlasiu. Wyni
ka to z braku troski mianowanego sukcesora.
Zaledwie naszkicowane zostały tutaj te nazwiska, które
na przestrzeni ostatnich wieków w większym lub mniej
szym stopniu wywarły wpływ na życie wsi. Pamięć ludz
ka jest ulotna. Warto zatem ocalić od zapomnienia to co
złożyło się na historię jakże ciekawej wsi i jej dawnych
mieszkańców.
Dlatego podjęta zostanie próba przybliżenia kilku ro
dzin, stosunkowo mocno i w miarę wcześnie związanych
z Rajkowami, będących w ścisłym związku z ich siedzi
bami majątkowymi. Będą to więc rodziny: Ornassów,
Hillarów, Maniów, Tollików i Niklasów. Z podanych
rodów jedynie korzenie Maniów nie wyrastają z Rajków,
bliższe im są Pomyje, o czym świadczy dokument aż
z 1594 roku.

Nie istniejący już
pałacyk w Rajkowach,
dawna własność
Tollików i Maniów.
Stan z roku 1950 r.
Fot. ze zbiorów autora
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Na innych łamach
Nadrabiając zaległości pragniemy poinformować, co
o Kociewiu pisał miesięcznik społeczno-kulturalny

POMERANIA
w 1992 roku

Nr 1 (225) w części kronikarskiej (Kleka) przeka
zał informację Marii Pąjąkowskiej o KONKURSIE NA
KOCIEWSKĄ SZTUKĘ LUDOWĄ oraz osobistą refleksję au
torki ECHO ZE ŚWIECIA NAD WISŁĄ. Doświadczenia
świeckiego oddziału ZK-P propagującego kulturę Kociewia są - naszym zdaniem - godne naśladowania.
Nr Z (226) na IV stronie okładki w cyklu Herby
miast pomorskich z a w i e r a k r ó t k i a zwięzły szkic
GNIEW.Tekst zamieszcza niemal wszystko o dziejach,
gniewskiego godła miejskiego oraz kilka ciekawostek
z historii tej miejscowości.
Nr 4 (228) zwraca uwagę na sylwetkę kociewskiego twórcy ludowego, Stanisława Rekowskiego z Więcków.
Pisze o nim Leon Reszka w bogato ilustrowanym szkicu
SKROMNY CZŁOWIEK O DUSZY DZIECKA.
Nr 6 (250) zainteresował zapewne przede wszyst
kim mieszkańców Gniewa. Andrzej Lubiński, w cyklu
Album rodzinny zamieścił ciekawy tekst GNIAZDO BART
KOWSKICH, rzecz o zasłużonym dla Gniewa i Pomorza
rodzie, osiadłym w tym miasteczku nad Wisłą od końca
XVIII stulecia.
N r 7 - 8 (251-252) t o przede wszystkim wiedza
o II Kongresie. Kaszubskim, który odbył się w czerwcu
1992 roku. J e s t jednak w numerze również piękny ak
cent kociewski. Maria Pająkowska prowadzi czytelni
ków TAM, GDZIE FLORIAN CEYNOWA, a więc do Bukow
ca Pomorskiego, i to głównie za przyczyną Lucyny Grzonkowskiej, l a u r e a t k i "Skry Ormuzdowej" 92. Oficjalny
werdykt głosił, że wyróżnienie otrzymała ...nauczyciel
ka z Bukowca,
organizatorka młodzieżowych inicjatyw
kultralnych na Kociewiu. Wśród tych najbardziej widocz
nych działań pani Lucyny szczególnie wyróżnia się po
wołany i prowadzony przez nią szkolny zespół pieśni
i tańca " Bukowiacy". Gratulujemy! Późno ale szczerze.
N r 1 1 (255) uwagę zwraca fragmentami pracy ma
gisterskiej Teresy Wegner Regionalny i uniwersalny wy
miar autobiograficznych powieści Anny Łajming,
napi
sanej pod kierunkiem J a n a Drzeżdżona. Drukowany tekst
nosi tytuł WSZYSTKO JEST Z ŻYCIA. Anna Łajming czę
ściowo związana była z Kociewiem (Tczew, Gorzędziej...),
zarówno rodzinnie jak i twórczo.
W tym samym numerze Leon Reszka prezentuje syl
wetkę nieżyjącego już kociewskiego twórcy ludowego, J a n a
Giełdona. PTASZNIK Z CZARNEJ WODY - mieszkał w tej
miejscowości wśród ptaków i najchętniej je rzeźbił.
N r 1 2 (256) wśród wielu ciekawych materiałów
zawiera m.in. Jana Lipuskiego rzecz o ks. Bernardzie
Sychcie: TWÓRCA NIEZNISZCZALNEGO POMNIKA. Cen
nym uzupełnieniem są LISTY KSIĘDZA DOKTORA BER
NARDA SYCHTY Hanny Popowskiej-Taborskiej. Jak wia
domo, wybitny t e n folklorysta większość swego życia
spędził na Kociewiu i wielu ma na tej ziemi przyjaciół czytelników, zafascynowanych mową pradziadów.

Oprac. M. Roland
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JÓZEF MILEWSKI

Dokument
o filomatach
pomorskich
1830-1920

N

akładem Instytutu Historii Nauki, Oświaty
i Techniki, Zakładu Dziejów Oświaty Polskiej
Akademii Nauk ukazała się 1992 roku mo
nografia - dokument autorstwa Jerzego
Szewsa pt. Filomaci pomorscy z podtytułem Tajne
związki młodzieży polskiej na Pomorzu Gdańskim w la
tach 1830-1920. Zawiera ona 416 stron druku na dobrym
papierze oraz 18 równie udanych ilustracji, a kreśli dzie
je około 4.000 członków kółek filomackich, w tym 1.375
na Pomorzu i dodatkowo około 2.300 w Wielkopolsce
oraz około 300 na Śląsku.
W ramach długoletniej, wprost benedyktyńskiej pra
cy udało się autorowi ustalić nazwiska filomatów,
a w wielu wypadkach również ich życiorysy, niekiedy
przytoczyć protokoły założycielskie czy statuty, a nawet
tematykę obrad na zebraniach czy np. nazwy podręczni
ków, używanych na tajnych spotkaniach. Autor wymie
nia nazwy pod jakimi te tajne organizacje młodzieżowe
pracowały, jak i inne konspiracyjne komórki patriotycz
ne, z którymi one współpracowały. Omawiając tajne kół
ka na Kociewiu - w Starogardzie, Świeciu czy Pelplinie
- nie zapomniano o udziale niektórych filomatów pomor
skich w powstaniu styczniowym w 1863 roku.
Sporo miejsca poświęcono toruńskiemu procesowi
sądowemu filomatów, który miał miejsce w dniach
9-12 września 1901 roku. Zasiadał w nim, jako os
karżony, m.in. Antoni Henryk Szuman, późniejszy
ksiądz proboszcz starogardzki (1932-1939). Jedyną
może wadą jest to, co oczywiście nie umniejsza warto
ści publikacji, że użyto w niej nazwy Starogard Gdań
ski, a przecież wiadomo, iż do 1950 roku miasto nad
Wierzycą zwało się tylko Starogard.
Książka, jako cenny dokument przedstawiający
fragment walk Pomorzan o odzyskanie niepodległo
ści, winna znaleźć się we wszystkich bibliotekach róż
nych typów.
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KS. JAN SAJEWICZ OMI

Głos mają sieroty
Życie i działalność wielkiego opiekuna sierot,
ks. prałata Henryka Antoniego Szumana, proboszcza starogardzkiego,
zamordowanego w Fordonie w 1939 roku

Część 3

DLA SIEROT BĄDŹ OJCEM...

Ś

wiadczenie miłosierdzia dla biednych
i sierot uważał mędrzec Pański, Syrach,
za wykonanie sprawiedliwości i za ty
tuł do zaszczytnego miana synów Bożych:
ot bądź ojcem... wtedy Bóg nazwie cię swym
synem. Chrystus zaprawił stare prawo opieki spo
łecznej t a k doskonałą miłością, że utożsamiał się
z biednymi i sierotami: Coście uczynili dla jedne
go z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście
dla. mnie. Pis. Szuman całym kapłańskim sercem
szukał Chrystusa. Odnalazł Go w biednych i sie
rotach. I nie zawahał się być dla nich ojcem.
Od młodości był uwrażliwiony na ludzką nie
dolę. Zwłaszcza na niedolę bezdomnych sierot
i opuszczonych młodych włóczęgów. A to uwrażli
wienie wciąż się potęgowało w jego sercu, aż zapło
nęło ogniem czynu od pierwszych lat kapłaństwa.
W październiku 1915 r. rzuca na łamach „Piel
grzyma" wyzwanie do społeczeństwa: Zlitujcie się
nad dziećmi! Między innymi pisze w nim: Przera
żające dochodzą nas wieści o nędzy dzieci. W Łodzi
i Częstochowie na ulicach dzieci na pól nagie, wy
głodniałe, błagające o litość. Nędza urąga wszelkim
opisom... W Choceni na Morawach wśród uchodź
ców mnóstwo dzieci umiera codziennie na choroby
zakaźne... W Królestwie i Galicji z setek tysięcy
mieszkań ludzkich pozostały tylko gruzy i zgliszcza.
Mieszkańcy tychże sypiają na razie pod gołym nie
bem. Ale zimą gdzie się podzieją? (...). A więc lito
ści przynajmniej nad dziećmi. Nie dopuśćmy, by
nasze dzieciny przedwcześnie powiędły i pomarzły
jak kwiaty, poginęły wśród wojennej zawieruchy
i przepadły dla kraju i Kościoła. Złóżmy się na dzieci
wszyscy, wszyscy bez wyjątku.
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W zaraniu wolności, gdy jeszcze wojsko pru
skie strzelało na ulicach miasta do ludzi, orga
nizuje w maju 1918 r. Pomorskie Towarzystwo Opie
ki nad Dziećmi (w skrócie P.T.O.D.) z siedzibą
w Toruniu. Obejmuje przewodnictwo, a wraz z nim
w zarządzie zasiadają: ks. Wysiński, hr. Potocka,
M. Świnarska i H. Piskorska. Zaczyna nawoływać:
społeczeństwo do udziału i wsparcia. W sierpniu
1918 r. pisze m.in. w odezwie zamieszczonej
w „Pielgrzymie": Złą i okrutną panią jest wojna. Co
dzień nowe płaczą wdowy, co dzień nowe szlochają
sieroty, co dzień nowy powstaje zastęp mogił... Jeśli
zorganizowana opieka nad dziećmi była nieodzow
na, to wskutek wojny, wzmożonej ilości sierot i wzra
stającej nędzy materialnej i moralnej stała się ta
opieka palącą koniecznością. Toteż zawiązało się
w Toruniu Towarzystwo Opieki nad Dziećmi, które
go zadaniem jest: umieszczanie sierot i dzieci opu
szczonych w rodzinach i ochronkach katolickich,
pośrednictwo w wykonywaniu opiekuństwa prawne
go i wreszcie wysyłka dzieci miejskich na lato na
wieś. Od grodu Kopernika aż do wód Bałtyku ty
siące oczu dziecięcych patrzy na nas przez łzy,
wyglądając pomocy. Któż jej odmówi?... Więc
w imię Chrystusa zapisujcie się do Towarzystwa
Opieki nad Dziećmi, wspierajcie nas jałmużną
i ofiarujcie dziatwie latem gościnę wakacyjną.
Odezwy na ogół dawały dobre wyniki i budziły
ducha dobroczynności w społeczeństwie. Stop
niowo powstają z a k ł a d y d l a o s i e r o c o n y c h
i opuszczonych dzieci. Tworzą się kadry wycho
wawców. Ks. prezes Szuman inauguruje w kaplicy
sióstr Elżbietanek w Toruniu pierwszy kurs ochro
niarski, by po 4 miesiącach wysłać w teren zastęp
pedagogicznie przygotowanych ochroniarek. Za
kłada w Toruniu Stację Przejściową im. gen. Hal
l e r a d l a tymczasowego pomieszczenia dzieci,
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wadzonych z Westfalii, Kongresówki, Białej Rusi,
Wołynia, R u m u n i i i innych dzielnic. U r z ą d z a tę
stację w b a r a k u wojskowym, apelując równocze
śnie do m a g i s t r a t u o przydzielenie b a r d z i e j odpo
wiedniego przytułku. W lipcu 1919 r. waży się na
śmielsze jeszcze przedsięwzięcie: urządza dla
dzieci C e n t r a l n e L e t n i s k o N a d m o r s k i e w Gdyni.
Dom kuracyjny proponuje nazwać Gwiazdą Morza,
a b u d y n e k n a d b r z e g i e m m o r z a D o m e m Błogosła
wionego Andrzeja Boboli, j a k o symbol s p e ł n i e n i a
się jego p r z e p o w i e d n i o odzyskaniu niepodległo
ści Polski. Opiekę i z a r z ą d n a d obydwoma zakła
d a m i mają przejąć siostry miłosierdzia.
C z u ł a m i ł o ś ć d o s i e r o t b y ł a b o d a j ż e najszla
chetniejszym o d r u c h e m kapłańskiego serca ks.
Szumana. Troska o polepszenie ich losu
i wychowanie w chrześcijańskiej k u l t u r z e naro
du n i e d a w a ł a mu spokoju. Myślał o n i c h i j a k
ojciec t r a p i ł się o i c h los. W s p r a w o z d a n i u d l a
P.T.O.D. za r . 1 9 1 9 m ó w i : W czasie tzw. walki
o kulturę rząd pruski pozamykał w Prusach Zacho
dnich 14 katolickich domów sierocych, w których
znajdowało przytułek ok. 3 tysięcy sierot. Jeszcze
w roku 1895 rozwiązał rząd kongregację Służeb
niczek Maryi, poświęcającą się opiece nad ma
łym dzieckiem z wykładowym językiem polskim...
Wydzierano dzieciom serce polskie. Słowa nie moż
na było przemówić po polsku, a biada dziecku gdy
znaleziono u którego polski modlitewnik... Odno
śnie zaś okresu po odzyskaniu niepodległości, wspo
m i n a w t y m ż e sprawozdaniu, w s a m y m Toruniu
wałęsa się około półtora tysiąca dzieci inwalidów
wojennych, me chce iść do terminu, tylko wykrada
matkom-wdowom pieniądze i traci je na papierosy
i kinematografię. Nie lepiej m u s i a ł a się przedsta
wiać sytuacja w i n n y c h r e j o n a c h . Na K r e s a c h
Wschodnich tysiące głodnych sierot szukało schro
nienia na zgliszczach zrujnowanych na s k u t e k dzia
ł a ń wojennych domostw. Sprawa zorganizowanej
opieki n a d sierotami, której podjął się ks. Szuman,
była więc koniecznością, a podjął się jej nie jako
urzędnik, ale jako przybrany ojciec sierot.
Ale s k ą d fundusze? To j e s t właśnie s e k r e t lu
dzi, naznaczonych c h a r y z m a t e m świętości. Ludzi,

Sieroty na koloniach
w letnisku św. Andrzeja Boboli
w Gdyni
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którzy nie tylko głoszą, że należy najpierw szukać
k r ó l e s t w a Bożego i sprawiedliwości, a wszystko
będzie im p r z y d a t n e - a l e i wierzą w to. Ks. Szu
m a n wierzył w Opatrzność Bożą i w dobroć ludzi.
Pisał: Nie możemy wszystkiego od razu stworzyć,
bo
nie rozporządzamy funduszami
milionowymi...
Zarząd PTOD zwrócił się do Głównej Rady Opie
kuńczej w Warszawie. Otrzymaliśmy obiecaną żyw
ność, która pomogła dzieciom toruńskim przetrzy
mać zimę... Czytając o licznych milionach, wyasy
gnowanych przez Amerykę i rząd polski na ratu
nek dzieci, zarząd nasz wystosował petycję do
Ministerstwa.
Zdrowia
o poważną
subwencję...
I wyciągając w imieniu sierot, żebraczą dłoń do spo
łeczeństwa, dodaje: Prosimy społeczeństwo o pamięć
o Gwieździe Morza i Domu Andrzeja Boboli... Do
wództwo Okręgu Pomorza prosimy pokornie o poży
czenie łóżek żelaznych z siennikami. Udajemy się
o pomoc do p. Wojewody o bezpłatny przewóz towa
rów dla letniska. Liczymy na Koła Panien. Każdy
dwór Pomorza zechce zafundować derkę i poduszkę
z powleczeniem. Dr
Skażyńska
ofiarowała krowę.
Oby
znalazła
wspaniałomyślnego
naśladowcę.
A jak już nie krowę, to przynajmniej kózkę bezrożną i prosiaczka. Od gospodyń wiejskich spodzie
wamy się po kurze nośnej, a od ich mężów pośladu
dla drobiu. Panowie starości zechcą nam łaskawie
udzielić trochę pyrek i mąki z zapasów powiato
wych, a urząd aprowizacyjny zechce nam pracę uła
twić. Proszę dzieciom nie odmówić. (Sprawozda
nie za 1919 r.).
W tym s a m y m czasie na ł a m a c h „Naszego Prze
w o d n i k a " zanotuje: Obecnie, jako przewodniczący
Towarzystwa Opieki nad Dziećmi katolickimi, które
świeżo zakupiło dom nad Morzem Bałtyckim jako
zakład sierocy i letnisko dla dzieci słabowitych,
przeznaczać będę wszystkie datki na tenże dom.
Pieniędzy masę potrzeba. Tak prosić i t a k żebrać
mógł tylko ten, k t o całym s e r c e m zapragnął być
ojcem d l a sierot.
Sieć p o m o r s k i c h zakładów d l a sierot pod opie
ką PTOD r o z p r z e s t r z e n i a się z r o k u na rok. Ks.
S z u m a n w r.1920 pisał, że zachodzi nagląca po
trzeba
otwarcia
polskich
domów
sierocych.

W działającej już Stacji Przejściowej w Toruniu
panował stale ruch i gwar jak w ulu. Przez letni
sko błogosławionego Andrzeja Boboli w Gdyni
przewijało się rocznie około tysiąca dzieci i mło
dzieży. Powołano jeszcze do życia Żłobek dla
Niemowląt, ambulatorium dla dzieci i kuchnię
mleczną wraz z poradnią dla m a t k i dziecka
w Toruniu. Uruchomiono dom dla sierot w Ostrowitem pod Golubiem, w Lubiczu i zakład dla dziew
cząt w Otłoczynie, a w szkołach zawodowych kształ
ciła się przyszła kadra rzemieślników. Większość
dzieci stanowiły sieroty z Kresów Wschodnich.
Wychowawczynie rekrutowały się z osób świec
kich i z sióstr zakonnych. Największym sierociń
cem koedukacyjnym, który w ciężkich warunkach
przetransportowano w 1920 r. z Brześcia nad Bu
giem do Lubicza, opiekowały się siostry służeb
niczki Starowiejskie - w Brześciu pod kierownic
twem ks. Songajło, a w Lubiczu ks. Szumana.
Ochronią dla dzieci kresowych na Pomorzu
utrzymywał w owym czasie Komitet Opieki nad
Młodzieżą i Dziećmi w Warszawie. Dodatkowym
dożywianiem dzieci, tam gdzie zachodziła potrze
ba, zajmował się Polsko-Amerykański Komitet
Pomocy Dzieciom i Amerykański Czerwony Krzyż.
PTOD było zarazem sekcją Wojewódzkiej Rady
Opieki Społecznej i utrzymywało łączność z Ra
dami Opieki Społecznej przy starostwach powia
towych.
Zastępy sierot stale wzrastały, a wraz z mmi
rosły także potrzeby. W roku 1922 Ministerstwo
Opieki Społecznej wysuwa żądanie, by PTOD przy
jęło 500 sierot repatriowanych z Rosji. Wobec bra
ku pomieszczenia PTOD przyjmuje 300. W ode
zwie z marca 1922 r., zamieszczonej na łamach
„Pielgrzyma", ks. prezes Szuman maluje przera
żające sceny nędzy, jaką cierpią nasi rodacy w Ro
sji i obrazy ich strasznych przejść u wstępu do oj
czyzny... Wśród nich jest wielka ilość dzieci, sierot
po wymordowanych lub zmarłych z nędzy rodzinach.
1 tłumaczy, że te młode istotki trzeba ratować dla
kraju. Trzeba rozumną opieką i miłością zatrzeć
w ich pamięci obraz przeszłości i nauczyć znów ko
chać- Boga i ludzi. Dalej nawołuje społeczeństwo

Pomorza do okazania pomocy w znalezieniu po
mieszczenia, fachowych wychowawców, środków
wyżywienia, pościeli i niezbędnych sprzętów.
Z ojcowską troskliwością zabiega o rozmieszczenie
tych dzieci w z a k ł a d a c h s i ó s t r miłosierdzia
w Chełmnie, w zakładach wychowawczych w Choj
nicach, Grudziądzu, Ostrowitem i Ciszewie.
Wytyczne opieki nad sierotami, zwłaszcza tymi,
które PTOD przejęło na całkowite utrzymanie,
ustalano na zebraniach zarządu. Tu omawiano
także sprawozdania prezesa, budżety i nowe pro
jekty. Na walnym zebraniu w marcu 1922 r. po
dzielono pracę na oddzielne komisje: finansową,
rewizyjną, kwestarską, obchodową, prasową, opie
ki nad niemowlętami i nad dziećmi warunkowo
zasądzonymi. Postanowiono ponownie wystosować
odezwę do społeczeństwa w sprawie publicznych
kwest. Były one nieodzowne dla kontynuowania
dalszej opieki nad setkami sierot w zakładach
wychowawczych PTOD w Toruniu, Grudziądzu,
Chełmme, Bydgoszczy, Chojnicach, w prywatnych
rodzinach i na kuracji w Gdyni. Odezwy i kwesty
przyczyniły się równocześnie do budzenia w społe
czeństwie wyczulenia na niedolę sierot, której
ks. Szuman jak ojciec współczuł i usiłował ulżyć.
Oczywiście bywały problemy i kryzysy. Ekono
miczne i wychowawcze. Czasem nawet dość przy
kre, gdy wychowawcy nie zdawali egzaminu ze
znajomości skomplikowanej psychiki sierot wojen
nych i nie byli przygotowani na daleko idącą wy
rozumiałość i cierpliwość wobec nich. Były to jed
nak wypadki rzadkie, które trzeba złożyć na karb
wyjątkowych warunków pozaborczych i powojen
nych. Załatwiał je i porządkował z urzędu preze
sa PTOD ks. Szuman, w czasie regularnych odwie
dzin poszczególnych zakładów. Odbywał wtedy
konferencję z personelem wychowawczym i przede
wszystkim spotykał się z dziećmi. Przeżycia z ta
lach spotkań utrwaliły się w pamięci dzieci.
Na interwencję kierownictwa - wspomina
S. Szymanowicz -powróciłem do Stacji Przejściowej.
Dopiero tu poznałem prawdziwą, miłość i ognisko
domowe. W czasie przebywania wśród nas ks. Szu
man kładł mocny nacisk, by każdy z nas miał

Ks. Henryk A. Szuman
z dziećmi
z Kresów Wschodnich
w domu sierot
w Ostrowitem
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dobrze i mógł uczyć się zawodu, do jakiego miał
powołanie.
Z tejże Stacji Przejściowej p i s z e także Wacław
Szumiato:
Pamiętam, jak ks. Szuman siedział
wśród nas, z nami rozmawiał, śmiał się i żartował...
Stosunek jego do dzieci,
choć nacechowany powa
gą, był bardzo serdeczny i bezpośredni.
K a z i m i e r a B i e ń k o w s k a notuje w s p o m n i e n i a
z G d y m : Pamiętam, jak to było na koloniach.
Ks. Szuman przyjechał odwiedzić dzieciarnię.
Uwa
żaliśmy ten dzień za wielkie święto. Dbał o nasze
zdrowie, o nasze wychowanie i o przyszłość każdej
sierotki. Główną uwagę kierował na życie wewnę
trzne, gdyż pragnął nasze serca zjednoczyć z Naj
świętszym Sercem Jezusa.
Późniejsze w s p o m n i e n i a K a z i m i e r y Bieńkow
skiej dotyczą p o b y t u w Toruniu: W wolnych chwi
lach pomagałam w poradni przy kuchni mlecznej.
Do
pomocy
miałam
chłopca
i
dziewczynkę
z sierocińca. Zaglądał do nas dość często nasz bar
dzo kochany opiekun ks. Szuman. Radował się, że
jego sieroty tak gorliwie pracują.
Moje w ł a s n e w s p o m n i e n i a odnoszą s i ę do sie
rocińca w Lubiczu: W spotkaniach z dziećmi za
chował ks. Szuman właściwy sobie wyraz powagi
i zarazem dobroci. Nie straszył nas karami, nie gro
mił i nie pamiętam, by kiedykolwiek przemawiał
do nas surowym czy podniesionym głosem... W cza
sie pobytu w sierocińcu dużo czasu poświęcał na
posługi religijne. Miewał pogadanki, odprawiał na
bożeństwa, udzielał porad i spowiadał. Robił to sam,
bo z pewnością wyczuwał, że problemy dziecka bez
matki i ojca mają swoje specyficzne wymagania.
Sztuka wychowania s i e r o t n i e j e s t sprawą pro
stą. Wymaga dużej znajomości psychiki d z i e c k a
i subtelnej wnikliwości w jego wrażliwe uczucia,
aby nie z a d r a s n ą ć ran, z a d a n y c h p r z e z sierocy los.
Bo rany w s e r c u sieroty goją się b a r d z o powoli.
Dlatego k s . S z u m a n stosował cierpliwą przezor
ność w t r a k t o w a n i u p r o b l e m ó w o s i e r o c o n y c h
dzieci. Darzył zaufaniem. Wnikał w wartości czło
wieczeństwa i p o m a g a ł je odkrywać. A p r z e d e
wszystkim k o c h a ł sieroty. W pracy wychowawczej
opierał się na t a k i c h wzorach, k t ó r e dawały naj
pewniejsze wyniki.
Imponowały mu natchnione m e t o d y wychowaw
cze ks. J a n a Bosco i k s . Bronisława Markiewicza,
którzy tysiące b e z d o m n y c h chłopców wykierowali na porządnych i religijnych obywateli. Bóg obda
rzył ich tajemniczą mądrością pedagogiczną. Dzię
ki niej zdobywali sobie posłuch i miłość u młodych
łobuziaków z ulicy, którzy mówili o k s . Bosco: On
jest dla nas tak dobry, że odciąłby nas nawet z szu
bienicy. O taką m ą d r o ś ć i dobroć zabiegał u Boga
ks. Szuman, aby d l a swoich s i e r o t być ojcem.
A sieroty? Czy odczuwały i doceniały jego oj
cowski s t o s u n e k ? Wówczas m o ż e n i e zawsze. Za
to dziś, wspominając sierocińcowe przeżycia
z perspektywy czasu, najczęściej podkreślają, że
ks. Szuman był d l a n i c h ojcem.
Janina Kamska pisze: W r.1920 przyjechaliśmy
z grupą sierot z Brześcia do Torunia. Ks. Szuman
dużo czasu poświęcał sprawom sierot. Interesował
się naszymi potrzebami, pouczał, karcił i pochwalał
jak ojciec... W rozmowie z najstarszą siostrą Walą
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powiedział raz jakby rozżalony: Nie warto poświęcać
się obcym dzieciom, bo są niewdzięczne... Podczas
pobytu Wali w Polsce odwiedziłyśmy Starogard. Sta
nęłyśmy nad mogiłą ks. Prałata. Składając kwiaty
i zapalając znicz, powiedziałyśmy wspólnie: Oto stoją
przed Tobą wdzięczne wychowanki Sadowskie, które
zachowują na zawsze we wdzięcznej pamięci Twoją
świetlaną postać. Sieroty potrafią być wdzięczne za
okazanie im serca w trudnych dniach młodości.
Wacław S z u m i a t o t a k w s p o m i n a ojcowską tro
skliwość k s . S z u m a n a o swoje sieroty: Po opusz
czeniu w r.1924 schroniska, nie mogłem uzyskać
pracy. Nie mając pieniędzy szedłem pieszo z Toru
nia do Nawry. Ks. Proboszcz po porozumieniu się
z dziedziczką majątku Ireną Sczaniecką, postano
wił zatrzymać mnie w Nawrze, w nauce ogrodnic
twa.
Felicja Nadolska: To nie tylko był kapłan, ale
i ojciec dla sierot... Był nam życzliwy, a my zawsze
zwracaliśmy się do niego o radę...
Stanisław Szymanowicz: Było nas 250. Ks. Szu
man mówiło nas: Moi Chłopcy! Dumny był, że tylu
mógł utrzymać i doprowadzić do religii... Mam
wspomnienie i wdzięczność, że z jego rąk wyszedłem
na człowieka. W mej pamięci pozostały tylko Jego
słowa: ,,Moi Chłopcy".
Ks. Witold S z u m i a t o : Był dla swych wychowan
ków nie tylko opiekunem, ale i ojcem. Odwiedzając
sierocińce przebywał godzinami
wśród
dzieciarni,
podkreślając, że przyjechał do dzieci....
K a z i m i e r a B i e ń k o w s k a t a k w s p o m i n a swoje
przeżycia: Wysunięto projekt oddania mnie do pew
nej wdowy... Nikt nie przeczuwał, co mnie spotka.
Rozpoczęła się bolesna dola sieroca... Do szkoły nie
chodziłam. Byłam bita po twarzy... Drżałam na
zbliżenie się tej pani... Wysyłałam kartki po kryjo
mu do Nawry, że pójdę, gdzie mnie oczy poniosą,
o ile mi nikt, nie pomoże... Gdy w końcu wyjecha
łam do Nawry i gdy ks. Szuman mnie ujrzał, miał
łzy w oczach. Już się nie żaliłam, bo czułam jego
ojcowską dobroć nad sobą. On nigdy nie przecho
dził obojętnie obok dziecka.
Z n o t a t n i k a m o i c h w s p o m n i e ń : Starał się znać
każde dziecko indywidualnie i nazywać je po imie
niu. Jak ojciec interesował się naszym losem
i zabiegał o naszą przyszłość.
Sporo s i e r o t w r a c a w s p o m n i e n i a m i w progi
wiejskiej p l e b a n i i ks. S z u m a n a w Nawrze. Nie bez
powodu. D l a wielu d z i e c i i m ł o d z i e ż y była ona
prawdziwą przystanią. Służyła za schronisko, za
poradnię - za własny dom. Może tu niejedno
z dzieci, bawiąc się w z a s ł a n y m k w i a t a m i s a d z i e
dobrodusznego proboszcza, wspominało sobie sło
wa A d a m a Asnyka:
O, nie rozpaczaj tak dziecię,
Że nie masz ojca i matki!
Pan Jezus chodzi po świecie
i zrywa po łąkach kwiatki.
Zgodnie ze w s p o m n i e n i a m i jednej z sierot
ks. proboszcz przygarniał,
kogo tylko mógł po
mieścić. Nieraz brudne i zaniedbane dzieci znaj
dowały tu opiekę.
Gdy już na plebanii żadnego
nie było kąta, wtedy włączała się pomoc pobożnej
dziedziczki dworu,
która przeznaczała dla dzieci
oficynę dworską i otaczała opieką.
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Plebania nawrzyńska była przede wszystkim
jakby d o m e m rodzinnym dla tych chłopców
i dziewcząt, których ks. Szuman wyłączył z siero
cińców, by samemu przejąć nad nimi całkowitą
opiekę. Wśród nich byli kandydaci do stanu du
chownego. Sytuacja utrzymania ich nie była dla
ks. Szumana łatwa. W jaki sposób - pisze jeden
z wychowanków - zdołał nasz Dobry Opiekun
utrzymać nas ze swych skromnych oszczędności,
tego nie jestem w stanie odgadnąć. Wiem, że jego
przyjaciel ks. Antoni Kowalkowski z Rytla spieszył
mu z wielkoduszną pomoc (...). Mimo wszystko wy
obrażałem sobie, że budżet naszego Dobrego Opie
kuna musiał być drobiazgowo dzielony na potrzeby
jego wychowanków, a każdy nadzwyczajny wyda
tek musiał żłobić w nim trudną do załatwienia wyr
wę. Po otrzymaniu nominacji prałackiej pisał do
mnie: Ograniczaj się w wydatkach, bo jest ciężko
z pieniędzmi. Już 6 miesięcy mija jak zakupiłem
fiolety prałackie, a dotąd nic jeszcze nie wpłaciłem
na ich konto... Trudności materialne istniały, ale
nie przesłaniały jego wizji przyszłości dla Kościoła
i ojczyzny, jaką upatrywał w swych podopiecznych,
dla których „stał się ojcem w Chrystusie Jezusie".
Miewał niekiedy natchnione pomysły pedago
giczne. Potrafił bardzo wczesnym rankiem, przed
wschodem słońca, wyprowadzić dzieci z letniska
na szczyt Kamiennej Góry w Gdyni, by wspólnie
podziwiać ogrom i wspaniałość dzieła Bożego.
Ukazywał im cudowny blask wschodzącego słoń
ca ponad olbrzymią, z lekka połyskującą taflą
morza. Odśpiewał wspólnie z dziećmi „Kiedy ran
ne wstają zorze..." Przedstawiał obrazowo wiel
kość i dobroć Boga. W taki to sposób usiłował przy
bliżać miłość Ojca niebieskiego sierotom, dla
których ochotnie podjął się być ojcem na ziemi.

W KRĘGU LUDU KOCIEWSKIEGO

K

rólewskie miasto Starogard godnie
przyjmowało w lipcu 1932 r. nowego
proboszcza. U wrót miasta witał księ
dza prałata Szumana zastępca burmi
strza mec. Jacobson, a ks. Dahlman w plebanii.
Pieśń powitalną wykonał męski chór kościelny.
Obecni byli ojcowie miasta, duchowieństwo i tłu
my publiczności, wznoszące radosne okrzyki na
cześć nowego duszpasterza, który w pokornym po
czuciu kapłańskich obowiązków wkraczał w krąg
kociewskiego ludu.
Starogard, malowniczo położony nad Wierzy
cą, szczyci się tytułem miasta stołecznego dla po
łudniowego regionu województwa gdańskiego,
zwanego Kociewiem. W jego skład wchodzą po
wiaty: starogardzki, tczewski i część kościerskiego. Lud kociewski, nazywany Kociewiakami, wy
różnia się - choć dziś już niewiele - specyfiką
swych tradycji i zwyczajów, zbliżoną do kultury
kaszubskiej.
Najstarszym zabytkiem królewskiego miasta
Starogardu jest sędziwa fara św. Mateusza, którą
budowano przez prawie 150 lat. Jej najdawniej
sze zręby pamiętają dzieje pomorskiego księcia
Grzymisława, który recerskiemu zakonowi joani-
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tów darował w r.1198 Starogard. Pamiętają także
czasy krzyżaków, po których pozostały jeszcze
resztki muru obronnego. I wodociągi, zaplanowa
ne w 1514 r. przez Mikołaja Kopernika. Pamięta
ją czasy potopu szwedzkiego i pruskiego zaboru,
kiedy to wielki pożar w 1792 r. zniszczył miasto
niemal do szczętu. Te stare zręby pamiętają rów
nież świt wolności, kiedy to w styczniu 1920 r.
wojska gen. Hallera zajmowały miasto Starogard.
Ks. prałat Szuman wnet się zadomowił w kręgu
ludu kociewskiego i nie ulega wątpliwości, że po
kochał starogardzką wspólnotę parafialną. Gorą
co zapragnął ożywić ją religijnie i opromienić du
chem Bożej miłości. W tym kierunku zmierzały
wszystkie jego poczynania: posługiwania przy ołta
rzu, w konfesjonale i na modlitwie, a religijny urok
podniosłych obchodów świąt liturgicznych poru
szał całe miasto. W procesjach takich jak Boże
Ciało czy uroczystości Chrystusa Króla brały udział
zastępy dziatwy szkolnej, harcerstwa, organiza
cje, władze miasta i tłumy ludu Bożego. Śpiewały
chóry i grały orkiestry. A fale Wierzycy niosły da
leko echo potężnych dzwonów starej fary i całej
okolicy ogłaszały, że „Idzie, idzie Bóg praw
dziwy..." Do takich radosnych przeżyć liturgicz
nych, zwłaszcza dla samego ks. prałata Szumana,
należały uroczystości prymicyjne jego wychowanków
- ks. Aleksandra Kaźniaka w czerwcu 1933 r.
i ks. Jana Sajewicza OMI w lipcu 1937 r.
Dużą wagę przykładał do formowania awangar
dy apostolskiej w parafii. Widział ją w stowa
rzyszeniach i bractwach. Tak religijnych, j a k
i świeckich. Były one oczkiem w głowie jego spo
łecznikowskiej natury.
J e s t przeto regularnie obecny na zebraniach
i wycieczkach dzieci Krucjaty Eucharystycznej,
przysłuchuje się z uwagą dziecięcym referatom,
chwali, nagradza, poprawia, a nawet - mimo pew
nej nieśmiałości - bawi się z nimi. Troskliwą opie
ką otacza młodzież, zespoloną w ramach KSM
męskiej i żeńskiej - interesuje się zajęciami,
bierze udział w grach i pieczeniu kartofli na dzie
dzińcu Domu Młodej Polki. Bez większych trud
ności dostosowuje się do poziomu ludzi, wymaga
jących jego duchowej porady i przewodnictwa.
Braterską dłoń podaje tym, którzy łamią się
w walce z nałogami pijaństwa w kołach abstynen
tów. Poucza ich, że alkohol rozbija szczęście rodzin
ne, przytępia umysł, osłabia wolę, jest przyczyną
wielu występków i zbrodni, samobójstw, chorób
umysłowych i dziedzicznych, a zarazem podaje spo
soby wyzwolenia się z niewoli alkoholu. Dla inte
lektualistów n a t o m i a s t zapoczątkowuje Koło
Ks. Piotra Skargi, aby przez referaty i dyskusje
mogli zaspokajać głód wiedzy religijnej. W Ka
tolickim Kole Kobiet, które założył w r. 1933, na
kreśla program i zasady działalności apostolskiej.
Kieruje akcją Rady Misyjnej, organizowaniem dni
misyjnych, wystaw i akademii, by w umysłach swe
go ludu poszerzać horyzonty powszechności Koś
cioła, a zebranymi datkami wspomagać misje za
graniczne.
Apostolstwo Chorych pomaga mu wydajnie
w organizowaniu dni chorych, na które zwykle
składało się wspólne nabożeństwo, Komunia św.

i przyjęcie d l a około 2 0 0 osób. I c h d u c h a wzmac
nia ks. S z u m a n słowami żywej wiary: Chorym trze
ba siły ducha i wiary. A to daje tylko Pan Jezus.
On nie opuści nikogo, tylko trzeba ufać w Jego po
moc i cierpienia znosić cierpliwie, a Pan Jezus, który
tyle cierpiał dla ludzi i Krew najdroższą przelał, po
cieszy cierpiących i da im łaskę, że szczęśliwie przej
dą pielgrzymkę życia i połączą z Nim na zawsze.
Dla m a t e k i m ł o d y c h m ę ż a t e k organizuje kursy
katolickiego m a c i e r z y ń s t w a , k t ó r e cieszyły s i ę
dużym wzięciem w k r ę g u l u d u starogardzkiego.
Z a m i ł o w a n i a s p o ł e c z n e odgrywały w życiu
ks. S z u m a n a ważną rolę. Zgodnie ze słowami ka
szubskiego d r a m a t o p i s a r z a ks. B e r n a r d a Sychty
bogate życie wewnętrzne nie powstrzymało ks. Szu
mana od pracy społecznej. W tej dziedzinie był wzo
rem i ideałem niedoścignionym. Potrafił całkowicie
tej pracy się poświęcić. Tu znajdował radość życia,
tu czuł się szczęśliwy i zadowolony. Ten zapał do
pracy społecznej pragnął przelać na swoich współ
pracowników. Religijnie i charytatywnie pojęta
działalność społeczna była d l a mego bazą budo
wania królestwa Bożego wśród swego ludu.
Warunki e k o n o m i c z n e w S t a r o g a r d z i e p r z e d 
stawiały się w t y m c z a s i e krytycznie. S p o r a licz
ba bezrobotnych i żebraków włóczyła się po
u l i c a c h s t o l i c y Kociewia. Towarzyszyły im wy
rzekania, ż a l e i skargi, a sporadycznie t a k ż e hu
morystyczne piosenki: „Panie b u r m i s t r z u , kiszki
n a m piszczą". Ks. S z u m a n czuł się do żywego do
tknięty tą sytuacją. Obniżała ona b o w i e m m o r a l e
m i a s t a i n i e sprzyjała zamysłom budowy drugiego
kościoła, który stawał się palącą koniecznością.
By choć po części zaradzić t e m u stanowi, przystę
puje do zorganizowania Parafialnego Wydziału
Caritasu.
W g r u d n i u 1932 r. zwołuje z e b r a n i e konstytu
cyjne, na k t ó r e zaprosił w ł a d z e m i a s t a i wojska,
duchowieństwo, urzędników, przedstawicieli to
warzystw poza - i przyparafialnych i p r a s ę . Se
kretarz Diecezjalnego Związku Dobroczynności
ks. M u z a l e w s k i wygłosił r e f e r a t o z a d a n i a c h
i organizacji P a r a f i a l n e g o Wydziału C a r i t a s u .
Ks. S z u m a n d o d a ł kilika podstawowych założeń.
Jesteśmy organizacją ściśle kościelną, skupiającą
działalność
wszystkich
katolickich
stowarzyszeń
i zakładów dobroczynnych... Chcemy ratować du
sze i ciała głodnych, bezdomnych, bezrobotnych
i opuszczonych...
Chcemy dopomagać do planowe
go rozwoju akcji dobroczynnej... Chcemy szerzyć
w społeczeństwie praktyczne zrozumienie
miłości
bliźniego... Chcemy walczyć z zawodowym żebrac
twem,
wyzyskującym ofiarność jednostek na cele
niegodne.
Stąd gorąco zaleca aby każdy parafianin, ma
jący stały dochód, zapisał się na członka Caritasu,
płacąc miesięczne składki na ubogich. Informuje,
że biuro rozpocznie działalność od 2.1.33 r. i będzie
prowadziło spis ubogich w parafii, a po zbadaniu
ich położenia, dopomagało w miarę środków tym,
którzy cierpią największy niedostatek... I w końcu
wyraża mocną nadzieję na poprawę sytuacji w krę
gu swego ludu: Przy wspólnym, rozumnym wysił
ku i Bożej pomocy usunie się z miasta włóczęgo
stwo, a nędzy największej się zaradzi.
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D o b r o c z y n n a akcja P a r a f i a l n e g o Wydziału
C a r i t a s u zaczyna w s t y c z n i u d z i a ł a ć p e ł n ą pa
rą. W ciągu k i l k u m i e s i ę c y zapisuje się około
3 0 0 członków, c h o ć k s . S z u m a n s p o d z i e w a ł się
większej liczby. Wpływy na fundusz C a r i t a s u za
czynają napływać ze s t a r o s t w a , m a g i s t r a t u i ko m i t e t u F u n d u s z u pracy, z C e c h u P i e k a r s k i e g o
i Towarzystwa Kupców Samodzielnych, z imprez
i l o t e r i i , ze s k ł a d e k i s k a r b o n e k kościelnych,
z publicznych zbiórek i od prywatnych osób. Spe
cjalne apele kieruje się do społeczeństwa w okre
sie Bożego Narodzenia, Wielkanocy, święta Chry
stusa Króla i z okazji Tygodnia Miłosierdzia.
Z a d a n i a Caritasu wymagały dużo. Podjęły się
jej organizacje przyparafłalne: Stowarzyszenie Pań
Miłosierdzia, Konferencja św. Wincentego, sekcja
walki z żebractwem, Apostolstwo Chorych, Trzeci
Zakon, Bractwo Matek, Katolickie Stowarzysze
nie Kobiet i Apostolstwo Modlitwy. A podjęły się
by wypełnić ewangeliczne przykazanie miłości:
n a k a r m i ć głodnych, napoić spragnionych i przyo
dziać nagich. W pierwszym roku działania Wydział
C a r i t a s u wspomagał co m i e s i ą c około 5 5 0 rodzin,
a doraźnej pomocy udzielił d l a 2992 osób w po
staci opału, odzieży, obuwia, bielizny, paczek żyw
nościowych, m l e k a o r a z wynajdywania zatrudmenia, u d z i e l a n i a p o r a d i u r z ą d z e n i a gwiazdki.
Zdając sprawozdama z tego okresu ks. Szuman po
wiedział: Po rocznej pracy pochlubić się możemy,
że z pomocą Bożą osiągnęliśmy tak wielkie rezulta
ty. Stało się to tylko dzięki współpracy wszystkich
warstw, wszystkich organizacji społecznych, sa
morządów i urzędów.
Miłość bliźniego złączyła
wszystkich w pracy tak wzniosłej i szlachetnej.
Stwierdził także, że włóczęgostwo się zmniejszyło,
pijaństwo
zmalało, a akcja dobroczynna podziała
ła kojąco na umysły dotkniętych nędzą i otworzyła
niejedną kieszeń, poprzednio zamkniętą dla ulże
nia doli nieszczęśliwych bliźnich...
A na l a m a c h „ D z i e n n i k a S t a r o g a r d z k i e g o "
z 17.IV.34 r. odnotowano: Przede wszystkim na uznanie zasłużyła
niestrudzona praca duchowego opieku
na i szermierza idei charytatywnej, ks. prałata
Szumana, który w czasie swego pobytu w Starogar
dzie ogromnie dużo zdziałał dla biednych, zyskując
sobie z ich strony głęboką wdzięczność.
W styczniu 1934 r. u r u c h o m i o n o k u c h n i ę Cari
tasu, którą popularnie nazywano tanią kuchnią.
Posiłki wydawano za c e n ę 3 groszy, a d l a najbie
dniejszych b e z p ł a t n i e . Ubodzy i bezrobotni korzy
stali z niej gremialnie. W k u c h n i wydzielano 5 0 0 1000 posiłków dziennie. W jednym tylko roku 1937
z płatnych obiadów skorzystało 60 tysięcy osób
i 12 tysięcy z bezpłatnych.
Akcję charytatywną k s . S z u m a n pojmował j a k o
jedną z dróg, prowadzących do chrześcijańskiego
uświęcenia swego ludu. Tym, którzy poświęcali dla
ubogich c z a s i pieniądz, t ł u m a c z y ł , że Bóg wy
stawia nas na próby, że pragnie, by spod skoru
py grzechu wyłoniło się nasze sumienie, żeby
wytrysnęła z
nową siłą
wszechmogąca
miłość
chrześcijańska. Tym z a ś , k t ó r z y k o r z y s t a l i z do
b r o c z y n n o ś c i C a r i t a s u , u d z i a l a ł z a l e c e ń : Nim
zgłosisz się po chleb dla ciała, przyjmij przedtem
chleb dla duszy w Komunii św. O biedzie swej
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doczesnej powiedz siostrze parafialnej, o biedzie du
chowej powiedz Panu Jezusowi w Sakramencie Po
kuty. Przed odwiedzaniem biura Caritasu, odwiedź
najprzód Pana, Jezusa w kościele i wysłuchaj Mszy
świętej.
Akcja dobroczynności, n i e s t e t y, n i e odbywa się
bez zgrzytów i n i e p o r o z u m i e ń . Zawsze znajdą się
ludzie, u k t ó r y c h s a m o l u b s t w o i w a r c h o l s t w o bio
r ą górę n a d r o z s ą d k i e m . T r u d n o ś c i t e n i e ominę
ły także wielkodusznej działalności starogardz
kiego W y d z i a ł u C a r i t a s u i osoby k s . p r a ł a t a Szumana. Najbardziej j e d n a k podłą rolę odegrała
n i e d u ż a g r u p a ś w i a d o m y c h podżegaczy, k t ó r y c h
k ł u ł a w oczy p r a w d a , że akcja C a r i t a s u była dzie
ł e m k a t o l i c k i m i parafialnym. „ D z i e n n i k Staro
g a r d z k i " z g r u d n i a 1 9 3 6 r. tak n a ś w i e t l a te wy
padki:
Parafialne
Towarzystwo
Dobroczynności
Caritas zdobyło już sobie w mieście powszechne za
ufanie,
udzielając pomocy najbiedniejszym.
Ofiaro
dawcy są przekonani, że zebrane środki rozdaje się
sprawiedliwie,
ludziom pomocy potrzebującym.
Jak
kolwiek
ofiarność
obywatelstwa
miasta jest znacz
na, jednakże Caritas nie może zaspokoić 700 bez
robotnych i ich rodzin. Kierująca, biurem siostra
miłosierdzia, chodzi po domach i bada dokładnie
warunki życia biednych. Dzięki temu zna dokładnie
potrzeby zgłaszających się o pomoc i może spra
wiedliwie
wszystkich
potraktować,
oczywiście
w miarę posiadanych środków.
Na ogół biedni
z wdzięcznością przyjmują zasiłek,
lecz nachodzą
się też jednostki awanturnicze, które w biurze za
chowują się często napastliwie. Niektórzy niezado
woleni
bezrobotni
zaczepiają
nawet
kierowniczkę
Caritasu na ulicy, grożąc zemstą... Rozszerza się
też wśród biednych rozmaite kłamliwe plotki, byle
tylko siać rozgoryczenie i podburzać bezrobotnych....
W n a s t ę p n y m r o k u u k a z a ł y się na ł a m a c h „Dzien
n i k a S t a r o g a r d z k i e g o " d a l s z e wyjaśnienia: Kuch
nia Ludowa jest tedy w czasie zimy skuteczną
pomocą dla biednych naszego miasta... Istnieje ta
pożyteczna
instytucja
dzięki
ofiarności
obywatel
stwa miasta, wrażliwego zawsze na nędzę ludzką
i chętnie składającego ofiary dla
najbiedniejszych
rodaków naszych. Wielkie zawsze staranie o ubo
gich wykazuje ks. prałat Szuman, któremu sprawa
Caritasu leży bardzo na sercu i którego bazgraniczna i cicha ofiarność dla biednych budzi uznanie
i szczerą wdzięczność u tych, rzetelny wysiłek i szla
chetne czyny oceniać potrafią. N a s t ę p n i e wskazu
jąc na j a k ą ś zakulisową frondę dodaje: Podkreśla
my dlatego umyślnie, że ks. proboszcz miejscowy
jest duszą całej akcji dobroczynnej i sam świeci naj
lepszym, przykładem, bo elementy wrogie Kościoło
wi i duchowieństwu tak często dziś starają się siać

nienawiść wśród nie
uświadomionych bezrobot
nych właśnie przeciwko tym czynnikom. A j a k to
wszystko przeżywał s a m k s . S z u m a n , w którego
r ę k a c h s k u p i a ł a się c a ł a akcja C a r i t a s u ? K r ó t k o
wyraził to w liście do m n i e : Krążą krzywdzące
wersje. Szczują przeciw klerowi. Módl się za mnie.
W s m u t n y c h n a s t r o j a c h i p r z e ż y c i a c h myśl
ks. S z u m a n a wybiegała do sierot, z którymi los go
rozłączył z chwilą objęcia parafii w Starogardzie.
Bo sieroty zachowały go n a d a l w wdzięcznej pamię
ci. Modliły się za niego i zasypywały go listami. Wy
korzystywał każdą chwilę, by przynajmniej t y m od
pisać, k t ó r e najbardziej jego słowa potrzebowały.
Częściej posługiwał s i ę p o c z t ó w k a m i , p i s a n y m i
w podróży. Mnie proszę się nie dziwić - zaznacza
w liście do dawnej podopiecznej - że nie piszę. Jako
proboszcz dwóch parafii, budowniczy dużego koś
cioła, a obecnie dziekan starogardzki przy częstym
niedomaganiu, mam taki nadmiar pracy, że pry
watną korespondencję do rodziny i wychowanków,
nawet księży, zupełnie zaniedbałem. Lecz z każde
go listu od moich byłych wychowanków, szczegól
nie gdy się dobrze prowadzą, ogromnie jestem rad.
Tali, nie miał już czasu na korespondencję, ale wszy
stkie swoje sierotki zachował głęboko w pamięci.
Byłem świadkiem, j a k j e d n e g o wieczoru długo przy
patrywał się rozmieszczonym na ścianach staro
gardzkiej plebanii fotografiom sierot, aż wreszcie
załamawszy dłonie, powiedział ze wzruszeniem:
Dzieci, moje dzieci, gdzie wy teraz się obracacie?
Ks. p r a ł a t H e n r y k S z u m a n . D u s z p a s t e r z sta
r o g a r d z k i e g o l u d u kociewskiego. O p i e k u n s i e r o t
i u b o g i c h . K a p ł a n Boży. C z ł o w i e k , k t ó r y k r y ł
w swej d u s z y s k a r b y tajemnic, n i e łatwych do roz
szyfrowania.
Wydawał s i ę n i e ś m i a ł y i jakby m a ł o przystęp
ny - a lgnęły do niego d z i e c i i sieroty. Wyróżniał
się nobliwą prezencją i odziedziczoną po antena
t a c h wysoką k u l t u r ą - a s e r c e m i a ł o t w a r t e d l a
ubogich, włóczęgów i pijaków. Ochoczy do prze
wodniczenia i wygłaszania m ó w na zjazdach i zgro
m a d z e n i a c h - a najszczęśliwszy w modlitwie
w ciszy kościelnych m u r ó w i w p o k o r n y m posłu
giwaniu w konfesjonale. R o z k o c h a n y w swej para
fialnej o w c z a r n i - a r ó w n o c z e ś n i e ogarniający
miłością d u s z p a s t e r s k ą p o w s z e c h n ą społeczność
Kościoła. O d d a ł Bogu d u c h a rażony s t r z a ł a m i wro
gów ojczyzny - a z wiarą p r z e p o w i a d a ł d n i wolno
ści i p a n o w a n i a C h r y s t u s a K r ó l a w ś r ó d swego
narodu.
K a p ł a n niezwykły, w k t ó r y m d z i a ł a ł a moc
Bożych tajemnic.
W następnym numerze: KOŚCIÓŁ NA POLU

Każdy c z ł o w i e k jest tyle wart,
ile wartości zdobył pracą,
a dla innych tyle,
ile potrafi im sprawić ulgi i radości.
Maksym Gorki

Nasze

promocje

Człowiekiem...

Strach

Pamięci matki..

Z dnia na dzień
próbujesz żyć
marzeniami
wywabiając je
kartką papieru
z ogólnego istnienia
tworząc rewolucję
chociaż
zbyt wielu
nie czuje się...
i braknie serc
i braknie sil
a jednak
w konspiracyjne serca
biją...

Cztery ściany
pusty strych
zimny beton
krzywe okna

...i skruszyła Cię
noc
z nadzieją
że skradniesz...
tworząc marzenia
w kolory zachłanne

Czujesz...?
A ja
nie mam już nic
w zamian
prócz oskarżeń
bo widzisz...
trudno być niezależnym...
samym sobie
człowiekiem
KMR

i

ekstaza
a to...
zmokła ziemia
w lustrach szarzeje
naszym życiem
- niemym uśmiechem
obiecanym
bez słowa

I słów matce...
zapomniałem...
wrzesień 1994

maj 1994

Artur Wirkus
urodził się w 1976 roku w Szczecinku, od 1980 roku mieszka
w Tczewie. Poezją zainteresował się już jako jedenastolatek
w szkole baletowej, której nie ukończył z powodu tragicznego
wypadku. Poważniejsze teksty powstały, gdy był uczniem drugiej
klasy Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w Tczewie.
Publicznie zaprezentował swój wiersz na X Festiwalu Twórczości
Sakralnej w Tczewie w 1994 roku oraz parokrotnie w programach
Piwnicy Artystycznej „Kandelabr". Publikowane w naszych
promocjach wiersze są literackim debiutem młodego poety.
Artur Wirkus jest rencistą II grupy inwalidzkiej.
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HENRYK LEMKA

Saga rodzinna
Część 4
Wojny ciąg dalszy
NA ROBOTACH JAKO NUREK
adeszła wiosna 1940 roku. Lody
na Wiśle spłynęły, a roboty pod
wodne przy odbudowie mostów
w Tczewie się skończyły. Szef nurków,
Harry Topper, otrzymał polecenie utwo
rzenia ekipy nurków, która miała udać się
na roboty do Generalnej Guberni, celem
oczyszczenia koryt rzek z leżących w nich
przęseł mostowych. Do tej ekipy powo
łano mnie i, jako kandydatów na nur
ków, mojego brata Pawła i mojego dob
rego kolegę, Bernarda Sobolewskiego.
A wszystkiemu było winne moje zejście
pod wodę i odstrzelenie tego dźwigara.
Nurków niemieckich, zwłaszcza młodsze
roczniki, powołano do wojska, więc bra
ki w ludziach zastępowano polską silą
roboczą. Z tego powodu w pierwszych
dniach maja 1940 roku wywieziono nas
na roboty mostowe do Generalnej
Guberni. Z jednej strony byłem z tego
zadowolony; uniknąłem w ten sposób,
znikając z Tczewa, aresztowania przez Ge
stapo, a poza tym miałem okazję dobrze
poznać frapujący mnie zawód nurka.
Z drugiej zaś strony, na czas nieokreślony
musiałem pożegnać się z moją ukochaną
Klarcią. Niestety, ani rozpacz, ani łzy nie
były w stanie niczego zmienić. Musieli
śmy i chcieliśmy oboje żyć, z nadzieją
lepszych czasów, więc trzeba było się pod
porządkować rozkazom okupanta.

N

Klarcia, żegnając mnie czule, powie
działa tylko:
- Uważaj na siebie, przy tej niebez
piecznej pracy. Ja będę czekała na ciebie
i na każdą wiadomość.
Pokrzepiony tymi słowami pojecha
łem w nieznaną i tajemniczą przyszłość,
włączony przymusowo do grupy specja
listów odbudowy mostów.
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Pierwszą naszą budową był most na
Sanie, niedaleko Rozwadowa. Mieszka
liśmy w wagonach towarowych, przero
bionych na mieszkalne, a wyżywienie
otrzymywaliśmy z kuchni polowej.
Bystry San, po którym spływała aku
rat wysoka majowa woda, dawał nam się
mocno we znaki. Silny prąd wody zmu
szał do pracy wyłącznie w pozycji leżą
cej. Widoczność była zerowa. Piasek
i mul niesiony przez falę, tworzył tak sil
ną zawiesinę, że pod wodą panowała
ciągle ciemna noc. Wszystko wykony
waliśmy po omacku. Tu poznaliśmy pal
nik do cięcia metali pod wodą. Zanim jed
nak pozwolono nam go praktycznie
wypróbować, musieliśmy zaznajomić się
z jego budową technologiczną.
Praca na budowie trwała od 600 do
18 , z dwugodzinną przerwą obiadową.
Odległość do Rozwadowa, małego mia
steczka, wynosiła około osiem kilo
metrów, a do wsi leżącej z drugiej strony
Sanu, około jednego kilometra. Po cięż
kiej pracy pod wodą, wieczorami rzadko
opuszczaliśmy nasze kwatery. Przeważ
nie po kolacji kładliśmy się na wyrach
w „bauzugu". Jedynie w niedziele wszy
scy trzej, mój brat Paweł, Ben - jak
nazywaliśmy kolegę, Bernarda Sobo
lewskiego - i ja, wyruszaliśmy do kościo
ła do Rozwadowa.
00

Ruch pasażerski na tej linii odbywał
się systemem wahadłowym. Pociągi do
jeżdżały jednocześnie do obu przyczół
ków mostu, a pasażerowie przechodzili
po prowizorycznym, drewnianym moście
na drugą stronę Sanu. Takie połączenie
czynne było trzy razy dziennie: rano,
w południe i wieczorem. Mimo tej pozor
nej swobody, oprócz pracy nie mieliśmy
praktycznie nic. Żadnej rozrywki, żadnej
książki, ani gazety. Pozostały jedynie

wspólne, wieczorne Polaków rozmowy
w naszym wagonie. Ale i ten temat wkrót
ce się wyczerpał. Pisałem wówczas do
mojej Klarci i do domu listy, dużo listów,
które - jak się później okazało - docho
dziły rzadko i to z wielkim opóźnieniem.
Odpowiedzi również przechodziły przez
cenzurę i rzadko trafiały do adresata.
Po dwóch miesiącach przeniesiono
nas na inną budowę, koło Sandomierza.
Tu w korycie Wisły leżało całe stalowe
przęsło mostu. Miało około 70 metrów
długości i ważyło około 4000 ton. Wago
ny nasze ustawiono, jak poprzednio, nie
daleko mostu, aby do pracy było blisko.
Była to znacznie większa budowa, praco
wało tu mnóstwo ludzi i sprzętu. Do San
domierza było wprawdzie też około 5 km,
ale bliżej mostu leżała miejscowość Dwi
kozy. Ni to wieś ni miasto, taka większa
osada. Znana z huty szkła i dużej prze
twórni owoców i warzyw. Cała okolica
to ogromne sady owocowe i ogrody wa
rzywne. Właśnie trwał sezon czereśni
i truskawek. Zajadaliśmy się nimi, ko
sztowały tu dosłownie fenigi.
Na tej budowie dobrze opanowałem
cięcie żelaza palnikiem podwodnym
i technikę przygotowania ładunków wy
buchowych, i zakładania ich pod wodą
do konstrukcji mostowych. Fragmentami
wydobywaliśmy dźwigiem całe zatopio
ne przęsło mostowe.
Późną jesienią, na skutek przeziębie
nia zachorowałem na anginę. Powozem
zawieziono mnie do szpitala w Sando
mierzu, gdzie przeleżałem dziesięć dni.
Obsługę stanowiły siostry zakonne
Św. Wincentego. Z całym poświęce
niem i prawdziwie samarytańskim mi
łosierdziem wykonywały swoją misję.
One naprawdę w tych prymitywnych wa
runkach wojennych niosły pomoc cierpią-
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cym. W okresie rekonwalescencji stara
łem się je zastąpić w obsłudze leżących
na tej samej sali chorych. W końcu zno
wu zdrów wróciłem do pracy.
Akurat w święta Bożego Narodzenia
przewożono nasz „bauzug" z Sandomierza
do Warszawy. Tu, jakimś cudownym zrzą
dzeniem losu, kierownictwo budowy
przygotowało dla nas kwatery prywatne.
Zamieszkałem razem z kolegą Benem
u państwa Płocińskich na Żoliborzu w po
bliżu mostu gdańskiego. Pierwszym za
daniem nurków było zbadanie uszkodzeń
podwodnej części filarów tego właśnie
mostu, czy nie ucierpiał na skutek bomb
i pocisków artyleryjskich, których dużą
ilość wokoło zrzucono. Na razie jednak
zima była w pełni, a Wisła skuta lodem,
więc mieliśmy trochę oddechu w pracy.
Nasi gospodarze, pan Kazimierz Płociński
i jego żona, pani Wacława, byli dla nas
bardzo mili. On pochodził z Grudziądza,
a ona była rodowitą warszawianką. Mieli
córkę jedynaczkę, trzynastoletnią Jadzię.
Od pierwszego dnia przypadliśmy sobie
do gustu i przede wszystkim zapropo
nowaliśmy wspólną kuchnię. W War
szawie każdy z nas otrzymywał pewną,
dosyć znaczną sumę pieniędzy na wyży
wienie i odpowiednią ilość kartek żyw
nościowych, bowiem żywność była już
wówczas racjonowana.
W wolny czas, o dziwo, korzystaliśmy
z pełnej swobody poruszania się po
Warszawie, oczywiście do godziny poli
cyjnej.
Po tym pobycie na pustkowiu
w wagonach towarowych, zatęskniłem
do kulturalnej- rozrywki. Tu było jej
w bród. Wszyscy znakomici aktorzy pol
scy, teatralni i filmowi, jak Junosza Stępowski, Adolf Dymsza, Stefcia Górska,
Chmurkowska, Władysław Walter, Lu
cyna Szczepańska, Barbara Kostrzewska
i cała plejada innych, występowali na licz
nych scenach warszawskich teatrów i ka
baretów. W kawiarni „Lucyna" śpiewał
Mieczysław Fogg. Był też słynny „Chór
Dana". W kinach wyświetlano wspania
łe polskie komedie z Żabczyńskim, Sielańskim, Fertnerem, Eugeniuszem Bodo,
Mieczysławą Ćwiklińską, Jadwigą Smosarską, Elżbietą Barszczewską. Po raz
pierwszy w życiu miałem okazję obej
rzeć operetki Strausa i Lehara „Zemstę
Nietoperza", „Cygańską Miłość", „We
sołą Wdówkę" - z Barbara Kostrzewska
i Lucyną Szczepańską w rolach głównych.
Sekundowały mi pani Wacława i jej cór
ka Jadzia. One były moim „Cicerone" po
Warszawie. Czasami towarzyszył nam
pan Kazimierz lub kolega Ben.
W domu państwa Płocińskich pano
wała prawdziwa rodzinna atmosfera. Po
siłki, obiady i kolacje spożywaliśmy razem
przy jednym stole. Wieczorami pomagałem
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Jadzi w odrabianiu lekcji, chodziła bowiem
na tajne komplety. Pani Wacława coś tam
zawsze prasowała, cerowała itp. Pan Ka
zimierz, muzyk z zawodu, grywał na
skrzypcach i na trąbce, Ben zaś na akor
deonie, a ja śpiewałem refreny znanych
szlagierów. Umilaliśmy sobie wzajemnie
czas, by jakoś przetrwać te trudne dni
okupacji.
Tymczasem na świecie sytuacja była
wręcz tragiczna. Cała Francja i Bałkany
z Grecją włącznie, były zajęte przez
Niemców. Anglia była bombardowana
przez Luftwaffe. Wszędzie wzmagał się
terror hitlerowców. Ale Warszawa żyła
nadzieją, że to się kiedyś skończy i na
staną dnie lepsze, radosne.
Pewnej niedzieli, 22 czerwca 1941 ro
ku radio niemieckie nadało sensacyjną
wiadomość, że wybuchła wojna ze Związ
kiem Sowieckim. Nie chcieliśmy w to
uwierzyć. Przecież jesienią 1939 roku
Niemcy zawarły z ZSRR na 20 lat układ
o nieagresji. Hitler znowu złamał umowę.
Związek Radziecki nie spodziewał się tego
i do wojny nie był przygotowany. Woj
ska niemieckie w błyskawicznym tem
pie zajmowały obszerne tereny Rosji.
Kilka dni po wybuchu tej wojny War
szawa przeżyła nalot bombowy samolo
tów radzieckich. Było to wieczorem, oko
ło godziny 20 °° Byłem akurat w teatrze,
gdzie nagle przerwano przedstawienie
i wszyscy widzowie oraz aktorzy musieli
zejść do schronu. Słyszeliśmy wybuchy
bomb i po chwili alarm odwołano. Spek
taklu już nie kontynuowano, bo większość
widzów wyległa na ulice, aby się czegoś
bliższego dowiedzieć. Aktorzy też niespo
kojni o los swoich bliskich, spieszyli do
domów. Spadło zaledwie kilka bomb na
Krakowskim Przedmieściu, na Marszał
kowskiej i na Pradze, ale ofiar było dużo.
Jedna z bomb spadla w odległości stu me
trów od teatru, w którym byłem na spek
taklu. Gdyby tak trafiła w teatr, aż strach
pomyśleć, kilkaset osób z pewnością by
zginęło. Na ulicach, o tej porze panował
duży ruch, stąd tyle ofiar.
Nazajutrz doszła nas tragiczna wieść,
że na Pradze jedna z bomb trafiła w tram
waj, przepełniony ludźmi. Masakra była
straszna, ponad 50 śmiertelnych ofiar.
Wśród nich, niestety, był również mój
brat, Paweł. Wracał od kolegi do domu,
właśnie tym tramwajem. Zresztą identy
fikacja zwłok to potwierdziła. Pochowa
no go w grobie masowym, razem z ofia
rami bombardowania. Dlaczego tyle osób
niewinnych musiało zginąć? Jaki cel stra
tegiczny mógł mieć ten nalot bombowy
na otwarte, przeludnione miasto? Na te
pytania nie znalazłem odpowiedzi.
Tymczasem wojska niemieckie na
froncie północnym zajęły Litwę, Łotwę,
Estonię i doszły do Leningradu. W ślad

za nimi ruszyły pociągi robocze między
innymi i nasz otrzymał polecenie wyja
zdu na Łotwę do Rygi. Było to w poło
wie września 1941 roku. Ze szczerym
żalem i dużym niepokojem, niepewny
dalszego losu, pożegnałem miłą rodzinę
Płocińskich w Warszawie. Czy się jeszcze
kiedyś spotkamy?
Było nam jeszcze bardziej smutno,
gdy rozdzielono nas z Benem. Skierowa
no mnie do niemieckiego nurka Józefa
Lowe, który kierował ekipą tej nowej
wyprawy. Dojechaliśmy do Malborka
i ogłoszono kilkudniowy postój naszego
„bauzugu", celem uzupełnienia innych
ekip fachowców mostowych. Z tej racji
pozwolono mi na dwa dni odwiedzić ro
dzinę w pobliskim Tczewie. Radość po
prawie rocznej rozłące była wielka. Ale
gdy rodzicom dokładnie opowiedzia
łem okoliczności śmierci brata Pawła,
opanował nas wielki smutek. Rodzice
bardzo cierpieli z powodu utraty syna,
a ja znowu musiałem odjechać w nie
znane. Całą pociechą rodziców były
moje trzy siostry. Najstarsza, Szarlo
ta, już pracowała, a Eryka kończyła na
ukę w szkole podstawowej nr 2. Hel
cia, najmłodsza, była uczennicą czwar
tej klasy tej samej szkoły.
Radosne są chwile powitania, ale
następujące po nich pożegnania bywają
przeważnie smutne. Rozłąka z Klarcią
jeszcze bardziej pogłębiła naszą miłość.
Ciężkie dla nas to były chwile, tym bar
dziej, że jechałem do obcego kraju, gdzie
wciąż trwała wojna.
Klarcia i tym razem była bardziej
opanowana niż ja. Pożegnaliśmy się na
dworcu, dokąd mnie odprowadziła i po
jechałem do Malborka. Stąd nasz „bau
zug" wyjechał jeszcze tej samej nocy
w kierunku Królewca, Kowna do Rygi na
Łotwie, która była docelową stacją.
W Wilnie skorzystaliśmy z dłuższe
go postoju i zaopatrzyliśmy się w żyw
ność. Miasto jak każde inne, wyludnio
ne, ale w sklepach było jeszcze sporo
towarów. Pierwszy raz byłem w Wilnie,
więc koniecznie musiałem zwiedzić Ostrą
Bramę. Miejsce kultu Najświętszej Ma
ryi Panny było czynne jak gdyby nigdy
nic. Ojcowie zakonni obsługiwali zwie
dzających, których wprawdzie było mniej
niż przed wojną. Przechodziłem tuż obok
w pobliżu znajdującego się Uniwersyte
tu Wileńskiego. Wilno w ogóle wydawa
ło się nietknięte przez wojnę. Zostało wi
docznie, jak większość terenów Kraju
Rad, zdobyte okrążeniem, bez strzału.
Do celu dojechaliśmy po dziesięciu
dniach. Miejscowe kierownictwo odbu
dowy mostu kolejowego z miejsca zaprzę
gło nas do roboty. Przejazd przez Dźwinę był bowiem newralgicznym punktem
linii strategicznej dla zaopatrzenia wojsk
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frontowych. Odbudowa mostu była więc
nagląca. Do nurków należało usunięcie
konstrukcji leżącego w wodzie przęsła.
Ze względu na stały ruch pociągów przę
słem prowizorycznym, konstrukcję moż
na było tylko ciąć na kawałki, bo o uży
ciu materiałów wybuchowych nie było
mowy. Do wydobycia pociętych części
mostowych służył 60 tonowy dźwig pły
wający. Wśród pracujących na budowie,
przeważali Łotysze. Znalazło się również
kilku Polaków. Ich także wojna rzuciła
w te strony. Wspólnie zwiedzaliśmy mia
sto. Ryga była piękna, na wskroś nowo
czesna, o urozmaiconej architekturze
i szerokich ulicach. Miała operę, stały
cyrk, duże, kilkupiętrowe domy towaro
we, kinoteatry. Nie była w ogóle zniszczo
na przez działania wojenne. W połowie
grudnia, a więc po trzech miesiącach roboty
wydobywcze były wykonane w 50 procen
tach, zgodnie z planem. Wkrótce Dźwina
pokryła się lodem i nastała sroga zima.
Krótko przed Nowym Rokiem prze
rzucono nas 500 kilometrów dalej na
północ, do Estonii, do miejscowości
Nawra, leżącej nad rzeką o tej samej
nazwie. Po drodze przejeżdżaliśmy
przez wielkie lasy, nieliczne wsie i mia
steczka. Wszystko było w zimowej
śnieżnej szacie, skute mrozem docho
dzącym do - 3 5 ° C. Dojechaliśmy do
celu głodni i przemarznięci. Pociąg bo
wiem, na skutek tych niemal polarnych
warunków, spóźnił się o całą dobę.
Na miejscu panowały już przyfronto
we stosunki. Na ulicach sami munduro
wi, cywilnej ludności prawie nie było wi
dać, a jeżeli, to tylko dzieci, kobiety
i staruszkowie. Miasto Nawra służyło
Niemcom jako baza wypoczynkowa i do
wymiany wojskowych oddziałów fron
towych. Do oblężonego Leningradu było
zaledwie 80 km. W opustoszałych dom
kach, przeważnie drewnianych, urządzo
no kwatery dla wojska. Nas również
ulokowano w takim małym domeczku
drewnianym. Na szczęście było w nim
ciepło. Wewnątrz znajdował się duży
piec, a na podwórku wystarczające zapa
sy pociętego drewna. Najtrudniej było się
przyzwyczaić do tej polarnej zimy, do tego
mrozu, do krótkiego, mglistego dnia,
który zaczynał się około godz. 10 0 0 , a koń
czył się już po 14 0 0 . Nękały nas też częste
naloty i bombardowania lotnictwa
radzieckiego. Małe bomby nie wyrządzały
wprawdzie wielkich szkód, ale przeraźli
wy ich świst i kanonada artylerii prze
ciwlotniczej przerywały sen i nie pozwa
lały spokojnie odpocząć. Ten taniec
bombowo artyleryjski zaczynał się zwy
kle już o zmroku i powtarzał się kilka
krotnie w ciągu nocy. Trwało to tak aż
do wiosny 1942 roku. Wówczas też ru
szyły prace pod wodą przy wydobywaniu
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Prace w Rydze przy wydobyciu przęsła mostu na rzece Dźwinie,
wykonywane jesienią 1941 r.
Od góry:
wydobywanie konstrukcji mostowych 60-tonowym dźwigiem
i już uniesione przęsło, pod którym przepływa dźwig
Zdjęcia ze zbiorów autora
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mostu z koryta rzeki. Do tego czasu po
magaliśmy przy innych pracach, lub na
prawialiśmy nasz sfatygowany sprzęt nur
kowy. Wśród zatrudnionych na budowie
przeważała młodzież i kobiety.
Zawarłem pierwsze znajomości,
a ułatwiała mi to niezła znajomość języ
ka rosyjskiego. Cała miejscowa ludność
znała język rosyjski, jako że Estonia,
podobnie jak Litwa i Łotwa zostały wcie
lone do Carskiej Rosji, jednocześnie
z upadkiem i rozbiorami Polski. Samo
miasto Nawra było kiedyś w średniowie
czu bastionem granicznym między Szwe
cją i Rosją. Potem zajęli ją Finowie. Król
Polski, Stefan Batory, po zwycięskiej bi
twie pod Pskowem w roku 1578, w wy
niku której odzyskał Inflanty, osadził na
zamku w Narwie silną załogę polską dla
umocnienia swej władzy na dalekiej pół
nocy, tu nad Zatoką Fińską.
Latem 1942 roku kąpałem się kilka
krotnie w tej zatoce tego samego Bałty
ku, którego fale obmywały plaże Gdyni
i Sopotu. Jaka mnie jednak dzieliła odle
głość od tych stron rodzinnych - ponad
1500 km w linii prostej.
Niezapomniane były letnie polarne
białe noce. Podobnie jak zimą noce były
tu nieskończenie długie, tak znowu latem
dzień prawie się nie kończył. Na ulicy
było jeszcze widno o godz. 23°°; można
było z powodzeniem czytać książkę. A już
o godz. 100 w nocy budził się nowy jasny
dzień.
Jesienią tego roku przerzucono nas
z powrotem na budowę do Rygi. Tu bo
wiem zamontowano już nowe przęsło,
które połączyło dwa filary i można było
zacząć wydobywać z wody resztę żelas
twa starego przęsła oraz usunąć sterczą
cy z wody las słupów i rusztowań. Przy
pomocy 60 tonowego dźwigu pływającego
uporaliśmy się z tym w ciągu trzech mie
sięcy. Tu mogłem nareszcie odpocząć po
tych nerwowych przeżyciach bombardo
wania w Narwie. Życie płynęło spokoj
nie, niezmącone żadnymi działaniami
wojennymi. Gdyby nie ta ciężka, codzien
na harówka przez 12 godzin, można by
było o wojnie zapomnieć. Ale jedna naj
ważniejsza rzecz mi wojnę przypomina
ła: tęsknota za domem rodzinnym i za
ukochana moją Klarcią. Każdy jej list,
a przychodziły tu dosyć regularnie, wy
woływał żal. Jakby na osłodę mojego
smutku, a było to w pierwszych dniach
grudnia 1942 roku gdy już kończyliśmy
prace na tej budowie i zaczynaliśmy po
woli pakować „manatki", przyszedł roz
kaz wycofania naszego „bauzugu" do
Królewca. Nie chciałem w to uwierzyć,
ale gdy mój szef, Józef Lowe, wrócił po
naradzie z biura kierownictwa budowy,
okazało się, że to prawda. W Królewcu
miało nastąpić uzupełnienie i przygoto
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wanie „bauzugu" do nowej wyprawy, tym
razem na Ukrainę. Taka wiadomość
ucieszyła mnie bardzo, oznaczała bo
wiem kilka dni urlopu, a może i wię
cej. Pakowanie sprzętu i narzędzi na
wagony zakończono w błyskawicznym
tempie, każdemu się spieszyło do swo
ich najbliższych.
W Królewcu odstawiono nasz „bauzug" na ślepy tor, a mnie udzielono 15 dni
urlopu. Dokładnie 3 stycznia 1943 roku
miałem się stawić z powrotem na miej
scu. Był to pierwszy, niespodziewany urlop
po trzech latach ciężkiej pracy pod wodą.

ŚLUB Z KLARĄ KARCZYKOWSKĄ

Z

bijącym sercem dnia 16 gru
dnia 1942 roku stanąłem przed
drzwiami mieszkania Klarci. Po
witanie było czułe, radosne i spontanicz
ne, bonieoczekiwane. Gdy już trochę
ochłonęliśmy i gdy już wszystko opowie
działem, nagle popadliśmy w zadumę.
Myśleliśmy zapewne o tym samym. Ja
jednak odezwałem się pierwszy: może
byśmy się w tym czasie pobrali?
Klarcia jak zwykle po głębszym na
myśle odpowiedziała twierdząco:
- Inaczej będę czekała i tęskniła za
mężem, niż dotychczas za narzeczonym.
Następnego dnia przedłożyliśmy na
sze zamierzenia moim rodzicom. Naj
pierw, jak było do przewidzenia, opo
nowali, zwłaszcza ojciec. Że to wojna,
czasy niepewne itd. Dobrze pamięta! oko
liczności, w jakich w 1916 roku bral ślub
z moją matką. Oni byli wówczas w znacz
nie lepszym położeniu, bo ojciec, po wy
leczeniu odniesionych ran, już na front
nie wrócił, tylko został w Starogardzie
i zaczął pracować na kolei. Przypomniał
nam również trudne warunki, w jakich
mnie matka urodziła i wychowała.
A my, cóż?
Właściwie nic, oprócz naszej „Wiel
kiej Miłości" nie zmuszało nas do ożen
ku, i żadne okoliczności nie nagliły do
tego kroku, w dodatku ja za dwa tygo
dnie musiałem znowu wrócić do „bauzu
gu", do ciężkich i niebezpiecznych robót
na terenach objętych wojną. Właściwie
to rodzice, zarówno moi jak i Klarci, mieli
zupełną rację. A my jednak, jak to mło
dzi, nalegaliśmy i jedyny nasz argument,
- że się bardzo kochamy, że wielu mło
dych ludzi żeni się w czasie wojny i żyją
szczęśliwie - przesądził sprawę.
W drugi dzień Bożego Narodzenia
1942 roku w kościele św. Józefa odbył
się nasz ślub. Naturalnie bez wielkiej
pompy, bo to przecież była wojna i moż
liwości były bardzo ograniczone. Do ko
ścioła zajechaliśmy dorożką, zaprzęgniętą
w dwa białe konie. Panna Młoda, czyli

Klarcia, ubrana była w długą białą, bar
dzo piękną suknię z welonem, niesionym
przez małą Danusię, córkę brata Klarci,
Pawła Karczykowskiego. Śliczny bukiet
z różowych goździków, uzupełniał całość.
Ja we fraku z chapeaux-klack i w białych
rękawiczkach. Podczas ceremonii zaślu
bin, zgodnie z naszym życzeniem, so
listka zaśpiewała „Ave Maria". Ślubu
udzielił nam, ksiądz Władysław Młyński,
proboszcz tej parafii.
W uroczystości weselnej udział wzięli
wszyscy członkowie obu naszych rodzin,
najbliżsi krewni, przyjaciele i znajomi.
Po weselu gościliśmy kilka dni w Byd
goszczy, u brata Klarci, Jerzego Karczy
kowskiego oraz u wujostwa Hoffmanów
w Gdańsku. Piękne i czarowne to były
dni. Beztroskie i miłości pełne.
W niemałe zdumienie wprawiła mnie
córeczka wujostwa, Oliwia, o której do
tąd nie wspomniałem. Zaraz po maturze
w 1937 roku gdy po raz ostatni byłem
w Gdańsku, miała niespełna pięć lat,
a teraz, gdy przyjechała z rodzicami na
nasze wesele, poznać jej nie mogłem, taka
to była duża panna. Miała bujne czarne
włosy i piękne chabrowe oczy. Podczas
naszej wizyty w Gdańsku oprowadzała
nas po mieście, wykazując przy tym nad
zwyczajną bystrość i orientację. Wujek
Paweł poznał ciocię Walerię w Oliwie,
tam też w katedrze oliwskiej została
ochrzczona ich córka. Stąd imię Oliwia.
Jak sen minęły te piękne dni mojego
pierwszego, jak się później okazało, je
dynego urlopu w czasie wojny. Trzeba
było znowu się pożegnać. Jechałem pół
przytomny na południowy wschód. Cał
kowicie zrezygnowany mijałem Warsza
wę, Lublin, Lwów, Kremenczug i inne.
Chyba po czterech tygodniach stanę
liśmy na stacji Połtawa. Tutejsza dyrek
cja odbudowy mostów skierowała nas na
budowę do miejscowości Zagore. Zanim
spłynęły lody i wysoka woda, byśmy mo
gli przystąpić do pracy, nadeszła ciepła,
słoneczna wiosna. Wszystko się zaziele
niło, zakwitły pierwsze białe bzy.

WOLNOŚĆ CORAZ BLIŻEJ

N

ic nie zakłócało ciszy i monoto
nii całodziennej pracy. Jesienią
tegoż 1943 roku, wyraźniejsze
stały się grzmoty kanonady artyleryjskiej.
Ofensywa wojsk radzieckich na froncie
pod Orłem i Kurskiem, odnosiła skutek.
Niemieckie linie obronne zaczęły się ła
mać i trzeszczeć. Niemcy zgodnie z pla
nem, jak głosiły komunikaty dowództwa
frontu wschodniego, cofały się na z góry
przygotowane pozycje. Był to początek
klęski armii Hitlera i początek zwycięskie
go marszu na zachód Armii Radzieckiej
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i nowo powstałej I Armii Wojska Pol
skiego im. Tadeusza Kościuszki. Nasz
„bauzug" przerzucano na różne budo
wy, ale robota się już nie kleiła. Niem
cy stracili wiarę w zwycięstwo
i w kłamliwe obietnice Hitlera. Zaczęły
się szemrania wśród ludzi, a co za tym
idzie, zaczęto stosować bezlitosny ter
ror. Miały miejsce masowe aresztowa
nia przez Gestapo i masowe egzekucje,
dokonywane przez oddziały SS.
U mnie w domu też przeżywano
tragedię. Klarcia urodziła syna. Pra
gnęła tego dziecka, była szczęśliwą
matką. Wszyscy się z tego cieszyli,
zwłaszcza mój ojciec był uradowany,
że doczekał się wnuka. Mały Jerzyk
miał 50 cm wzrostu i wagi 4 kg. Nieste
ty, jak to często bywa z życiu, ze szczę
ściem w parze idzie nieszczęście. Po
14 dniach, zupełnie normalnego by
towania, mały Jerzyk nagle umiera. Do
stał jakichś konwulsji i drgawek i na rę
kach zrozpaczonej Klarci skonał. Jego
śmierć okryła żałobą całą naszą rodzinę.
Wszyscy współczuli Klarci, bo wie
dzieli jak upragnionym szczęściem
było dla niej to maleństwo, tak bezli
tośnie jej wydarte przez śmierć. Dużo
osób odprowadzało naszego pierworod
nego na cmentarz. Tylko mnie, nieste
ty, nie dane było ujrzeć go ani żywe
go, ani martwego.
W grudniu 1944 roku, na krótko
przed niespodziewaną a ostateczną ofen
sywą wojsk radzieckich i polskich, prze
rzucono nasz „bauzug" na Zachód. Chwi
lowo stanęliśmy w Poznaniu, czekając
na dalsze dyspozycje. Okazję tę wyko
rzystaliśmy z nurkiem Lowe i urwaliśmy
się na kilka dni do domu, do swoich. On
do Malborka, ja do Tczewa.

Tu życie płynęło swoim trybem.
Front był jeszcze daleko. Radość była
wielka, gdy po całorocznej rozłące sta
nąłem w drzwiach. Popłakaliśmy się.
Były to zarazem łzy szczęścia i smut
ku. Poza tym zdawaliśmy sobie spra
wę z tego, że znowu tylko na krótko
będziemy razem. Coraz trudniej było
nam znosić te chwile rozstania. W du
chu przeklinaliśmy tę okrutną wojnę,
przyczynę tylu nieszczęść. Wiedzieliśmy
jednak, że to się musi kiedyś skończyć,
i że nastaną lepsze i spokojne czasy.
Po dwóch dniach nadszedł tele
gram, wzywający mnie do natychmia
stowego stawienia się w Poznaniu.
I znowu przerwane zostały piękne
chwile naszego małżeńskiego szczę
ścia. Przez te dwa lata po ślubie, byli
śmy ze sobą razem dziesięć dni. Z Po
znania droga wiodła aż do Nadrenii.
Makabryczna i straszna była to podróż.
Niezliczone ilości alarmów i ataków
bombowych i bezkarnych nalotów
myśliwców angielskich w biały dzień
towarzyszyły mi w tej drodze. „Luftw a f f e " właściwie już nie istniała.
Nigdzie też długo nie staliśmy, nigdzie
nie podejmowano większych robót.
Pod wodę w ogóle nie schodziłem.
Ludność miejscowa jakby tylko czekała
na chwilę wyzwolenia z pod hitlerow
skiego jarzma. Nawet wśród wojska
panowała obojętność, zaginęła zupeł
nie dyscyplina. Niemcy też już mieli
dość tej wojny.
Z końcem marca 1945 roku wojska
radzieckie, wraz z oddziałami polski
mi, dotarły do Odry.
W połowie kwietnia rozpoczął się
ostatni szturm na Berlin, uwieńczony
zwycięstwem i zupełną kapitulacją

Niemiec. Dnia 9 maja cały świat ode
tchnął z ulgą.
Nasz „bauzug" znajdował się w po
łowie marca 1945 roku w Meklembur
gii, na małej stacyjce Furstenberg.
W pobliżu tego miasteczka znajdował się
Straf-Arbeitslager, czyli Karny Obóz
Pracy. Nigdy bym nie przypuszczał, że
właśnie w tym obozie spędzę ostatnie
tygodnie przed zakończeniem wojny.
Meklemburgia to kraina niezliczonych
jezior i kanałów wodnych, połączonych
śluzami. Zatrudniono mnie przy napra
wie śluz, gdyż zasuwy nie były sprawne.
Pracowali tu także Polacy i Rosjanie
ze wspomnianego obozu, z którymi co
dziennie się spotykałem i rozmawiałem.
Ktoś, kto nie znał języka polskiego ani
rosyjskiego, zrobił któregoś dnia na mnie
donos, że razem z tymi z obozu knuje
my jakiś sabotaż, bo przedłużamy ro
boty. Na nic się zdały tłumaczenia, po
prostu nie ufano mi i zamknięto w tym
obozie. Na szczęście wyzwolenie było
tuż, tuż, bowiem 30 kwietnia wkroczyła
do Furstenburga Armia Radziecka,
uwalniając wszystkich z tego obozu. Tu
znowu przydała się znajomość języka ro
syjskiego i niemieckiego. Z miejsca
zatrudniono mnie w komendanturze mia
sta jako tłumacza.
Po kilku tygodniach, gdy już sto
sunki się trochę unormowały, zaczęła
się ewakuacja wszystkich, którzy byli
w Niemczech na robotach. Cale rzesze
młodych ludzi, jak kto mógł, na wo
zach i pieszo, szły na wschód. Każdy
niósł ze sobą swój skromny dobytek
i ciesząc się z odzyskanej wolności,
wracał do rodzinnych stron.
Ciąg dalszy w następnym numerze

CO TO JEST MAŁA OJCZYZNA?
To również przyszłość. Jaka ono powinno być, jak ją zoplanować i jak te plony zrealizować?
Czego uniknąć, o co rozwijać? Czy podejmowanie jakichkolwiek działań ma w obecnych trudnych
czasach sens? Może poczekać, niech to zrobią inni, niech się martwi o to państwo?
A może zajęcie się małą ojczyzną, to jedyna rzecz, jako w ogóle ma teraz sens?
Ci, którzy pierwsi to zrozumieją i wezmą się do pracy,
rzeczywiście będą mieli wpływ no swój najbliższy świat i uczynią go lepszym?!
Jak uruchomić nowe myślenie o działaniu na rzecz najbliższego regionu?
Pochylając się nad własną małą ojczyzną, w trosce o zachowanie wartości jej przyszłości i tradycji,
dopełniając wartości dzisiejsze i tworząc jej wartościową przyszłość.
- Budząc postawy szacunku dla dziedzictwa kultury lokalnej, jako jednego z wielu owoców
i pełnoprawnych elemantów wielkiego uniwersum kultury człowieka.
- Traktując przyszłość i tradycję jako źródła wskazań dla rozwoju przyszłości,
kształtowania i wzmacniania własnej tożsamości i niezależności kulturowej.
• Decydując się no rozpoczęcie przemyślanej i trwałej procy organicznej u siebie, u podstaw,
na rzecz własnej, małej ojczyzny i dla siebie - jej pełnoprawnego obywatela.
Na podstawie założeń konkursu MAŁEJ OJCZYZNY - TRADYCJA DLA PRZYSZŁOŚCI
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Pierwsi osadnicy z Kaszub w Kanadzie
W Kanadzie mieszka około 300 tysięcy Polaków, stanowiących niecałe 2 procent ludności
tego kraju. W tej liczbie mieści się przypuszczalnie kilkadziesiąt tysięcy Kaszubów, z których
część już w drugiej połowie XIX wieku osiadła w okolicach dzisiejszego Wilna, Barry' s Bay,
Round Lake, Killatoe, Madawaska, Whitney, Combermere, Brudeneu, Refrew i Pembroke
w prowincji Ontario.
Pierwsi imigranci z Kaszub w Kanadzie, którzy osiedlili się najliczniej w zwartych skupi
skach Wilna i Barry' s Bay, pochodzili z najuboższych terenów Kaszub, mianowicie z powia
tów kościerskiego i bytowskiego. Wygnała ich z tych stron bieda. Wyjeżdżali przeważnie nie
legalnie, bez zgody władz pruskich.
Do Kanady wyjeżdżały zarówno całe rodziny, jak i pojedyncze osoby, przede wszystkim
żonaci mężczyźni, którzy po pewnym czasie ściągali za ocean swych bliskich. Pojedynczo
wyjeżdżała także młodzież. Młode kobiety udawały się do Ameryki w nadziei szybkiego zainążpójścia. Za ocean ruszał proletariusz wiejski, emigrował małorolny chłop. Z samego po
wiatu bytowskiego wyemigrowało około 1.500 rodzin. Najwięcej Kaszubów ontaryjskich przy
było z parafii Lipusz i Parchowo koło Kościerzyny. Później dołączyli do nich osadnicy z pozo
stałych części Pomorza, a także z Królestwa i Galicji.

Ustalenie dokładnej liczby wychodźstwa kaszubskie
go do Kanady jest trudne. Wychodźcy polscy byli oby
watelami jednego z trzech państw zaborczych. Chociaż
mówili po polsku, najczęściej nie potrafili odróżnić swej
przynależności narodowej do państwowej. Mówili więc,
że pochdzą z Prus, Rosji lub Austrii zamiast podawać Króle
stwo Polskie, Galicję lub Poznańskie, bądź Pomorze.
Według informacji Hieronima Derdowskiego. w Ka
nadzie pod koniec XIX wieku mieszkało około (aż?) 5 ty
sięcy rodzin kaszubskich. Najwięcej z nich w prowincji
Ontario. Jak wynika ze statystyk urzędowych, wychodź
stwo do Kanady było mniej liczne niż do Stanów Zjed
noczonych, ale mimo to w 1911 roku odnotowano tam
prawie 34 tys. Polaków, w tym znaczny odsetek Kaszu
bów, którzy tworzyli własne skupiska osadnicze w pro
wincji Ontario.

CHLUBNY TYTUŁ DO NADANIA
Rozwój prowincji Ontario, w porównaniu z dy
namicznym rozwojem Stanów Zjednoczonych,
przedstawiał się w tamtych latach niekorzyst
nie. Władze kolonialne były zaniepokojone takim sta
nem rzeczy. Postanowiono więc rozwinąć na szeroką skalę
osadnictwo na nie zamieszkanych jeszcze terenach przez
przydzielanie darmowych działek. W 1851 roku we
wschodniej części Ontario zostały otwarte trzy drogi dla
nowego osadnictwa. Dla zachęty dodatkowo oferowano
(do 1860 roku) bezpłatny przejazd z Europy, a oprócz
100 akrów ziemi na rodzinę, dawano darmo krowę, narządzia rolnicze, ziarno na siew i żywność na 18 miesięcy.
KMR

Tę akcję osadniczą nazwano wówczas wydzieraniem zie
mi z„Queen's bush".
Ważnym szlakiem osadniczym była 200-kilometrowa droga Ottawa-Opeongo, biegnąca od osady Renfrew
do jeziora Opeongo. Agentem osadnictwa wzdłuż tej drogi
został mianowany w 1855 roku Irlandczyk, Thomas
French. Kiedy co lepsze działki rozdano Szkotom, An
glikom i Irlandczykom, przypływ chętnych zmalał i wre
szcie ustał. Wówczas postanowiono rozszerzyć teren re
krutacji na Niemcy i kraje skandynawskie. French napi
sał: „Informacje dla osadnika zamierzającego osiedlić się
nad droą Ottawa-Opeongo". Dziełko to wysłano do Nie
miec i już w 1858 roku przybyli do Renfrew pierwsi osa
dnicy kaszubscy, których French nazywa „Prusakami".
Przydział ziemi, jak wynika z ocalałych raportów agen
ta, rozpoczął się 2 września 1859 roku. Jest to właściwie
data, od której zaczynają się dzieje polskiego osadnic
twa w Kanadzie. Wówczas otrzymali ziemię Andrzej
Kruszyński, Józef Jezierski, Michał i Maciej Szczypiorowie oraz Mikołaj, Antoni i Franciszek Princowie. Pod
koniec miesiąca w posiadanie działek weszło jeszcze dal
szych siedmiu emigrantów, wśród nich Tomasz Szulist,
Maciej Piekarski i Józef Hinca. Potomkowie ich zachowli
kaszubską mowę i tradycje. Liczne rodziny Princów, Pie
karskich czy Rekowskich mieszkają na fermach swych
dziadów w wiekowych domach, zbudowanych z cedro
wych bali, uszczelnianych gliną, krytych gontami.
Z raportów Frencha dowiadujemy się, że w styczniu
1860 roku przybyły nad drogę Opeongo następujące
22 rodziny, a w roku 1861 - dalszych sześć. W kolejnych
dwóch latach zanotowano po jednym nadaniu ziemi.

Wjazd do osady K a s z u b ó w O n t a r y j s k i c h

Zagroda pamiętająca czasy pionierów

Zatem w 1863 roku mieszkały w kanadyjskiej prowincji
Ontario już 44 rodziny, liczące razem 182 osoby.
Początkowy okres osadnictwa skończył się w 1864 roku.
Nowi imigranci nie przybywali, a władze uświadomiły
sobie, że gleby nad drogą Ottawa -Opeongo są nieodpo
wiednie dla rolnictwa. Thomas French zrezygnował ze
stanowiska. Kaszubi jednak zostali. Świadectwem ich
pracy i charakteru jest list wójta Watsona, który przeka
zując władzom prośbę osadników polskich o nadanie ty
tułu własności pisze: (...) pracowali w bardzo złych wa
runkach (...) ich działki mieszczą się na terenach trud
nych, nie nadających się pod uprawę (...) gleby są lek
kie, i kamieniste (...) wypełnili jednak warunki nadania
(...) wygląd ich działek to dla nich chluba. Najstaran-

niej oczyszczone i uprawione - nie dadzą się porównać
z działkami żadnej innej narodowości.
Pierwsi osadnicy zastali ziemię nie tkniętą pługiem.
Trzeba było nie tylko karczować lasy, ale również
wydobywać kamienie, tysiące ton głazów. Pionierzy
wznosili prymitywne jednospadowe domy, które przy
pominały raczej szałasy. Za materiał budowlany słu
żyło wyłącznie drewno. Prowadzono gospodarkę sa
mowystarczalną, co początkowo jedynie starczało na
wyżywienie.
Pewne wyobrażenie o tym, jak ponad sto łat temu był
to dziki kraj daje fakt. że jeszcze dziś, w końcu XX wie
ku, tamtejsi osadnicy nierzadko składają petycje do władz
o ... obronę przed niedźwiedziami.

Tablica na budynku przeznaczonym na muzeum w Wilnie

Farma na K a s z u b a c h O n t a r y j s k i c h
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Z DALA OD ŚWIATA I LUDZI
Dlaczego Kaszubi osiedlili się właśnie w Ontario, gdzie ziemia jest kamienista, pełna borów
i jezior? Czy dlatego, że Ontario przywodziło
im na myśl rodzinne strony? Okolice kanadyjskiego kli
na przypominają obszary na południe od Kartuz. Pew
nych podobieństw można się również dopatrzyć
w podmiejskim krajobrazie Wejherowa.
Przeszkody terenowe silnie izolowały Kaszubów od
świata i ludzi, przyczyniając się do zachowania orygi
nalnych zwyczajów i wytworów kultury materialnej. Przy
roda nadawała rytm zajęciom w polu i w lesie.

nych i sąsiadów ze swojej wsi w Starym Kraju. W ten
sposób powstały w Kanadzie polskie osiedla wiejskie,
pełne małych, schludnych domów porozrzucanych na
wzgórzach, z polską parafią, a niekiedy i szkołą.
Sąsiadami Kaszubów z okolic Wilna i Barry's Bay
byli farmerzy irlandcy, przybyli do Ontario kilka dzie
siątków lat wcześniej oraz osiedlający się równocześnie
z Kaszubami - Niemcy. Z grupami tymi Kaszubi woleli
się nie mieszać i nie wchodzili w związki rodzinne. Do
dzisiaj zresztą małżeństwa mieszane należą do rzadko
ści. Pod koniec XIX stulecia w prowincji Ontario zaczę
li się również osiedlać przybysze z innych ziem polskich,
przede wszystkim z Galicji i Wielkopolski. Przy ich pomo
cy uruchomiono w Wilnie parafialną szkołę polską, mają
cą wielkie znaczenie dla oświaty tych okolic.
CMENTARZE I PARAFIE

N
Przybysze trzymali się razem, w oddalonych od więk
szych miast osiedlach rolniczych żyli jak w Starym Kra
ju. Okoliczym wzgórzom i rzekom nadawali nazwy wy
stępujące na ziemiach polskich. Między sobą mówili oczy
wiście ojczystym językiem; pielęgnowali też wszystkie
zwyczaje i tradycje.
Nie wszystkim oczywiście się powiodło. W wielu jed
nak wypadkach pionierzy, którzy przybyli do Kanady bez
pieniędzy, ze słabą znajomością kraju i języka, stworzyli
gospodarstwa sięgające 400. a nawet 700 akrów - praw
dziwe fortuny rolnicze. W miejscowościach, z których
uciekali osadnicy brytyjscy, w których nie mogli wytrzy
mać zahartowani w walce z przyrodą Irlandczycy. Ka
szubi tworzyli wzorowe gospodarstwa, sprowadzali krew

ajważniejsze ślady pomorskiego rodowodu zak chowały się na starych cmentarzach w Wilnie
i Barry 's Bay oraz w Round Lake Centre
i Combermere, jak również w Killatoe- w mniejszym stop
niu. Niektóre napisy na nagrobkach cmentarnych tchną jeszcze gwarą kaszubską. Nowe cmentarze, bogate w mar
mur, świadczą o dobrobycie ale mało lam polskiego ducha.
W prawie każdym większym skupisku polskim po
wstała parafia. Wkrótce po przybyciu do Kanady,
wychodźcy sprowadzali księdza, stawiali początkowo ka
plicę, a później, gdy osada rozrastała się, budowali ko
ściół, niekiedy okazały, stanowiący dumę osiedla.
W parafii rozwijało się życie towarzyskie. W niej kształ
towały się poczynania narodowe, powstawały stowarzy
szenia i szkoły. Ksiądz informował niekiedy osadników
o możliwościach gospodarczych oraz nadawał kierunek
osadnictwu. Parafii polskich nikt nie subsydował. Osa
dnicy własnym wysiłkiem budowali polskie kościoły,
posyłali dzieci do szkółek parafialnych, spełniających
poważną rolę w zachowaniu przez młode pokolenie po
czucia swego polskiego pochodzenia, znajomości języ
ka i historii ojczystej.
Główna fala emigracji Kaszubów w okolicach Refrew zakończyła się w 1898 roku. Do tego czasu osiedli
li się oni głównie na obszarach dzisiejszego Brudenell,
Wilna, Barry' s Bay, Round Lake Centre Killatoe, Cembermere i Whitney.

Ks. Rafał Grządziel, założyciel ośrodka franciszkańskiego

Fragment cmentarza w Barry's Bay

Restauracja „ C o n t i n e n t a l "

(MARIA PAJĄKOWSKA

Aneks
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I swojej praktyce dydaktycznej przekonałam się, ze studenci podejmujący „tematy
kociewskie", wstępne rozpoznanie regionu zaczynają od lektury kolejnych nume„KMR", w którym znajdują wprowadzające charakterystyki różnych zaga
dnień, tropy do opracowań na dany temat, Aby prowadzić szczegółowe badania, trzeba
mieć ogólny obraz kwestii i dlatego popularnonaukowe syntezy bardzo są przydatne.
UJ ramach rubryki językoznawczej tym razem pragnę wskazać opracowanie słownictwa
kociewskiego, by spełnić wspomniany wyżej postulat.

S ł o w n i c t w o kociewskie
jako przedmiot badań

W

ielki polski dialektolog, Kazimierz Nistch,
przypominał, ze analogiczne badanie... współ
czesnego słownictwa ludowego może nieraz
sięgać w przeszłość głębiej niż badanie języka przeka
1
zanego tylko w piśmie . W 1954 roku odbyła się z jego
udziałem Konferencja Pomorska, która przyczyniła się
do zintensyfikowania badań dialektołogicznych na Po
morzu. Na wspomnianej Konferencji Kazimierz Nistch,
nawiązując do swoich badań, prowadzonych na początku
XX wieku na Pomorzu, powiedział ...trzy miesiące po
święciłem mowie Borów Tucholskich i Kociewia, odkry
wając niemal ziemię nieznaną: ze zdziwieniem słyszałem
na Kociewiu gwary bez „a " ścieńnionego...2. Można po
wiedzieć, że miało Kociewie szczęście, że również tu do
tarł ten dialektolog. Zebrany materiał pozwolił mu scha
rakteryzować dialekty kociewskie, zwłaszcza ich fonety
kę i fleksję. Opracowanie to5 stanów do dzisiaj podstawę
odniesień dla współczesnych badaczy regionu.
Dzieje badań nad Kociewiem nie mają zbyt długiej
tradycji i od początku prowadzone były niejako na mar
ginesie badań nad Kaszubami. W XIX wieku pierwsze
wzmianki o Kociewiu zawierają prace Aleksandra Hilferdinga4. stanowiące relację autora do ówczesnych wsi
słowiańskich i kaszubskich. Wśród tekstów z tych wsi
umieścił trzy relacje z kociewskich Skarszew, opatrując
je notatką: narzecze prawie wielkopolskie. Podobnie Flo
rian Ceynowa, w wydanym w 1867 roku zbiorku pt. Sto
frantovek z połudnjowej częscy Pomorza Kaszubskiego
oraz w Sbjorze pjesny svatovih, umieścił też pieśni zna
ne na Kociewiu, gdzie przez wiele lat żył i pracował.
Dwadzieścia lat później ks. Gustaw Pabłocki wydał
w Chełmnie Słownik kaszubski z dodatkiem idyotyzmów
chełmińskich i kociewskich5 .Wzmianka o słownictwie kociewskim znajduje się też w pracy Józefa Łęgowskiego
pt. Kaszuby i Kociewie, wydanej w Poznaniu w 1892 roku6
W drugiej połowie XX wieku badania nad gwarami
kociewskimi nasiliły się, jednak nie doczekały się one
swej monografii, takiej jak np. sąsiednia gwara malborska7. W dalszym ciągu powstawały tylko opracowania
na marginesie badań nad kaszubszczyzna8, czy np. dia
lektem malborskim9.
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Słownictwo kociewskie pełni funkcję ilustrującą cie
kawe zjawiska, głównie z dziedziny morfologii, w arty
10
kułach Bogusława Kreji . Większość ze wspomnianych
wyżej pozycji oraz najważniejsze opracowania etnogra
ficzne Kociewia zostały uwzględnione w moich artyku
łach pod wspólnym tytułem Gwary kociewskie jako
przedmiot badań11. Z prac późniejszych na uwagę zasłu
guje opracowanie Jerzego Tredera Ze studiów nad fraze
ologią kaszubską12, w którym autor poświęca odrębne
rozdziały na określenie podobieństw i różnic w tym za
kresie między kaszubszczyzna a dialektem kociewskim.
Z opracowań onomastycznych warto wymienić prace
Ewy Jakus-Borkowej Toponimia powiatu świeckiego13
i Bogusława Kreji Nazwy miejscowe Kociewia i okolicy14
Słowotwórstwo rzeczowników, przymiotników i cza
sowników zostało przedstawione w moich publikacjach
wymienionych w bibliografii15. Dla dopełnienia obrazu
trzeba wspomnieć o opracowaniach, których głównym
celem jest prezentacja słownictwa gwarowego. Należy do
nich Mały atlas gwar polskich16. Jedyny główny punkt
badań z obszaru Kociewia uwzględniony w Atlasie to wieś
Gajewo - Kolonia należąca do Kociewia środkowego.
W dużej części map tego Atlasu jest też materiał
z Przysierska - punktu dodatkowego. Natomiast w bardziej
szczegółowym Atlasie językowym kaszubszczyzny
i dialektów sąsiednich11 uwzględniono w siatce punktówtakie miejscowości kociewskie jak: Czarna Woda, Lubicho
wo, Skórcz, Gruczno, Przysiersk, Lniano, Miedzno, Zble
wo i inne. Z lat 80. najobszerniejszą pozycją poświęconą
gwarom kociewskim jest 3-tomowy słownik B. Sychty18.
Najbardziej charakterystyczne słownictwo z gwary
kociewskiej znaleźć też można w różnych formach lite
rackich, np. w poezji ludowej Antoniego Górskiego, Jana
Wespy czy w Sadze kociewskiej Bolesława Eckerta.
Również we współcześnie wydawanych lokalnych ga
zetach (por. Gazeta Kociewska w Starogardzie Gdańskim,
Gazeta Zblewska, Tygodnik Parafialny ze Skórcza, Gazeta
Świecka z dod. Mestwin), które pojawiły się w „nowej fali"
czasopiśmiennictwa pomorskiego po 1989 roku, zwykle dla
urozmaicenia i podkreślenia regionalnych więzów, umie
szcza się felietony lub opowiastki w gwarze kociewskiej.
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W Aneksie do Sychty nie może zabraknąć ciekawego
słownictwa. Tym razem podaję wybrane formy ze wspo
mnianego Słownika kaszubskiego z dodatkiem idyotyzmów
(tak!) chełmińskich i kociewskich z końca minionego wie
ku. Ks. G. Pobłocki we wstępie napisał, że „Kociewiaków
mowa jest jędrna a nader dosadna".
arastny, (a,e) p.
dobry, wyborny. Arastny chłopak =
pilny, prędki; o chlebie dobrze wy
pieczonym: to arastny chleb;
Chleb tą rażą niezaarastny.
Natomiast w Słowniku Bernarda Sychty znajdujemy:
arastni, adj. urodzajny. Kele Paplina jestaj arastna źamha. Por. kasz. (Zabory).

1

K. Nistch, Historia badań nad dialektam północnej Polski w: Konferencja Pomorska.
„Prace Językoznawcze", Warszawa 1956. s. 11.
2

Tamże. s. 19. Por. też A. GruszeckaNostchowa. Całe życie nad przyrodą mowy
polskiej, Kraków 1977, s. 70-75.
Tenże,Wybór pism polonistycznych, t. III:

Pism a. pomorzoznawcze, Wrocław - Kraków
1954, s.145-171.
4

A. Hilferding, Ostatki Slavjan na juznom
beregu Baltijskago morja, Petersburg 1862.
Pozycję tę wznowiło w Gdańsku w 1989 r. Zrze
szenie Kaszubsko-Pomorskie, pt. Resztki Słowian
na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego,
w oprac. .J. Tredera. Korzystałam z drugiej for
my. Wspomniane teksty są na s. 171-172.
5

Wydany nakładem autora, drukiem
W. Fiałka, Słowniczek kociewski składa się
z 174 słów uznanych przez G. Pobłockiego za
typowe dla Kociewia.

ćpać
glajdus, m.
grycza. m. i ż.
kidlać

Autor użył pseudonimu: Dr. Nadmorski,
Kaszuby i Kociewie. Język, zwyczaje, przesą
dy, podania, zagadki i pieśni ludowe w północ
nej części Prus Zachodnich, Poznań 1892.
Pracę w 1991 r. wznowiło w Gdańsku ZK-P.
7

Zob. prace H. Górnowicza uwzględnio
ne w literaturze przedmiotu.
8

Por. choćby wymienione w bibliografii
artykuły: II. Popowskiej-Taborskiej, E. Rzetelskicj-Feleszko, Z. Topoliiiskiej.
9

II. Górnowicz Dialekt kociewski i malborski, Pomorze Gdańskie t. IV : Literatura
i Język. Gdańsk 1967. s. 147-172.
Tenże. Uwagi o niektórych hiperpoprawnościach w gwarach pólnocnopolskich. „Język
Polski" XL 1960. s.29-39.
10
Np.: B. Kreja, Drobiazgi kociewskie.
„Język Polski" R. 37. s. 46-49.
Tenże, Nazwisko Maludy i gwarowe maludy
z malutki. „Poradnik Językowy" 1970. s. 386-389 oraz O kociewsko-malhorskich formach
typu: deli. kredli. Slavja Occidentalis 1976.
s.. 137-140.

BERNARD KAISER

O nazwie Świecie
Próba interpretacji
1. Na powstanie nazwy Świecie (1198 - Zwece; 1238 - Swez: 1310
- Zweth; w XV w. - Swecze) decydujący wpływ miało położenie osady
w widłach Wdy i Wisły. Wyrażenie w widłach rzek należy sprecyzować,
gdyż chodzi tu o punkt, w którym się te rzeki zbiegają. Istotne tu jest
słowo zbieg, które można też zastąpić przez złącze (ang. switch) oraz
przez zbicie się (zbicie).
2. Do tych trzech słów trzeba dołączyć czwarte, mianowicie szpic
(niem. Spitze), bowiem obie rzeki są jak ramiona kąta o wierzchołku
w Świeciu. Między szpic a pozostałymi trzema słowami nie ma żadnej
różnicy, gdyż są to wszystko punkty. Wprawdzie zbieg to też uciekinier.
ale jest to osoba biegnąca na czele (na szpicy) gonitwy. Ze słowem zbieg
identyczne co do istoty jest też słowo szpieg (szpicel) - osoba działająca
na szpicy interesów danego państwa w obcym kraju.
3. Jeszcze dwa słowa trzeba wziąć pod uwagę: niem. Zweig oraz
oraz niem. Zweck (cel. także ćwiek), gdyż ich pierwotne znaczenie to
rozgałęzienie, rozwidlenie, Są to punkty, do których schodzą się trzy proste.
Wymieniłem zatem w sumie sześć słów: zbieg, złącze, zbicie szpic,
Zweig i Zweck - od nich wzięła się nazwa Świecie. Nie wyróżniam
żadnego z nich, gdyż są to w istocie słowa o podobnych znaczeniach.
4. Nazwa Świecia wg powyższego nie pochodzi od słów świat (światło)
i świeca, chociaż są to słowa z wymienioną.szóstką identyczne. Świat bowiem
to powierzchnia Ziemi (jej szpic); złącze między ziemią a niebem. Świeca
z kolei to płonący szpic: złącze między dwoma żywiołami: ogniem i ziemią.
II
1. Nazwa Świecia podobna jest do szwajcarskiego prakantonu Schwyz
- przeniesionego później na nazwę Szwajcaria (niem. Schweiz, franc. Suisse).
Geograficzny słownik etymologiczny2 wymienia dwie teorie próbujące
uzasadnić tę nazwę.
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cherek, m.
czercpecha. ż.
czochron. m.

6

Przypisy

3

banach, m.
chapka, ż.

dzieciak niegrzeczny
chętka. Mieć chapkę na co: por.
chapnąć(porwać)
mizerak
kobieta rozczochrana
mężczyzna z włosami „ rozczochranemi"
jeść chciwie, „pelnemi" ustami
mężczyzna nieschludny
osoba rozlazła „lejbowata"
mieszać płyny
11

Por. Ze studiów nad dialektem kociewskim i kaszubskim. Warszawa, Poznań 1989,
s. 39-47. Jest to publikacja materiałów z sesji
naukowej „Dialekt kociewski: historia i współ
czesność", która odbyła się w 1983 r. w Wy
ższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy.
12

.J. Treder, Ze studiów nad frazeologią
kaszubską (na tle porównawczym), Gdańsk 1986.
13

E. Jakus -Borkowa, Topommia powia
tu świeckiego, Wrocław 1987.
14

B. Kreja, Nazwy miejscowe Kociewia
i okolicy. Gdańsk 1988. Por. też jego artykuł
O nazwie Kociewia w: Kociewie II, Pomorze
Gdańskie 17, 1987, s.9-22.
15

Por.

w bibliografii pozycje:

16

Mały atlas gwar polskich, t. LXII
oprac, pod kier. K. Nistcha, Wrocław - Kra
ków 1957-1969.
17
Atlas językowy kaszubszczyzny i dialek
tów sąsiednich, por. poz. bibliogr.
18
B. Sychta, Słownictwo kociewskie na tle
kultury ludowej, t..1 - III, Wrocław 1980-1985.

Według pierwszej teorii nazwa Schwyz spokrewniona jest ze
staroniemieckim słowem suedan (niem. brennen, pol. palić) i określa
okolicę, gdzie wypalono, wykarczowano las. Druga teoria wiąże tę nazwę
z wieloma tożsamymi co do znaczenia słowami, m.in. z romańskim suites
(wypływać), a Schwyz ma być krainą, z której wypływa wiele wód.
2. Teoria druga pasuje również i do Świecia, gdyż jest to punkt,
z którego można płynąć w trzech kierunkach, a u Brucknera2 wierzch to
też źródło. Nazwa Schwyz pochodzi od tych samych słów co Świecie,
jest z nią identyczna. Najbardziej zrozumiałe jest w tym przypadku słowo
„szpic", gdyż Szwajcaria jest przecież najwyżej położonym krajem Europy
- znajduje się na szpicy tego kontynentu.
3. Możliwe, że za tą nazwą kryje się coś więcej, bowiem Świecie
wydaje się być w XII w. głównym ośrodkiem administracyjnym Pomorza
Wschodniego. Jego nazwa przypomina imię legendarnego króla Ćwieka.
III
1. Znamy już sporo słów znaczących w istocie to samo co Świecie,
a jest ich wiele więcej. Każde z nich jest albo jakimś złączem, albo jakimś
szpicem albo i jednym i drugim.
2. Zamykamy oczy - świata nie ma, otwieramy oczy - świat jest.
Oczy są zatem niewątpliwie złączem między niebytem (*niewidem?)
a byłem (*widem?), o czym świadczą takie słowa jak: sehe (widzę), zok3
(prastara nazwa czerwca, miesiąca w którym najdłużej jest widno), szpak
i szpuli (intesywnie wypatruje), sieć (same oka) niem. Socke (skarpeta sanie oczka) i szpieg (także ,,oko" danego państwa).
3. Wszystkie powyższe słowa są z nazwą Świecia w istocie tożsame,
chociaż od nich nazwa ta nie pochodzi. Dodam tu jeszcze słowo szade
(popielate, szare) określające kolor będący złączem między bielą i czernią.
U zbiegu Białej Wody (tak nazywano kiedyś Wisłę*) i Czarnej Wody
(Wdy) leży właśnie Świecie.

Przypisy
1 Duden Etymologie: Herkunftswotrerbuch der deutschen Sprache.
Opr.: Gunter Drosdowski, Dudeiwerlag, Mannheim, Wien, Zurich 1989,
hasła Zweck i Zweig.
2.Aleksander Bruckner: Słownik języka polskiego. Wiedza Powszednia,
Warszawa 1993, hasło wierzch, s. 618.
3 P. przyp. 2, hasło oko, s. 377.
4 P. przyp. 2, hasło Wisła, s. 624.
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JÓZEF WELTROWSKI

Niezapomniany orędownik
wielkiej sprawy
Ks. ppłk Józef Wrycza „Rawicz"
' dniu 11 listopada 1995 roku, w Święto Odzys
kania Niepodległości, w Zblewie odbyła się
wielka uroczystość patriotyczna, podczas której
odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą miejsce
urodzenia przywódcy antyhitlerowskiego podziemia na
Pomorzu.
Tablicę w drodze przetargu wykonał artysta rzeźbiarz
i grafik, Wawrzyniec Samp z Gdańska.
Tablica została umieszczona na murze pod wierzbą, przy
wejściu do kościoła parafialnego w Zblewie. W uroczysto
ści tej wzięło udział dziesięć pocztów sztandarowych, kom
pania honorowa Marynarki Wojennej z kontradmirałem
Andrzejem Czajkowskim. Uroczystość uświetniła orkie
stra wojskowa. Wśród licznych przedstawicieli władz
i stowarzyszeń obecni byli poseł Krzysztof Trawiński
i wicewojewoda gdański, prof. Józef Borzyszkowski .
Przed tablicą wartę honorową pełnili: żołnierze, straża-

cy i harcerze. Przewodniczący Rady Gminy w Zblewie,
mgr. inż. Bernard Damaszk, powitał przybyłych gości.
Odsłonięcia tablicy dokonali: ks. kan. Zdzisław Benedict, poseł Krzysztof Trawicki, członkowie rodziny
ks. ppłk. Wryczy - Stanisław Wrycza i Aleksandra
Zdrojewska oraz przewodniczący Rady Gminy, Bernard
Damaszk. Następnie tablicę poświęcił biskup pomocni
czy Diecezji Pelplińskiej, ks. dr Piotr Krupa.
Kwiaty i wieńce składały delegacje wielu organiza
cji, w tym także środowisko pomorskie A.K. Okręg Gdań
ski i Fundacja Archiwum Pomorskiego A.K. w Toruniu.
Podczas koncelebrowanej mszy św. homilię wygłosił
ks. bp Piotr Krupa, zwracając szczególną uwagę na cno
tę wierności prawdzie.
Podczas uroczystej Sesji Rady Gminy w Zblewie
wygłoszono dwa okolicznościowe referaty. Prof. dr hab.
Józef Borzyszkowski mówił na temat Inteligencja a po
wrót Pomorza do Polski, a dr Józef Milewski o Ks. ppłku
Józefie Wryczy „Rawicz" (1884-1961).
Oprawę artystyczną, niezwykle bogatą, przygotował
zespół muzyczny „Cały Twój" z Borzyszkowa, pracujący
pod kierunkiem Adama Benkowskiego oraz uczniowie
Szkoły Podstawowej w Zblewie, których przygotował
Zbigniew Bruski. W sali Gminnego Ośrodka Kultury zo
stała otwarta wystawa publikacji i fotografii, poświęco
na osobie ks. Wryczy.
W imieniu środowiska pomorskiego A.K. głos zabrał
przewodniczący prof. Maciej Krzyżanowski, podkreśla
jąc wielkie znaczenie owej uroczystości, szczególnie dla
młodzieży, której dotąd nie przekazano w pełni praw
dziwej historii naszego narodu, a także najnowszych dzie
jów Kociewia.
Warto podkreślić, że propozycja wmurowania tabli
cy została zrealizowana przez Oddział Kociewski Zrze
szenia Kaszubsko-Pomorskiego w Zblewie. Pomysł
poparła Rada Gminy Zblewo i w lutym 1995 roku powo
łano komitet organizacyjny w liczbie 14 osób, który za
brał się energicznie do pracy.
Była to kolejna, bardzo potrzebna i świetnie zorgani
zowana impreza, która niewątpliwie pogłębi wiedzę
o okupacyjnych czasach na Kociewiu i jeszcze bardziej
wyeksponuje autorytet założyciela Tajnej Organizacji
Wojskowej „ Gryf Pomorski".

Projekt tablicy pamięci ks. kan. Józefa Wryczy.
Autor Wawrzyniec Samp

zowanego, wyżej relacjonowanego przedsięwzięcia był autor

W

Od redakcji: Informujemy, że pierwszym inspiratorem
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zreali

artykułu, Józef Weltrowski.
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Paweł Wrzos-Wyczyński

Mowa korzeni
Nieregularne ukazywanie się naszego
pisma spowodowało pewien zastój w przeka
zywaniu nowości poetyckich. Pragniemy je
dzsiaj nieco nadrobić.
W Ottawie w 1991 roku ukazał się nakła
dem własnym Pawła Wrzosa-Wyczyńskiego
drugi pokaźny tom poezji zatytułowany Mowa
korzeni. Na 136 stronach znajduje się pra
wie 70 utworów tematycznie uporządkowanych
w ośmiu rozdziałach. Poezję edytorsko uzupeł
niają rysunki i drzeworyty Stefana Mrożewskiego, a także jedna cieniowana akwarela Jana
Walaszewskiego ze Starogardu Gd.
Książka dotarła do nas w rok po wydaniu.
Dopiero teraz możemy dać Czytelnikom moż
liwość choćby pobieżnego zapoznania się z jej
cenną zawartością.
Podobnie jak w poprzednim obszernym to
mie poetyckim tegoż autora W słonecznej cie
mni (Ottawa 1981), również wydanym nakła
dem własnym, wiele w nim refleksji o ziemi
rodzinnej Pawła Wyczyńskiego. o którym pi
saliśmy już obszernie na naszych łamach. Zno
wu tu wiele lirycznych medytacji, myśli o ludz
kich losach, ale przede wszystkim poetyckich
tęsknot do ziemi, gdzie mowa korzeni jest au
torowi najbliższa.
Przypomnijmy, że autor urodził się w Zelgoszczy, był uczniem starogardzkiego gimna
zjum, ale maturę zdał w Polskim Liceum
II Korpusu Wojska Polskiego. Po działaniach
ostatniej wojny pozostał na Zachodzie. Studia
ukończył we Francji na Uniwersytecie w Lille.
Na stałe osiadł w Kanadzie, gdzie w Ottawie
uzyskał doktorat. Jest profesorem filologii,
pracuje w Centrum Badań nad Cywilizacją
Kanadyjsko-Francuską. którego był pierwszym
dyrektorem w latach 1958-1973.
Utrzymuje stałą więź ze swoim regionem; jest
członkiem honorowym Towarzystwa Miłośników7
Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gd.
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Kochanka
Rzeczka jezioro i wzgórze
nad rzeczką mokradła
nad jeziorem dziurawiec
na wzgórzu legenda
Kochanka w rzeczce w jeziorze i na wzgórzu
Do Żabna stąd niedaleko
do Piekiełek przez wąwóz przejść
do Bielawy przez łąkę na przełaj
a potem do Koniopoju
gdzie siwek bez grzywy
w noc księżycową
szuka zaginionego szwoleżera
Dziewczyno nie idź w te strony
zjawy tam błądzą chwytają za pierś
całunki drgają na wargach upiorów
i trupio się nurza słońce w czarnej fali
W oddali rzeczka jezioro
nad rzeczką mokradła
nad jeziorem dziurawiec
na wzgórzu legenda

wzgórze

On i ona zasnęli w miłosnym uścisku
Kochanka w rzeczce w jeziorze i na wzgórzu

W Drewniaczkach ciągle straszy
fragment

Qdy na Kociewiu będziesz
udaj się do Zelgoszczy
a potem lipami wysadzoną drogą
którędy kiedyś Napoleon z wojskiem podążał
ku Borom Tucholskim skieruj twe kroki
nim wejdziesz do lasu
dwór nadleśnictwa miniesz
a przy skrzyżowaniu dróg
co wiodą do Wdy, Skórcza i Bukowca
zwolnić koniecznie trzeba kroku
i uważnie okrążyć grupę dębów starych
bo nawet w dzień niebezpieczna tam przystań
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Zygmunt Bukowski

Wiersze serdeczne
Moje Kociewie
Basi i Krzysztofowi Szwedzińskim

Tu p r z y s z e d ł e m na świat
W n o c kwietniową
Kiedy księżyc p o ś r o d k u n i e b a
W wielkiej p o ś w i a c i e stał
Ody z a p a m i ę t a ł e m s ł o n e c z n e p o d w ó r k o
Wróg zburzył m o j e g n i a z d o
I wysiedlił w i n n e strony
Wróciłem z b u d o w a ł e m n o w e
Bo gdzież mi d r o ż s z a kraina
Niż ta przytulona do Wisły
Tu po żniwach nie ma prozy
Tu ciągle poezja
Prowadzi m n i e swymi ś c i e ż k a m i
Ponoć s ł o ń c e i tu większe
I dziewczęta j a k rusałki
Buki w l a s a c h c h o ć sędziwe
Gładkie kory ciągle mają
Musi to być
Najpiękniejsze m i e j s c e w świecie
Skoro w Bożym Polu
Bóg s a m kiedyś g o s p o d a r z y ł
I j a k c h ł o p do Szczodrowa
Na o d p u s t y chodził b o s o

Na przywidzkim c m e n t a r z u
Z p o r c e l a n o w y c h owali
Uśmiechają się d o n a s twarze z n a j o m e
Im j u ż w i a d o m o gdzie ta ojczyzna
Wolna od c i e r p i e ń p o k u s i g r z e c h ó w
A m o ż e tu leżą w n i c o ś ć wtuleni
Wołając c h ó r e m
Zwalcie z n a s ciężkie b e t o n y
Byśmy z wiosną mogli zakwitnąć
Aby raz j e s z c z e zetlić się
W żarliwej modlitwie
I pyłkiem najczystszym
Wznieść się do wyżyn n o w e g o żywota
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W i e l k i e zaległości mamy także wobec
Zygmunta Bukowskiego, który w latach 19911993 wydal dwa kolejne zbiory poezji. Pierwszy,
zatytułowany Kształty wzruszeń, ukazał się na
kładem gdańskiej oficyny prywatnej „Kara
Remusa", z inicjatywy Zarządu Głównego
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. To jakby
poetycki życiorys autora: od lat dziecięcych po
dojrzale bytowanie na Kociewiu. Zygmunt Bu
kowski, jak wiadomo, jest także rzeźbiarzem.
Dlatego w jego wierszach znajdujemy wiele rozgadywanego tworzywa, poezji wiążącej liryczny
kunszt z pracą dłuta.
Drugi zbiór: Ślad istnienia został wydany
w ramach serii Biblioteka Stowarzyszenia Twór
ców Ludowych (t. XXIX, Lublin 1993), również
jak poprzedni zbiór nakładem własnym autora
z udziałem życzliwych sponsorów. Wyboru doko
nał i wiersze wstępem opatrzył Donat Niewiadom
ski, który także opracował Kształty wzruszeń.
Autor wstępu, zatytułowanego W twórczyni
żniwie, dokonał pełnej analizy literackiej „poezjowania" Zygmunta Bukowskiego, połączonej z losa
mi samego autora. Od pierwszego wiersza, który
napisany został w 1973 roku, po ostatni Drewniany
świat utwory poety-rzeźbiarza i poety-chłopa wzru
szają swoją nieustającą serdecznością. Poza zawsze
aktualnym tematem pracy rąk i obecnością w re
gionie, autor szeroko ujawnił swój świat intymny zamieścił szereg erotyków dedykowanych żonie,
Róży Mani.
Twórczość Zygmunta Bukowskiego nie jest
naszym czytelnikom obca. Zamieszczaliśmy już
na lamach KMR zarówno jego utwory jak i szkic
krytyczny o twórczości literackiej i plastycznej.
Przypomnijmy, że oprócz wspomnianych tutaj
zbiorów ukazały się wcześniej dwa jego tomiki
poetyckie: Słowa ponad biel znaczące (Gdańsk
1982) oraz Na uboczu nieba (Gdańsk 1990).
Autor jest wielokrotnym laureatem Ogólno
polskich Konkursów Literackich im. J. Pocka
w Lublinie.
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REGULAMIN V. KONKURSU
Współczesna sztuka ludowa Kociewia
Organizatorzy:
Starogardzkie Centrum Kultury w Starogardzie Gd., Zarząd Główny
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku, Muzeum Etnograficz
ne w Oliwie - Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku.
Konkurs jest otwarty.
§2

Celem konkursu jest:
1. Dokonanie przeglądu twórczości ludowej Kociewia.
2. Stworzenie twórcom ludowym możliwości prezentacji swojej twór
czości.
3. Pozyskanie oryginalnych, wartościowych prac o wysokich walo
rach artystycznych i etnograficznych do zbiorów muzealnych.
4. Pozyskanie nowych twórców ludowych i uaktywnienie dotychczas
działających.
§3
Przedmiotem konkursu są wszystkie dziedziny sztuki ludowej Kociewia,
a mianowicie: rzeźba i płaskorzeźba; malarstwo na szkle; hafty; garncar
stwo; wyroby z bursztynu; plecionkarstwo; kowalstwo artystyczne i użyt
kowe zdobione; przedmioty z rogu; instrumenty ludowe własnej roboty;
plastyka obrzędowa (gwiazdy kolędnicze, maski obrzędowe, szopki,
wypieki z ciast i inne); zabawki dla dzieci i ptaszki; inne tradycyjne
przedmioty sztuki ludowej nie wymienione wyżej.
§4
Każdy uczestnik powinien dostarczyć od trzech do dziesięciu prac. Prace
winny być wykonane specjalnie na konkurs i nie prezentowane wcze
śniej publicznie. O ile twórca przesyła prace w dwóch dziedzinach, win
no być ich odpowiednio więcej.
§5
Każda praca musi być oznaczona godłem (pseudonimem wybranym przez
autora) oraz zaopatrzona w następujące informacje:
a) tytuł lub nazwa dzieła,
b) rok wykonania.
c) proponowana cena sprzedaży.
W oddzielnej kopercie (zaklejonej), na której musi być naklejone godło,
należy umieścić kartkę z wykazem wszystkich nadesłanych prac oraz imię
i nazwisko, data urodzenia i dokładny adres twórcy.
§6
Prace konkursowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do
30 października 1996 roku do Starogardzkiego Centrum Kultury w Sta
rogardzie Gdańskim, al. Jana Pawła II nr 3.
§7
Prace odpowiadające warunkom konkursu zostaną przedłożone Sądowi
Konkursowemu, który zakwalifikuje je do nagród i wyróżnień.
W skład Sądu Konkursowego wejdą specjaliści z zakresu sztuki ludo
wej i plastyki, powołani przez organiozatorów konkursu. Sąd Konkurso
wy oceniać będzie prace, biorąc pod uwagę ich poziom artystyczny oraz
zgodność z tradycyjną sztuką regionu Kociewia. Decyzje Sądu Konkur
sowego są nieodwołalne i niezaskarżalne.
§8
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.11.1996 r.
§9
Nagrody przyznane będą oddzielnie w każdej dziedzinie twórczości. Ilość
nagród w każdej dziedzinie ustali Sąd Konkursowy. Ma on także prawo
podziału nagród. Nagrodzone i wyróżnione prace będą eksponowane na
wystawie pokonkursowej w Starogardzie Gdańskim.
§10
Prace nie zakwalifikowano na wystawę można będzie odebrać po ogło
szeniu wyników konkursu prace eksponowane na wystawie będą do
odbioru po zakończenie ekspozycji. Za zgodą autorów będą mogły być
zakupione do zbiorów
§11
Wręczenie nagród nąstpi
iu otwarcia wystawy w Starogardzie
Gdańskim. O terminie otwarcia
stawy powiadomią uczestników organizatorzy konkursu o
em. Wszystkich szczegółowych ininfonrmacji w sprawie konkursu
lają:
1. Starogardzkie Centrum
83-200 Starogard Gdański, al. Jana
Pawła II nr 3, tel. 285-60, Adam Haras, Mirosława Molier.
2. Biuro Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
w Gdańsku, ul. Straganiarska 20/23.

KONKURS
Walory turystyczne Tczewa i ich promocja
jako jeden z czynnikowi;
rozwoju gospodarczego miasta

1. Organizatorem konkursu jest Referat Promocji i Roz
woju Miasta Urzędu Miejskiego w Tczewie oraz Towa
rzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej w Tczewie.
2. Konkurs jest kontynuacją działań w zakresie tury
styki, ustalonych w ramach I Kongresu Kociewskiego.
3. Celem konkursu jest:
- stymulowanie aktywności na rzecz rozwoju samo
rządności lokalnej,
- rozbudzanie zainteresowań miastem i jego historią
- popularyzowanie wartości kulturowych i przyro
dniczych Tczewa i okolic.
4. Konkurs ma charakter otwarty, to znaczy że uczest
niczyć w nim mogą wszyscy zainteresowani, bez wzglę
du na miejsce zamieszkania.
5. Prace konkursowe nie są ograniczone formą ani tre
ścią wypowiedzi. Opracowanie może prezentować tylko
walory turystyczne Tczewa, bądź pokazywać je w szer
szej perspektywie - Ziemia Tczewska, Kociewie.
6. Przedmiotem utworu konkursowego może być mię
dzy innymi:
- koncepcja informatora turystycznego;
- idea stoiska Tczewa na Międzynarodowych Tar
gach Turystyki „Tour Salon" w Poznaniu;
- propozycja przedstawienia możliwości turystycz
nych Tczewa dziennikarzom i przedstawicielom biur
podróży podczas ich pobytu w naszym mieście;
- opracowanie trasy, szlaku turystycznego (wyciecz
kowego) promującego zabytki, osobliwości przyrody
i cenne wartości historyczne;
- konspekt scenariusza filmowego, dzieła literackie
go, bądź hasło reklamowe związane z celami konkursu.
7. Treść zgłoszonej pracy może być wyrażona w posta
ci maszynopisu, rysunków, szkiców graficznych, makiet,
fotografii, planów i innych form wizualnych - w 1 egz.
8. Każda praca musi być opatrzona godłem, umieszczo
nym w widocznym miejscu. Do niej winna być załączo
na koperta oznaczona na zewnątrz tym samym godłem,
a wewnątrz zawierająca dane o autorze (autorach w przypadku prac zbiorowych): imię, nazwisko, adres,
ewentualnie numer telefonu.
9. Prace należy składać na adres siedziby Towarzy
stwa Miłośników Ziemi Tczewskiej - Miejska Biblioteka
Publiczna im. A. Skulteta w Tczewie, ul. J. Dąbrowskie
go 6, z dopiskiem konkurs.
10. Plon konkursu oceni komisja powołana przez orga
nizatorów, która przyzna nagrodę pieniężną w wysoko
ści 1000 zł. Prace mogą być wykorzystane dla celów pro
mocyjnych, z zachowaniem praw autorskich
11. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ramach
Dni Ziemi Tczewskiej - 21 czerwca 1996 r.

