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Należy wierzyć, że regionalizm - jako wiedza o ziemi najbliższej - już mocno się zakotwiczył
w świadomości tych, którzy ideę uszlachetnienia tzw. małych ojczyzn pojęli w sposób właściwy.
Wiedza ta wchodzi do programów nauczania w szkołach, poświęca się jej wiele miejsca w działaniach
metodycznych, coraz więcej także ukazuje się różnych publikacji o Kociewiu. To dobrze, bowiem
wszystko to jest potrzebne zarówno nauczycielom, uczniom i pozostałym członkom małoojczyźnianej
społeczności, których też trzeba edukować, niekiedy nawet od podstaw.
Ambicje liderów ruchu regionalnego rosną w miarę coraz bardziej widocznych efektów, a te są
na Kociewiu znaczne. Młode pokolenie dużo już wie o dziejach swojej miejscowości i całego regionu,
o zwyczajach i obyczajach, o kulturze ludowej, o twórcach własnego regionu i wielu innych sprawach.
To wszystko umacnia więź z miejscem bytowania, pogłębia miłość do owej ziemi najbliższej.
Do pełni szczęścia brakuje jednak jeszcze wiele, choć niektórzy twierdzą, że tylko coś niecoś. Ta odrobina,
jak się często w praktyce okazuje, jest najtrudniejsza do osiągnięcia. Chodzi mianowicie o zwykły szacunek
dla tej najmniejszej ojczyzny albo - jak to dawniej mówiono - o zwyczajny ład i porządek w najbliższym
otoczeniu. A z tym, mimo nieustannych opowieści o regionalizacji i miłowaniu ziemi rodzinnej, nie jest
dobrze.
Wystarczy popatrzeć na zniszczone i zdewastowane trawniki w miastach, zaśmiecone ulice, a poza miastem
na ślady obecności człowieka na łonie natury. Przy okazji warto przypomnieć, że równolegle z regionalizmem
wiele się mówi i pisze o ekologii, czyli o stosunku człowieka do własnego środowiska. Płakać się chce,
widząc brudne lasy. Śmiecą wszyscy: miejscowi i letnicy, każdy na swój typowy sposób. Niektórzy są już tak
wysoce ucywilizowani, że papiery, opakowania, plastykowe butelki - choć szklane też - a nawet niedopałki
wyrzucają przez okna jadącego samochodu. Owszem, kochają czystość, ale tylko pod własnymi stopami.
Gdzieś, tam w lesie lub za progiem mieszkania na korytarzu niech króluje brud!
No, więc nim się poczujemy pełnowartościowymi obywatelami tej małej ojczyzny lub wielkimi
Europejczykami, najpierw trzeba pozbierać śmieci, tu i ówdzie po sobie pozamiatać i zadbać o zwyczajny
porządek wokół siebie. W przeciwnym razie całe to uczucie do regionu będzie tylko sezonową miłostką.
Posprzątajmy więc na Kociewiu, sąsiedzi to samo niech zrobią na Kaszubach, Kujawach, w Krajnie, jeszcze
inni w swoich pozostałych małych ojczyznach. W ten sposób posprzątać można całą wielką Ojczyznę, czyniąc
to codziennie, jak we własnym domu, nie czekając na „dzień sprzątania świata".
Przodkowie nasi już dawno mówili, że w domu czysto winno być zawsze, nie tylko od święta.

PIESN DOŻYNKOWA
(z Wysokiej)

Otwierajcie wrota
Na szyrokam polu zboże sia złociyło,
cziste, bez kónkolu, aż popatrzić mniyło.
Mi je kosó ściani, powiózeli w snopi,
powstawiyli w mandle, deli wielke kopi.
Tatuniu, mamuniu, łotwsiyrajta wrota,
niesiyem w ó m łozimniec ze szczyrygo złota.
Łoto p r ó b i zboża tutaj w ó m przinosiym,
a za trudi nasze ło muzika prosiym.

Zapis według przekazu Bolesława Maliszewskiego, zamieszczony
w śpiewniku Władysława Kirsteina Pieśni z Kociewia (1970)
oraz w podobnym brzmieniu w Nowym śpiewniku polskim
Wolszlegiera-Kurowskieg (1900)

rys. Henryk Baranowski

W poprzednim numerze rozpoczęliśmy druk tekstu wygłoszonego 28 listopada ubiegłego roku
w czasie sesji popularnonaukowej „Kultura w służbie wartości", zorganizowanej przez
Prezydenta Miasta Tczewa i Tczewskie Centrum Kultury. Poniżej proponujemy czytelnikom
zakończenie tego referatu.

MAŁGORZATA MAKOWSKA

Znaczenie Kociewia jako regionu
we współtworzeniu kultury
(dokończenie)
Zgodnie
z kalendarzem świąt roku liturgicznego i rozpoczynającym ów rok Adwentem,
silnie zakorzenioną na Kociewiu tradycją było chodzenie gwiazdorów, zamiennie zwan y c h gwizdami, gwiazdkami, gwizdorami i gwizduchami. Przebierańcy o w i , prezentujący
postaci ludzkie i zwierzęce - niedźwiedzia z przewodnikiem, konia z jeźdźcem, kozę, bociana,
dziada i babę, kominiarza, diabła - pochodami obchodzili domostwa, wróżąc, śpiewając kolę
dy, odpytując dzieci pacierza i składając życzenia na nadchodzące święta Bożego Narodzenia.
Czasem wśród kolędników bywali: święty Mikołaj egzaminujący dzieci i towarzyszący mu
anioł, skrupulatnie notujący odpowiedzi, od ich prawidłowości b o w i e m zależał rodzaj gwiazd
kowych prezentów. Jeszcze na początku XX w i e k u panował na Kociewiu zwyczaj kolędowania
chłopców z szopką.

W

czasie Adwentu pilnie obserwowano po
godę. Grube warstwy szronu pokrywające
drzewa lub częste mgły zwiastowały uro
dzajny przyszły rok. Niepokoiły zaś rzad
kie w tym czasie burze; mawiano bowiem:
kiedy w adwencie grzmi, gbur niespokojnie śpi. W okresie
Adwentu unikano pracy na roli, zgodnie z przysłowiem,
że gdy się wówczas orze, ziemia płacze. Kończyła Adwent

wigilijna wieczerza
Bożego Narodzenia, do której zasiadali wszysca domowni
cy. Dodatkowo wolne nakrycie czekało na przybysza. Pod
obrus kładzono trochę siana, na podłogę - słomę. Wnętrze
chaty przyozdabiano niegdyś gałązkami świerku lub snop
kami żyta. Choinka bowiem zagościła dopiero na początku
ubiegłego stulecia Jako zwyczaj przeniesiony z Niemiec.
W niektórych kociewskich domach jednak do dziś stawia
się tylko świerkowe gałęzie w wazonach. Potraw wigilij
nych było najczęściej dziewięć. Dzielono się opłatkiem, po
wieczerzy pokruszone i pomieszane z solą kawałki opłatka
podawano bydłu.
Ponadto w wieczór wigilijny wędrowała po domach
gwiazdka wraz z towarzyszącymi jej dwoma przewodni
kami - gwiazdorami, przebrana za starą kobietę, ubraną
na biało, z dużym koszem na ręku. Egzaminowała dzieci
z pacierza, pilne obdarowując słodyczami, w myśl powie
dzenia: Gwiazdka z mniastka przyinosi ciastka. Po odejściu
gwiazdki dzieci wystawiały na okna talerze, wierząc, że
o północy ta je napełni. Nazajutrz istotnie znajdowały
prezenty w postaci słodyczy. Również zwierzętom gospo

darskim sprawiano w tę noc podarunek w postyci najlepsze
go siana lub owsa.
Z wieczorem wigilijnym łączono też wróżby, mające
przepowiedzieć zamążpójście i ożenek młodzieży. Zaklina
nie drzew owocowych - uderzanie ich tępą stroną siekiery
i obwiązywanie powrósłami - miało zapewnić urodzaj. Uro
dzaj zboża zaś miało zagwarantować zrzucenie z chóru
kościelnego grochu i owsa. Wierzono też, że o północy, gdy
ludzie są na pasterce, zwierzęta klękają na przednie kolana
i rozmawiają z sobą ludzkim głosem. Każdemu jednakże, kto
odważyłby sie je podsłuchać, groziła śmierć.
Wśród krążących na Kociewiu wielu legend o zatopio
nych kościołach i dzwonach, jedna opowiada, iż w miejscu,
w którym kościół zatonął, zawsze na Boże Narodzenie dają
się słyszeć bijące dzwony. Drugi dzień Bożego Narodzenia
słynął na Kociewiu ze święcenia w kościele owsa i obrzu- cania
się nim. Bydłu w tym dniu podawano jego podwójną porcję.
Święta Bożego Narodzenia były też czasem śpiewania
kolęd, nie zawsze o charakterze religijnym, często żartobli
wych, jak choćby następująca:
Przi óni dolinie, w naszi krainie,
żeśmy paśli owce w gansti krzewinie.
A tu naraz aniołowie
krziczó, bieżta, pastuszkowie,
Do Betlyjam (...).
Powiedziałóm ludzióm moja przigoda,
razam sia wybreli zy mnó w ta droga.
Zatrzónsnyła sia stajanka,
roześmniała sia panianka!8

K u l t M a t k i Bożej i świętych

Na Kociewiu, podobnie jak i w innych regionach kraju,
wielką czcią darzono Matkę Bożą i świętych, zwłaszcza tych,
którzy - jak wierzono - mogli przyczynić się do poprawy
losu ludzkiego i chronić przed jego nieprzychylnościami.
Obchodzone 25 marca święto Zwiastowania Matki Bo
skiej nazywano na Kociewiu dniem Matki Boskiej Roztwornej, jakoby tego dnia otwierała się ziemia, dotąd po
kryta lodami i wychodziły z niej żaby, jaszczurki, żmije,
mrówki i inne stworzenia. Prognozowano, że jeśli wyjdą one
z ziemi wcześniej, nieprędko nastąpi ocieplenie. Również
przed tym świętem nie powinny budzić się pszczoły.
W święto Matki Boskiej Zielnej lub Żniwnej (obcho
dzone 15 sierpnia Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Pan
ny) święcono zboża i zioła, które pokruszone oddawano
bydłu do picia i jako środek zapobiegający chorobom. Do
rzucano je do kąpieli noworodków. Natmiast przechowane
z tego dnia zboża dodawano do zboża siewnego.
Wśród czczonych postaci świętych upodobali sobie
Kociewiacy m.in. świętą Agatę. W jej święto, 5 lutego,
święcono sól, nazywaną jej imieniem, używaną dla ochrony
przed pożarem i burzą. Podczas pożaru sól rzucano w ogień,
zaś dzwonkiem świętej Agaty trzykrotnie dzwoniono wokół
domostwa, odpędzając złe duchy.
Osobliwym kultem cieszył się na Kociewiu święty Woj
ciech. Pamięć o nim, poparta tradycją historyczną, albowiem
przez tereny Kociewia wiódł w roku 997 misyjny szlak bi
skupa męczennika z Pragi, żywa jest nie tylko dzięki utrwa
lonemu w 1764 roku podaniu, lecz znajduje swe odzwier
ciedlenie w literaturze dla ludu. W swej wędrówce do Pru
sów - jak głosi prawda historyczna - święty Wojciech, tuż
przed Wielkanocą 997 roku, zatrzymał się w Gorzędzieju,
starej kasztelańskiej osadzie grodowej, dawnej własności
książąt Pomorza Gdańskiego. Gorzędziej, oddalony od Gdań
ska o jeden dzień drogi (dystans 30 km, albo 4 mil, to dzien
na norma ludzi średniowiecza) -nieprzypadkowo wybrał
Wojciech na o s t a t n i etap swej wędrówki. Na wiślanej
skarpie głosił zgromadzonym Ewangelię, pod namiotem od
prawił mszę świętą i udzielił sakramentu chrztu. Żywe do
czasów współczesnych miejscowe podanie znane w Gorządzieju i okolicach dopowiada, że nabożeństwo odprawił
biskup na miejscu dawniejszej gontyny, inna miejscowa
legenda głosi, iż nabożeństwo odprawione zostało pod
starym dębem.
Pobyt świętego Wojciecha w Gorzędzieju upamiętnia
wśród zieleni stojący na skarpie wiślanej jednonawowy
gotycki kościół pod wezwaniem Biskupa Męczennika
Według innej legendy, znanej w Subkowach i Swaroży
nie, Święty Wojciech zdążając do Prus zatrzymał się w
Swarożynie. Tam w gontynie Swarożyca, strzeżonej przez
kapłana-zielarza i dziewice-westalki głosił Ewangelię. Wraz
ze swymi towarzyszami, wymordowawszy strzegących świę
tego ognia w gontynie, spalił ją i na jej miejscu założył do
dziś stojący swarożyński kościół.
Istnieje też podanie o wielkim głazie w Leosi, który niegdyś służył za ołtarz pogański, na nim też później - jak gło
szą miejscowe opowieści - odprawił święty Wojciech nabo
żeństwo. Nie przeciwstawiali się temu pogańscy bogowie,
lud uznał więc ich niemoc i pozwolił się ochrzcić.
O bytności na Kociewiu świętego Wojciecha mówi
legenda Słońce z zaprzęgiem, znane na Pomorzu i w Wiel
kopolsce. Według niej w Grabowie, na wschodnim brzegu
Wisły, gdy biskup Wojciech wszedł na kamienny ołtarz by
odprawić mszę, w tej samej chwili na styku nieba i ziemi
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pojawił się Radogoszcz powożący słońce zaprzęgiem. Poga
nie, do których święty Wojciech przemawiał, uznali to za zły
znak i zaczęli wzywać Swarożyca. Przez długi czas widmo
Radogoszcza nie chciało zniknąć, kiedy zaś zeszło z nieba,
nadszedł czas na ostatnie modły pogańskich kapłanów.
Niezmiernie ważne w kociewskiej obrzędowości by
ły zwyczaje i obrzędy świętojańskie, związane z dniem
świętego Jana (24 czerwca) - czasem przesilenia dnia z nocą
i czasem rozpoczynającej się pełnej wegetacji roślin. W noc
świętojańską palono więc ogniska. Niegdyś wierzono, że właśnie wówczas na Łysą Górę udawały się czarownice, jednak
już pod koniec XIX wieku nie umiano stwierdzić, czy owe
ogniska palono, by czarownicom oświetlić drogę, czy wręcz
po to, by je odstraszyć i odpędzić od swych pól. Podania
ludowe głoszą, że kiedyś ogień rozpalano również na
wieżach kościołów - w Kościelnej Jani, Barłóżnie, Osieku
i Lalkowach. Palono również smołę w beczkach, zaś dym
z nich się wydobywający miał odpędzić nieszczęście i cho
roby. Młodzież w noc świętojańską hucznie się bawiła, śpie
wano pieśni, skakano przez ogień. Nad rzekami puszczano
wianki - zwyczaj będący pozostałością pogańskich świąt
miłości, kiedy to młodzi łączyli się w pary. Pod strzechy
zatykano gałązki dzikiego bzu, a jego zapach miał odstra
szać czarownice. Gałązki bylicy i łopianu przyczepiano do
odzieży. Złym mocom czarownic miały przeszkodzić krzy
żyki, narysowane w tę noc poświęconą kredą na ścianach
domostw. Wierzono, że zioła zbierane przed świętym Ja
nem mają szczególne właściwości lecznicze, później bowiem,
zbeszczeszczone odbywającymi się o północy tańcami cza
rownic, traciły swą moc. Wśród ziół zbieranych w wigilię
Jana, najistotniejsze były korzenie bzu, których moc
lecznicza, wsparta modlitwą do świętego Wita lub Walente
go, była wykorzystywana przeciw wielki chorobie czyli epi
lepsji. Istnieją też kociewskie podania o kwiecie paproci,
kwitnącym właśnie w wigilię świętego Jana i dającym temu,
kto go znajdzie, dar jasnowidzenia. Pszczelarze tego dnia
przystrajali uplecione ze słomy ule wieńcami z polnych kwia
tów i gałązkami klonu. Według wierzeń również w wigilię
świętego Jana, strzegący zakopanych skarbów diabeł rozpa
la ogień, by nie zaśniedziały pieniądze. O dniu świętego Jana
istniało Kociewiu powiedzenie, że do świętego Jana na
wet ksiądz nie uprosi deszczu, ale po świętym Janie, to
pierwsza lepsza kobita.
4 grudnia to dzień świętej Barbary, patronki flisaków
spławiających drewno do Gdańska. W Sartowicach, gdzie
zatrzymywali się po drodze, wybudowano poświęconą jej
kaplicę. Do dziś aktualne na Kociewiu są przysłowia: Bar
bara po lodzie, gwiazdka po wodzie lub o odwrotnym prze
słaniu: Barbara po wodzie, Dzieciątko (25 grudnia) po
lodzie.
Jednakże równolegle z kultem Boga, Matki Boskiej
i świętych tkwiło silnie zakorzeniony w tradycji ludowej kult
bogów pogańskich. W Borzechowie chroniła lud przed za
razą czterostronna figura o czterech twarzach, każdą zwróconą
w inną stronę świata.
W Subkowach i Swarożynie znana jest legenda o staropomorskim, czczonym na Pomorzu Gdańskim, bożku Swarożycu, w niektórych okolicach zwanym Swarogiem.

Kociewskie wierzenia ludowe
wywodzące swe źródło z wierzeń pogańskich, później zdeterminowanych religią chrześcijańską, usiłującą je całko
wicie wyprzeć bądź przystosować do własnej doktryny przez
utożsamianie istot demonicznych z wierzeń ludowych z dia-
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błem, tworzyły świat ludowej demonologii - demonów i po
staci półdemonicznych, czarów, magii, przesądów i zabobo
nów. Ów świat ludowych wierzeń, niegdyś na Kociewiu na
co dzień rzeczywisty, poparty dokumentami folklorystycz
nych przekazów, obecny jest - choć zapewne w formie szcząt
kowej i często nieuświadamiany - także współcześnie, wspie
rany opowieściami starszych mieszkańców Kociewia, bywa
źródłem inspiracji twórczości ludowych artystów.
Diabeł, czołowa z istot świata demonów, był na Kocie
wiu - w zależności od okolicy, sposobów ukazywania się
ludziom i metod czynienia zła - nazywamy w różnoraki spo
sób. Znany jako diacheł.diachelec, zły duch, Zły, paralusz,
zły demon, rokijasz, smętek lub smantek, czart, czort, lelek,
letalec, lańcusznik, binek i balcer, kubas, kuba i kubuś, Jiwón, Jurek lub śwecznik, wyobrażany był jako czarny, z ogo
nem i rogami, jedną nogą ludzką a drugą końską, kurzą lub
koźlą. Był zdolny do przyjmowania postaci czarnego kota,
psa, byka, konia, kozła, zająca, nigdy zaś owcy- symbolu
Baranka Bożego - chociaż w południowej części Kociewia
diabeł przybierał rzekomo postać parskającej owcy. Bywał
też duchem wodnym, wirującym wiatrem, czasem wcielał
się w ludzi. Dawał się słyszeć miaucząc, szczekając, stuka
jąc kopytami, dzwoniąc łańcuchami.
Przywołać diabła można było wieczornym gwizdaniem.
Zjawiał się, gdy się go przypadkiem wezwało i nie odcho
dził tak długo aż stało się jakieś nieszczęście. Świecznik
przyświecał latarnią nisko nad ziemią, wprowadzając ludzi
w bagna, do stawu i przepastne lasy.
Wiry powietrzne wywoływał tańczący Jurek. Ostrzegali
się wzajem Kociewiacy: Djabeł wesele wiprawia, uważaj,
żebiś sia w to nie dostał. Uznawano też, że wiry powietrzne
wywoływał diabeł goniący nieochrzczone dzieci. By móc
dostrzec wirującego diabła, należało spojrzeć przez rękaw
płaszcza; by nie zniknął - trzeba było splunąć trzykrotnie,
wymawiając zaklęcie.
Binek i Balcer byli na usługach czarownic. Kubasia zaś
zadawały ludziom czarownice w jabłkach i gruszkach.
Do smantka, daj mnie spokój! - wołali zdenerwowani
Kociewiacy, powołując się na zdegradowanego w wierze
niach ludowych do roli diabła bóstwa pomorskiego, zwia
stującego ludzkie nieszczęście.
Według wierzeń Kociewiaków, diabeł pomagał w po
pełnieniu samobójstwa. Jak mówi legenda, pewnie czło
wiek, chcąc się powiesić, w ostatecznym momencie wyma
wiał słowa: W imię Boże i sznur się urywał. Udało mu się
powiesić dopiero wówczas, gdy słowami: W imię diabła
wezwał Złego. Lubował się też diabeł w poróżnianiu ludzi
między sobą, wykorzystywał przy tym ludzkie słabości. On
też - według przekonań Kociewiaków - stworzył kozę, przy
czym mocno ją szarpnął, urywając jej ogon i dlatego kozy
mają je tak krótkie.
Również diabeł pierwszy zasiał tabakę i wprowadził
zwyczaj jej zażywania, jak i palenia papierosów. O północy
zasiał w zbożu kąkol, a kiedy ten podrósł, szatan- niewi
dzialny dla ludzi - kładł się na nim i odpoczywał. Gdy obra
cało się kąkol w dłoni, kłuły diabelskie rogi. Ponadto lubił
diabeł - zdaniem Kociewiaków - przebywać pod dużymi ka
mieniami, które zaklinał. Dlatego zbyt wielkich kamieni do
dziś człowiek nie jest w stanie poruszyć. Diabeł doskonale
zadomawiał się też w ostach i cierniach. Jego zadaniem było
pilnowanie zakopanych skarbów, o czym mówi wiele kociewskich legend i podań.
Jedno z przysłów kociewskich powiada: Nie śmniej
sia w kościele, bo cie djabeł napisze. Wierzono bowiem,

iż w niedziele i święta na mszy świętej Bóg pozwala diabłu
zapisywać na byczej skórze ludzkie grzechy.
Najczęściej diabeł zjawiał się na życzenie człowieka, ofia
rowując mu usługi w zamian za duszę. Znani byli na Kocie
wiu również diabli sprawiedliwi. Przede wszystkim widy
wali diabły wielcy grzesznicy, tancerki, pijacy i karciarze.
Bywało, że porywał z wesela dziewczynę i zakląwszy ją
w wielki głaz, przypiminający swym kształtem kobietę, po
zostawiał daleko za wsie. Czasem porywał diabeł dziewczy
ny wprost do piekła. Podobny los spotykał pijaków. Przy
padki porwania nie zdarzały się jednak często, powszechne
bowiem było przekonanie, że dopóki człowiek żyje, diacheł
nie ma dostępu do jego duszy.
W świecie ludowych wierzeń Kociewiaków miały swe
miejsce także upiory, zamiennie nazywane wieszczami, po
wstające z grobu i przyczyniające się do śmierci najpierw
swych krewnych, potem innych osób. Wierzenia owe, potę
gowane obawą przed śmiercią lub zemstą nieboszczyków,
pozwalały rozpoznawać upiory jeszcze za ich życia. To wie
szcze bowiem przewidywali przyszłość, mieli zdolności wi
dywania duchów. W chwili śmierci ich ciała nie sztywniały,
twarze czerwieniły się, ręce stawały się wiotkie. Po pogrze
bie - według tychże przekonań - upiór budził się, pożerał
swe ubranie, po czym wyszedłszy z grobu, udawał się na
wieżę kościoła i bił w dzwony. Wszycy, którzy ów dźwięk
dzwonów usłyszeli, umierali.
Według innych wierzeń od upiorowego bicia w dzwony
umierali tylko ich krewni. Jeszcze inne przekonanie wyraża
ło pewność, że krewni umierali już w chwili, gdy wieszcz
zjadał w grobie ubranie. Twierdzono też, że upióry zaraz po
pożarciu swej odzieży, nocą udawały się do domów krew
nych i tam zagryzały ich we śnie lub wysysały krew.
Kociewiacy rozpoznawali wieszcza już w chwili naro
dzin, albowiem przychodził na świat w czepku i miał już
zęby. Z takiego noworodka można było jednak uczynić nor
malne dziecko, zdejmując mu ów czepek, wysuszając i po
siedmiu latach, starty na proszek, podając z jakimkolwiek
płynem do wypicia.
Do trumny należało układać wieszcza twarzą w dół, by
nie mógł wstać. Wkładano mu też garść ziemi cmentarnej,
by miał się czym żywić oraz garść maku, by - zanim spożyje
go ziarnko po ziarnku - wszyscy jego krewni zdążyli umrzeć
naturalną śmiercią. Czasem do maku dosypywać miano
piasku, by zapewnić upiorowi zajęcie - oddzielenie ziaren.
Pod poduszkę kładziono trzy monety jednogroszowe i tabakę.
Inny sposób zabezpieczenia się przed ewentualnym na
chodzeniem przez upiora polegać miał na odcięciu mu gło
wy, owinięciu pakułami i złożeniu u jego nóg, choć zdarzały
się rzekomo wypadki, iż odcięta głowa na powrót przyrasta
ła do tułowia.
Czasem pod głowę upiora w trumnie kładziono sierp, by
ten, wstając, obciął ją sobie. Wkładano też wieszczowi trzy
zrobione z wosku małe krzyżyki pod język, lub przykrywano
go siecią, by rozplątywał co roku jeden węzeł i tym sposo
bem nie myślał o wychodzeniu z grobu.
Kociewskie widma i duchy przebywały zazwyczaj w nie
zwykłych miejscach, z których wiążą się legendy o zatopio
nych kościołach lub osadach.
Zdolność czynienia czarów lud Kociewia przypisywał
osobom przez daną społeczność nielubianym, odmieńcom,
często od tejże społeczności stroniącym, upatrując w nich
siły nieczyste, określając mianem wiedźm, czarownic, jandzónych bab, rokit, ropuch, bufónów, ciotuch, babuch i czaroch. Najczęściej bowiem o czarownictwo i moc rzucania

uroków posądzano kobiety w podeszłym wieku, o nieatrak
cyjnym wyglądzie, ułomne, wychudzone, bezzębne. Według
powszechnych przekonań czarownice były rozpoznawalne często ubierały się na czerwono, ze znamieniem na twarzy,
z zielonymi przebijającymi na czerwono oczami, w których
pod postacią dwóch fikających koziołków ujrzeć można było
diabły. Przechadzając się ulubionymi skrajami lasów, mie
dzami, brzegami bagien i jezior, bez szkody dla swego wzroku
czarownice nieprzerwanie mogły wpatrywać się w słońce.
Rozpoznawać dały się też w kościele, odwracając się tyłem
do ołtarza, zaś podczas wielkanocnej mszy rezurekcyjnej nig
dy nie uczestniczyły - jak było w zwyczaju - w trzykrotnej
procesji, lecz wcześniej opuszczały świątynię. Kapłan nato
miast, sprawując mszę, widywał je z rogami lub w drewnia
nych pudłach na głowach, jako zaś celebrans procesji Boże
go Ciała, mógł ujrzeć czarownicę przez monstrancję.
Życie ludu kociewskiego, niegdyś nierozerwalnie sprzę
żone z przyrodą i przez nią determinowane, nie wolne było
od chęci przeniknięcia jej tajemnic i zgłębienia tajników ota
czającego świata, a nawet - poprzez wróżby i przewidywa
nie zjawisk - wybiegania w przyszłość. Dawne wierzenia
i zwyczaje Kociewiaków, będące reliktami pradawnego kultu
przyrody i bóstw pogańskich, pozwalają zatem na choć pier
wiastkowe przybliżenie zamierzchłego świata ludzi, niegdyś
zamieszkujących te ziemie.
Jeszcze na początku naszego stulecia, w 1919 roku,
pewna kobieta wspominała z dzieciństwa kult księżyca, do
którego modlili się w rodzinnym domu, oddając mu cześć
królewską słowami:
Witaj księżycu
Niebieski dziedzicu
Tobie berło i koronę
A mnie zdrowie i fortunę.
Według wierzeń ludu kociewskiego każdy człowiek miał
na niebie swoją gwiazdę, która z chwilą jego śmierci wpa
dła w bezdenną otchłań i gasła. Na widok spadającej gwia
zdy mówiono więc: Znówki chtoś pomer. Niebo przeczy
szczało się jesienią, wtedy bowiem najwięcej ludzi umiera
ło. To Gwiazdka Zwierzona czyli Wenus - według innych
wierzeń kociewskich - przyświecała zwierzętom, zaś Mlecz
na Droga wskazywała szlak podróżującym.

Rozwój piśmiennictwa
i ruchu zbierackiego - podyktowanego w Polsce zaintereso
waniem folklorem, romantycznym zwrotem ku starożytno
ści, zmianami społeczno-politycznymi, chęcią obrony toż
samości i narodowości, ideami wyzwoleńczymi - rozpoczął
się na Kociewiu dopiero w XIX wieku.
Wcześniej zapisy z Kociewia pojawiały się w piśmien
nictwie elitarnym mieszczaństwa i szlachty XV-XVII wie
ku, by nie sięgać choćby do wzmianek Skórcza, zanotowa
nych w II wieku na mapie ziemi przez aleksandryjskiego ge
ografa, Ptolemeusza.
Z doby XIX-wiecznej - że przywołam zaledwie istotniej
szych badaczy - pochodzą pruskie podania ludowe Eberhaeda von Tettau, Temmego. Pierwszą publikacją literackiego
Pomorza zawierającą pieśni i przysłowia jest Zbiór pieśni
gminnych i pieśni ludu polskiego Ignacego Łyskowskiego. Pierwszym znanym, zapisanym w języku polskim do
kumentem folklorystycznym z Kociewia, jest podanie
O dobrym staroście Romana Zmorskiego.
Wybitnym badaczem folkloru Kaszub i Kociewia
był słynny, a znany choćby z powstania starogardzkie
go, Florian Ceynowa, który zebrał, opracował i ogłosił
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Stary Franek z Więcków - Franciszek Nierzwicki
drukiem teksty kociewskich pieśni, m.in. w zbiorze Stu
frantówek.
Przywołam jeszcze nazwiska oddanych Pomorzu i Ko
ciewiu - Aleksandra Hilfendinga, ks. Szczepana Kellera,
cenionego pedagoga i twórcę „Pielgrzyma" oraz jego bogaty
w dokumenty folklorystyczne Kociewia zbiór przekleństw
i złorzeczeń Jad człowieczy gorszy od jadu żmii i padalca
oraz Pół kopy wykrętów pijackich; wreszcie Oskara Kolber
ga i 39 tom Ludu - Pomorze; ojca pisarstwa w gwarze
kociewskiej - Starego Franka z Więcków (Franciszka Nierzwickiego); Józefa Lęgowskiego (ps. Dr. Nadmorski) i jego
Kaszuby i Kociewie.
W ostatnich dwudziestu latach XIX wieku w czasopi
smach niemieckich publikowali: Aleksander Treichel, Fran
ciszek Schultz, Paul Berent, Fryderyk Lorentz.
Z dorobku piśmienniczego Kociewia lat międzywojen
nych przywołać warto badaczy i twórców: Franciszka
Schornaka i jego szkic etnograficzno-folklorystyczny
Kociewie; Teodorę Kropidłowską (ps. Deotyma), która
w „Tczewskim Wiarusie Pomorskim" publikowała legendy,
Bożenę Stelmachowską i jej Rok obrzędowy na Pomorzu;
wreszcie ks. Bernarda Sychtę i jego kociewską twórczość
dramaturgiczną - Duchy w klasztorze i Wesele kociewskie
do dziś wystawiane przez zespół pieśni i tańca „Piaseckie
Kociewiaki" Jana Ejankowskiego.
W walce o polskość Pomorza niezmiernie ważną rolę
odegrała pelplińska szkoła historyczna i filozoficzna, repre
zentowana przez grupę księży-naukowców i badaczy prze
szłości ziemi kociewsko-pomorskiej, działających w latach
około 1874-1939 w Pelplinie, zwanym miasteczkiem uczo
nych, którego prestiż podnosiły dodatkowo: biskupstwo,
wyższe seminarium duchowne, gimnazjum biskupie i wy
dawnictwo prasowo-książkowe Pielgrzym. W odpowiedzi
na system germanizacyjny Pomorskie Ateny wypracowały
własny sposób działań obronnych. Korzystając z bogatych
pelplińskich archiwów, ze skatalogowanych w latach 18761887 kilkuset rękopisów średniowiecznych, szkoła ta opra
cowała odpowiadającą rygorom naukowym historię polskie
go Pomorza. Zainteresowania społeczeństwa ukierunko
wała na współczesną naukę, ze swymi osiągnięciami

naukowymi zapoznawała coraz szersze kręgi odbiorców,
wdrażając je w życie umysłowe nowych czasów. Historycy
pelplińscy, poruszając się na granicy legalności i tajności
swoich prac pisanych po polsku a nawet po niemiecku, przy
czynili się do ugruntowania na Pomorzu antyzaborczego ru
chu społeczno-politycznego, który przejawiał się chociażby
sukcesami wyborów polskich kandydatów do parlamentu
pruskiego, powstaniem polskich organizacji politycznych
i społecznych. Dorobek kuźnicy pelplińskiej był wyrazem
udziału twórczości literackiej w aktualnych i najistotniejszych
problemach życia ludności Pomorza i całej Polski. Przypomnę
zatem nazwiska: Romualda Frydrychowicza, Stanisława
Kujota, Alfonsa Mańkowskiego, Brunona Czapli, Pawła
Czaplewskiego.
Nie sposób nie wspomnieć o ks. Władysławie Łędze
i jego Opowiadaniach ludu polskiego oraz Legendach
Pomorza, księżach: Tadeuszu Glemmie, Jerzym Buxakowskim i Franciszku Sawickim.
Pominąć nie wolno wagi wydawanych w latach między
wojennych na Kociewu czasopism, a były to: „Pielgrzym",
„Pielgrzyma Kalendarz Mariański", „Dziennik Starogardz
ki", „Gazeta Starogardzka", „Ilustrowany Kurier Pomorski",
„Dzień Kociewski", „Gazeta Gdańska", „Ilustrowany Ku
rier Tczewski", „Dzień Tczewski", „Dziennik Gniewski",
„Gazeta Nowska", „Dziennik Starogardzki" i „Goniec Po
morski".
Płodna i twórcza działalność folklorystów w dobie
XX-lecia została przerwana wybuchem wojny, choć i wtedy
działał ks. Sychta. Powojenne publikacje zaczęły pojawiać
się dopiero po roku 1956, kiedy powstało Stowarzyszenie
Miłośników Swojszczyzny. I znów przywołać trzeba Wła
dysława Smukałę, Józefa Milewskiego, Franciszka Fenikowskiego, Władysława Kirsteina; twórczość Franciszki Powalskiej, Wandy Dembek, Jadwigi Lipki, Jana Wespy, Anto
niego Górskiego, Kuby z Pinczyna, Pelagii Pączewskiej, Ber
narda Janowicza i jego bajki, Bolesława Eckerta, Andrzeja
Grzyba, Romana Landowskiego.
Folklor Kociewia w tradycyjnym rozumieniu należy już
do reliktu przeszłości, choć specyfika dawniejszej kociewskiej kultury dostrzegalna jest i dziś. Nadto dawny folklor
Kociewia bywa źródłem inspiracji współczesnych twórców
regionalnych różnych profesji, piszących w gwarze ludowej,
czerpiących z motywów folklorystycznych, opiewających
przeszłość regionu i jego teraźniejszość.
Wraz ze zmieniającą się na przestrzeni dziejów kulturą
regionu, wśród nas - jej odbiorców i współwydawców - na
rasta powinność utrwalania i ocalania jej wartości. Świado
mi wagi tego zadania umiejmy powtórzyć za Bernardem
Sychtą:
Pytasz sia, dzie Kociewiaki
Majo swoje dómy,
Swe pochnónce chlebam pola,
Swoje sochy, bróny?
Dzie Wierzyca, Wda
Przy śrebnym fal śpsiewie
Niesó woda wdal,
Tam nasze Kociewie9
Tak pisał autor w swej pięknej sztuce scenicznej Wesele
kociewskie. By owa specyfika kultury Kociewia - okazaw
szy się reliktem przeszłości - nie zaginęła bez pamięci.
Przypisy
6

Wł. Kirstein. Pieśni z Kociewia, Gdańsk 1970. s. 101.
• B. Sychta. Wesele kociewskie. Gdynia 1959, s. 72.
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Kto latem pracuje,
zimą głodu nie poczuje.

Kto w lecie nie zbiera,
w zimie głodem przymiera.

Lepsze jedno lato,
niż dwie zimy.

Czego lipiec i sierpień nie dowarzy,
tego wrzesień nie usmaży.

Lipiec upały wrzesień doskonały.

Jak po lipcu gorącym
sierpień się ochłodzi,
to później zima twarda
z wielkim śniegiem chodzi.

W lipcu kłos się korzy,
że niesie dar boży,
który prosto stoi,
dobrego się boi.

Z sierpem w ręku
witać sierpień:
wieleć uciech,
wiele cierpień.
KMR

Niżej zamieszczony tekst, będący dalszym ciągiem z poprzedniego KMR, pochodzi
z 12-go tomu „Roczników Historycznych", organu Towarzystwa Miłośników Historii w Po
znaniu (s. 47-68), wydanego w 1936 roku nakładem drukarni Uniwersytetu Poznańskiego.
Praca dotyczy stosunków polsko-brandenbursko- krzyżackich, związanych wydarzeniami
1308-1309 roku i należy do podstawowej lektury historycznej tego tematu.
Tekst drukujemy w całości z nieznacznymi zmianami pisowni Ze względów redakcyj
nych zastosowano ciągłą numerację odsyłaczy do przypisów, które pochodzą od autorki
lub redakcji "Roczników Historycznych" z 1936 roku.

HALINA KOBZIANKA

Wypadki na Pomorzu
po zajęciu Gdańska i Tczewa
przez Krzyżaków
(dokończenie)

K

rzyżacy przenieśli stolicę swoją z odległej
Wenecji do Malborka56. Do tej ostatniej
decyzji Zakon skłonił się nie tylko dlate
go, że Wenecja była w tym czasie pod
57
klątwą i interdyktem , lecz z pewnością
głównie z tego powodu, że świeżo zagarnięty kraj sąsie
dni miał wszelkie warunki po temu, by móc w nim stwo
rzyć potęgę państwową. Przeniesienie stolicy nie było
oczywiście łatwe. Całe archiwa, biblioteki, zbiory, urzą
dzenia, trzeba było zabrać i pieczołowicie przewieźć. Jak
wielki był dla Zakonu nabytek Pomorza, tak wielką jed
nocześnie stratą było dla Polski wydarcie jej tej ziemi.
Jak to określa ks. Kujot: Co wydadzą cennego rola i las
u stóp Karpat aż za Kraków i u ruskiej granicy pod Lu
blinem i wzdłuż Bugu i dopływów jego aż daleko na
wschód, i czem za te płody odpłaci się daleki Zachód to niemal wszystko przypłynie i odpłynie wysługującą
się bezpłatnie falą Wisły. A Wisła dolna toczy się już
obu brzegami krajem krzyżackim. Stąd źródło dochodu
tak niewyczerpane, jak te wody, które korytem rzeki
z roku na rok płyną, czego Polsce ubyło, na długi czas
to posiedli Krzyżacy! Tego jednego wystarczyło, żeby
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panujący osiadł w swem państwie .
Myśl przeniesienia stolicy do Malborka powstać mu
siała zaraz z pewnością po pierwszych sukcesach wojen
nych Zakonu na Pomorzu, a więc po zajęciu Gdańska
i Tczewa59, skoro wielki mistrz zjawia się tutaj już60 mię
dzy 15 a 21 września, a więc jeszcze przed ukończeniem
oblężenia Świecia. Blisko rok trzeba było, by zlikwido
wać główny dom w Wenecji. Nie kończyły się na tym
jednak prace i zajęcia Zakonu. Trzeba było dopasować
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niejako do nowej siedziby utrate urządzenia, dać krajowi
nową administrację, przeprowadzić zmiany w urzędach,
i tak ułożyć stosunki, aby ich nie trzeba było zaraz zmie
niać. Ustaje z przybyciem wielkiego mistrza urząd
landmistrza Prus, a Henryk Plotzke, piastujący tę god
ność, zwany jest odtąd wielkim komturem61, który to ty
tuł i urząd jest pierwszym zaraz po tytule wielkiego mi
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strza . Przybycie wielkiego mistrza wzmocniło ogrom
ne stanowisko i poczucie Zakonu wobec Łokietka. Krzy
żacy bowiem rozumieć musieli dobrze, że zbyt wiele Pol
ska straciła, by mogła spokojnie i szybko przejść nad tym
do porządku dziennego. Oceniając bystro każdą sytua
cję, umiejąc spojrzeć przenikliwie w przyszłość, Zakon
rozumiał dobrze, że należy jak najszybciej wzmocnić się
w zagrabionej ziemi, zanim Łokietek siły zbierze i bę
dzie miał możność rzeczywiście dochodzić swych praw.
Mając dar wielkiej znajomości ludzi musieli Krzyżacy
poznać, że książę polski nie wyrzeknie się nigdy myśli
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odzyskania tak poważnej straty . Małą próbkę stanow
czości Łokietka mieli już podczas zjazdu w Grabiach.
Dlatego też skwapliwie zabrali się do ułożenia wewnę
trznych stosunków w swoim państwie, chcąc w chwili,
w której Polska będzie mogła skutecznie zareagować
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przeciw ich zaborowi, przeciwstawić całą swą potęgę .
Wraz z wielkim mistrzem przybyły nowe zastępy ryce
rzy Zakonu na Pomorze, tak że liczba ich wzrosła prawie
w czwórnasób65. W ślad za tym wszystkim podniosło się
samopoczucie Zakonu, jak bywa wtedy, kiedy siła jest
zwarta a nie rozproszona. Cała machina administracyj
na zaczęła zaraz sprawnie funkcjonować. Dotychczaso
wy komtur Królewca, Eberhard von Wirneburg, otrzy-

mał najwyższy po godności wielkiego komtura urząd szpitalnika Zakonu66. Po nim następował wielki szatny, który
miał staranie o umundurowanie, wyżywienie i zaopatrze
nie braci67. Skarbnik miał nadzór nad finansami Zako
nu68. Ci czterej wymienieni urzędnicy byli niejako czte
rema filarami organizacji Zakonu69. Wielki mistrz szyb
ko zakrzątnął się około nadania ram postępowania
w swym państwie. Wydał on zbiór praw krajowych, ma
jących unormować stosunki wewnętrzne70. Organizacja
Zakonu była tego rodzaju, że autonomia poddanych miała
ściśle określone wymiary i granice. Zakon nie myślał
pozbawiać się przywilejami żadnych źródeł dochodu, da
nin, służby wojennej, ani też sądownictwa. Dzięki temu
plany jego w każdych okolicznościach mogły śmiało li
czyć na pomyślne zrealizowanie71. W utworzonym więc
silnym już wtedy państwie Zakon pragnął na całym jego
obszarze być jedynym i wyłącznym panem. Już nawet na
pewien czas przed zdobyciem Świecia zaczęli Krzyżacy
akcję usuwania wszelkich postronnych a niewygodnych
im osób z ich posiadłości leżących na Pomorzu. Czynili
to oni zależnie od stanowiska i znaczenia danej osoby
w prawny lub bezprawny sposób.
Już w kwietniu 1309 roku, jak już wyżej nadmieni
łam, książęta kujawscy wraz ze swoją matką Salomeą
wyrazili zgodę na sprzedaż w ręce Zakonu swych posia
dłości książęcych nad Nogatem72, zapewne pod wpływem
propozycji73 uczynionej przez Zakon, pragnący usuwać
ze swego terytorium obce enklawy. Dnia 1 maja 1309
roku74 Przemysł kujawski w dokumencie wystawionym
w Toruniu tłumaczył mistrzowi pruskiemu Henrykowi
Plotzke, że do sprzedaży tej zmusiły go długi, w jakie
popadł przez zarządzanie ziemią pomorską jako namie
stnik Łokietka. Oczywiście trudno uwierzyć, żeby Prze
mysł podczas krótkotrwałego zarządu Pomorzem i chwi
lowej nawet obrony kraju przed Zakonem miał wyłożyć
taką dużą sumę, jaką dała mu sprzedaż dóbr nad Noga
tem. Jedyne bowiem wydatki, jakie mógł ponieść, mogły
pochodzić tylko z tego okresu, kiedy to po powrocie Ka
zimierza z Tczewa zebrał nieco wojska z Kujaw i wraz
z bratem swym odpierał pierwsze próby Zakonu, zdąża
jąc do opanowania Świecia?75. Był to jak powiedziałam,
jedyny i bardzo krótki okres, bo niespełna dwumiesięcz
ny76, w którym wydatki mogły być poniesione. Z pewnością jednak w małej nawet części nie dochodziły one do
wysokiej na owe czasy sumy 4 tysięcy grzywien. Do tego
samego roku77 (mimo daty 1510 roku) odnosi się inny
dokument, w którym na własność Zakonu przechodzą
dobra synów zmarłego kasztelana gdańskiego Unisława,
a mianowicie Jakuba kasztelana i Jana podkomorzego
(tczewskich)78. Sprzedali oni Zakonowi 9 wsi i tonie rybne
na Żuławach po lewej stronie Wisły Inne świadectwo
tego konsekwentnego usuwania obcych enklaw z teryto
rium swego państwa dają Krzyżacy w dokumencie sio
stry Salomei, księżnej kujawskiej, a córki Sambora - Ger
trudy. Gertruda „spontanea voluntate" sprzedała Zako
nowi w dniu 14 stycznia 1312 roku79 za 300 grzywien
swe liczne wsie leżące w okolicy Kościerzyny. W tym
samym roku kupił Zakon majątki po Mikołaju, dawnym
wojewodzie kaliskim.
Największymi jednak bez wątpienia posiadaczami na
Pomorzu byli Święcowie. Od nich więc 7 czerwca 1313
roku80 kupili Krzyżacy na własność Nowe, a pozostałe
majątki z zamkami i ziemią tucholską dostali jako za
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staw następnego dnia (8 czerwca) . Nabycie Nowego było
dla Krzyżaków niezmiernie cenną zdobyczą, gdyż w ten

sposób cały bieg Wisły, od Świecia przez Nowe, Tczew do
Gdańska, znalazł się w ich rękach82. Nie tylko od świec
kich83 osób, ale i od duchownych uzyskiwali Krzyżacy do
bra na Pomorzu, najczęściej drogą zamiany. W 1311 roku
na przykład od biskupa płockiego Jana dostał Zakon wieś
Gorzędziej oraz Wielką i Małą Słońce, dając mu w zamian
wieś Niedźwiedź, leżącą w pobliżu Wąbrzeźna84. Podob
nych zamian dokonywał Zakon także i z klasztorami po
morskimi: Byszewem85, Pelplinem i Oliwą86. W sierpniu
1314 roku wykupił Zakon znowu dwie wsie leżące koło Tu
choli i Chojnic z rąk polskich87, prawdopodobnie od sy
nów, Wojciecha kasztelana gdańskiego, zmarłego między
majem a sierpniem 1314 roku.
Tak więc Krzyżacy na dobre zadomowili się na Po
morzu, niewiele się już oglądając na Polskę i Władysła
wa. Znali oni dobrze trudne warunki panowania księcia,
krępowanego niechętnym mu żywiołem niemieckim
w Małopolsce, nakazując mu nie oddalanie się, przynaj
mniej przez jakiś czas, z krakowskiej dzielnicy. Z dru
giej strony, gdyby się wyłoniły jakieś wątpliwości po
stronnych czynników co do prawomocności posiadania
Pomorza, mogli już teraz zasłaniać się dokumentami
kupna tej ziemi. Przedstawić mogli również akty rezy
gnacji praw kilku możliwych pretendentów do Pomorza.
Spostrzegłszy więc wkrótce, że ze strony Polski, nic im
na razie nie grozi, Krzyżacy zajęli się intensywnie urzą
dzeniem jak najsprawniej działającej maszyny państwo
wej. Oczywiście stały pobyt wielkiego mistrza w Prusiech
był bardzo pomocnym do osiągnięcia tego celu, gdyż siłą
rzeczy przyczyniał się do znacznie sumienniejszego i gorliwszego sprawowania zarządu. W Gdańsku, w niedłu
gim czasie po zdobyciu go, osadzono dawnego komtura
Balgi, Henryka Isleben, który miał nadzór nad całym ob
szarem gdańskim. Pod rozkazami jego pozostawali inni
liczni bracia sprawujący urzędy wójtów, włodarzy88 itd.
Że Zakon jednak z początku brał pod uwagę możliwość
przejścia Gdańska z powrotem w ręce Maków, zwraca
na to uwagę Simson89, gdyż na gruzach starego miasta,
kolo kościółka Św. Katarzyny i klasztoru dominikańskie
go, pozwolono z początku wznosić tylko słabe budynki.
Dopiero potem, gdy obawa przed powrotem Polaków minę
ła, stanęło potężnie umocnione miasto. Rezydencja kon
wentu mieściła się w dawnym grodzie gdańskim, który nie
uległ tak smutnemu losowi w dniu 14 listopada 1308 roku,
jak samo miasto. Słowiańska, przeważnie rybacka ludność,
która ocalała pośród rzezi90, zamieszkująca zachodnie błot
niste tereny, dostała w 1312 roku potwierdzenie swych praw
od wielkiego mistrza, Karola z Trewiru, pod warunkiem,
że spełniać będzie względem Zakonu te same powinności,
jakim podlegała za czasów książąt pomorskich. Ludność ta
kurczowo trzymała się swoich dawnych praw, nie myśląc
innym podlegać i zachowała do końca swoją odrębność
i nienawiść do rycerzy Zakonu91.
Komtur Henryk niedługo zarządzał Gdańskiem. Spo
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tykamy go w źródłach jedynie w 1310 roku . W 1311
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roku był już komturem Dawid, pełniący ten urząd pra
wie 10 lat. Wicekomturem był niejaki Gunter94. W prze
rwie podczas urzędowania Dawida godność komtura zaj
mował Otton z Luterburga. Konwent w Gdańsku był bez
wątpienia liczniejszy, niż w innych grodach pomorskich,
a co za tym idzie, miał większą ilość urzędników, o których
jednak nie dochowały się w źródłach wzmianki. Zatem
wkrótce po objęciu rządów w Gdańsku założył w tym mie
ście mennicę95. W drugim ważnym grodzie na Pomorzu,
mianowicie w Świeciu, nie spotykamy w najbliższych
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latach po zaborze osobnego komtura, gdyż np. we wrze
śniu 1311 roku zarządzał tam jeszcze wielki komtur, Hen
ryk von Plotzke. Dopiero w 1316 roku96 naznaczono komturem świeckim dawnego chełmińskiego, Dytrycha von
Lichtenhein. Tczew początkowo podlegał pradopodobnie
komturowi gniewskiemu Zygfrydowi97. W późniejszym
czasie ustanowiono tam osobne wójtostwo98. Oczywiście,
że przy zaprowadzaniu swych rządów, Zakon kierował
się zasadą bezwzględności i Skoro tylko zauważył w no
wych swych poddanych chęć do buntu, czy też znał ich
z wierności dla Łokietka i panowania polskiego, zaraz
starał się tłumić to terrorem, albo wręcz niewygodnych
sobie przemocą z Pomorza usuwać99. Że terror nie znik
nął wkrótce po zaborze, świadczy zeznanie Jana, dawne
go proboszcza w Grucznie100. Plebani kościołów pomor
skich jeszcze w 1320 roku obawiali się składać zeznania
co do zaboru Pomorza, gdyż jeżeliby powiedzieli prawdę,
nie ważyliby się już wrócić z powrotem do Krzyżaków
i swoich kościołów. Jeżeli mimo to dwóch duchownych101
zeznawało w procesie inowrocławskim, to jedynie z tego
powodu, że kościoły ich znajdowały się w posiadaniu bi
skupa włocławskiego i pod jego patronatem.
Zaraz po zaborze nałożyli Krzyżacy nowy podatek102
na zdobyty kraj w wysokości dwóch skojców od grzywny,
który dobrze im opłacił koszta wojenne. O wypędzeniu103
z Pomorza wiernych Łokietkowi rycerzy mówią nam liczni
świadkowie procesów 1320 i 1339 roku, barwnie nieraz
malując pierwszy okres terroru i bezprawia, mający stłu
mić strachem wszelką myśl o możliwości oporu. Że jed
nak nie wszyscy Pomorzanie bronili się żywiołowo przed
nowym panowaniem, źródła dostarczają nam na to do
wodów. Nawet dawni zaufani urzędnicy Łokietka, jak
Wojsław104 chorąży pomorski i inni, pozostali bez oporu
pod władzą Krzyżaków, bynajmniej od nich nie stroniąc.
Na wywłaszczonych ziemiach Zakon, dbały o gospodar
czy rozwój swoich posiadłości, osadzał nowych osadni
ków rekrutujących się czy to spośród mieszkańców Po
morza, czy sprowadzonych skądinąd. Kolonizacja ta była
prowadzona celowo107 i bardzo systematycznie. Jednakże
gros ludności pozostało w najszerszych warstwach pol
skich108. Znaczna część wsi, a wśród nich i biskupie109,
pozostawała na prawie polskim. Przeważnie tylko nowe
osady otrzymywały prawo chełmińskie. Prawo to uwal
niało110 poddanych od ciężarów prawa polskiego, przy
nosząc zamiast nich daniny w pieniądzu i zbożu we wsiach
chłopskich W rycerskich wsiach, prócz daniny, jedyną
powinnością była służba wojskowa na rzecz Krzyżaków.
Przez zamianę wszystkich dóbr prywatnych w lenne, Za
kon poddał całą ziemię pomorską w bardzo silną wzglę
dem niego zależność. Wasalowie dostarczali w razie po
trzeby sił zbrojnych, stając w oznaczonych punktach zbor
nych na każde wezwanie, szlachcic w trzy konie sołtys
wsi niemieckich w jednego111. Chłopi służbę tę odbywali
przez naprawę grodów, wznoszenie murów obronnych
i podobne prace. Zakon dawał też pilne baczenie, by nie
parcelowano majątków na zbyt drobne jednostki, gdyż
w ten sposób powstawały trudności, jeżeli chodziło spraw
ność powoływania ludności pod broń. Nigdy nie brakło,
dzięki umiejętnej gospodarce, Zakonowi funduszów na
utrzymanie wojska. Administracja bowiem kosztowała
bardzo niewiele, gdyż pracowali w niej członkowie Zako
nu, nie pobierający za służbę wynagrodzenia. Przeważ
nie część dochodów państwa krzyżackiego szła na organzowanie wojennych wypraw. W okresie od 1311 roku kie
rowały się one prawie wyłącznie przeciwko Litwie.
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56. SS.R. Pruss., 1175. „Anno Domini MCCCIX frater Sifridus de Wucgwangen ma
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ieopatrznie usłuchawszy rady przeora dominikanów, kasztelan Bogusza oddał się
w opiekę Krzyżaków, którzy zobowiązy
wali się za zwrotem kosztów bronić zamku przez rok,
po czym mieli zamek oddać. Na podstawie tej umo
wy mistrz krajowy Henryk wprowadził do zamku swą
załogę - gdy Brandenburczycy z miasta się usunęli,
Krzyżacy odmówili wręcz opuszczenia zamku, do
prowadzając do zwady i słabą załogę polską z łatwo
ścią pokonali. Stawszy się panami zamku, a nie czu
jąc się na siłach, by opanować całe miasto, silne już
wówczas i umocnione, użyli podstępu. W czasie od
pustu św. Dominika w przebraniu weszli do miasta
i wymordowali jego mieszkańców - przeważnie nie
mieckich - a z nimi ludność kaszubską i polską, co
z siół pobliskich tłumnie na jarmark przybyła. Nie
szczędzili przy tym kobiet ni dzieci. Nielicznych nie
dobitków Krzyżacy z miasta wyrzucili a miasto do
gruntu zburzyli. Okrucieństwo to, które przeraziło
świat ówczesny, miało na celu - jak mówi dziejopis
Długosz - porazić serca w innych miastach i gro
dach, iżby nie śmiano sprzeciwiać się, a zabór zaję
tej ziemi uczynić pewniejszym. Potwierdził to po wielu
latach historyk Gdańska, generał Kohler, usprawie
dliwiający zbrodniczy podstępek Zakonu powołując
się na to, że i ...Dżyngischan tą samą metodą wojo
wania się posługiwał co Krzyżacy

Nie tylko umiał zakon przez gwałt i z pogardzeniem prawnych stosunków podboje czynić, potrafił też to, co zagarnął,
na drodze umów zachować - takie świadectwo daje
Krzyżakom historyk Gdańska, Simson, gdy inny hi
storyk niemiecki mówi o roku 1308 tak: Nie bardzo
sławnie i uczciwie weszli w posiadanie książęcego
grodu i miasta Gdańska.
Łokietkowe walki z Zakonem nie wydarły mu
zaboru - potępiający wyrok Rzymu zaborcy zlekce
ważyli. Po ostatecznym już zdławieniu Prusów
Krzyżacy osiadają na stałe na ziemiach wydartych
i wyłudzonych. Wyrazem tego jest przeniesienie się
wielkiego mistrza z Wenecji do Malborga, który
stanie się niejako stolicą potężnego militarnego ogranizmu państwowego. W jego ramach Gdańsk jest
siedzibą komtura. Rezyduje on w zamku zmurowanym na miejscu grodowego dworzyszcza książąt
pomorskich.
Z książki Jana Kilarskiego Gdańsk.
Wydawnictwo Polskie, Poznań 1937 r
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Wiedźmy na stos
Część 3
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asiadający w sądach byli w życiu prywatnym prze wać wyroki znając zwyczaje prawa jedynie ze słyszenia
ciętnymi ludźmi, nie mającymi wielokrotnie zbyt i własnej obserwacji.
dużego pojęcia o wymiarze sprawiedliwości. Bez
Postępowanie sądów sprawowanych przez ludzi niewzględu na pochodzenie społeczne i wykształcenie, sę oświeconych znalazło wyraz w przysłowiu: „sprawa jak
dziów łączyła wspólna cecha: umysł zaprzątnięty wiarą w Osieku". Opowiadano, że w dawnych czasach miastecz
w diabła i jego pomocników oraz paraliżujący strach przed ko Osiek nad Wisłą słynęło z niesprawiedliwego sądu.
siłą złego. Wydając wyroki śmierci na czarownice, uwa Gdy razu pewnego w tym miasteczku skazano ślusarza
żali, że przypodobają się tym Bogu oraz zyskają przy na karę śmierci, magistrat zważywszy, że ma tylko jedne
chylność społeczeństwa. Jak dalece ówczesne społeczeń go ślusarza w miasteczku, a za to dwóch kowali, w miej
stwo uważało istnienie szatana za rzecz całkowicie natu scu winnego zbrodni ślusarza kazał obwiesić niewinnego
ralną świadczyć może orzeczenie prawników uniwersy kowala. Stąd też wywodzi się przysłowie: „ślusarz zawi
tetu w Getyndze, którzy stwierdzili i poparli swym auto nił, a kowala powieszono".
rytetem tezę, że dopóki czarownica ma włosy na ciele,
Najbardziej pożądanym dowodem winy było przyzna
dopóty diabeł ma nad nią moc; z chwilą gdy sie ją ogoli nie się oskarżonej o czary niewiasty do stawianych jej
z wszystkiego owłosienia, diabeł traci swą moc. Zacho zarzutów. Rozmaita była droga, która wiodła do tego celu.
wały się traktaty filozoficzne, które z całą powagą zajmu Czasem wystarczyło kobietę, która najczęściej pochodzi
ją się problemem, ilu diabłów może się zmieścić na koń ła z ludu, skutecznie nastraszyć. W większości przypad
cu szpilki, a uczeni, biegli w sztuce matematyki, układali ków konieczne było jednak zastosowanie w majestacie
tablice statystyczne, ukazujące wzrastającą liczbę panów prawa tortur. Aby nie narażać niewinnej osoby na prakty
ciemności w świecie.
ki katowskie, poddawano podejrzanych o kontakty z dia
Obowiązujące przepisy prawa, wywodzące się ze źródeł błem odpowiednim próbom, które z reguły dawały
niemieckich, takich jak Zwierciadło saskie, zwane popu zawsze wyniki zgodne z posądzeniem oraz intencją oskar
larnie „Saksonem", znane były głównie z opracowań Bar życieli. Najbardziej popularne były próby: ognia, łez, wagi,
tłomieja Groickiego z końca XVI wieku, które wielokrot wody i szpilkowa.
nie ogłaszano drukiem. Poprzez dzieła Groickiego wpro
Próba ognia polegała na tym, że proponowano oskar
wadzony został do praktyk sędziowskich kodeks karny żonej niesienie rozpalonego do białości żelaza lub przej
wydany przez cesarza Karola V, tzw. Constitutio Cri- ście między dwoma płonącymi stosami w celu udowo
minalis Carolina, czyli Konstytucja kryminalna, na dnienia swej niewinności. Zazwyczaj rezygnowano z jej
zywana powszechnie „Karoliną", od imienia cesarza, przeprowadzenia wówczas, gdy obwiniona zdecydowana
który ją ogłosił.
była na poddanie się próbie. Taką gotowość tłumaczono
Oczywistą jest rzeczą, że na sędziów znających prawo tym, że badanie przeprowadzone przy aprobacie osoby
z książek i podręczników stać było jedynie miasta zamoż obwinionej o czary, wypadłoby dla niej korzystnie, a to
ne. Małe miasta i wsie korzystały z rajców i ławników, dlatego że czart wziąłby ją pod swoją opiekę, co po
którzy częstokroć nie umieli pisać ani czytać, a zamiast zwoliłoby wyjść z tego specyficznego egzaminu zwy
swych podpisów kładli znak krzyża. Oni to mogli fero cięsko.
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Powszechnie wierzono, że kobieta będąca czarowni
cą, nie potrafi uronić nawet jednej łzy. Sędzia przystępu
jąc do próby łez zaklinał podejrzaną aby jeśli jest nie
winna, rozpłakała się. Brak łez miał być ewidentnym do
wodem winy. Strach, który towarzyszył nieszczęśliwej
niewieście, paraliżował ją do tego stopnia, że najczęściej
podejrzana nie potrafiła - w chwili, kiedy od niej tego
wymagano - zapłakać. Zdarzało się także, że ronione łzy
nie przynosiły oczekiwanego ocalenia, gdyż przypisywa
no je sztuką szatana. Zabawa ze śmiertelnie przerażoną
kobietą mogła trwać nadal.
Zgodnie z ówczesnymi przesądami uważano, że dzię
ki mocom diabelskim czarownice ważą nienaturalnie
mało, tyle co pierze. Dlatego też, jeżeli ciężar ciała ko
biety był mniejszy niźli zakładały odpowiednie przepisy,
stanowiło to jeden z dowodów jej winy. Często, aby unik
nąć wszelkich wątpliwości, próba wagi niewiasty odby
wała się w obecności komisji, w skład której wchodził
wagmistrz. Przed przystąpieniem do próby zmuszano
kobietę do rozebrania się. Jakby tego było mało, podda
wano ją następnie dokładnej rewizji. Dopuszczano się
wówczas praktyk, które upokarzały obwinioną. Czynno
ści te miały na celu odnalezienie przedmiotów, które
mogłyby zwiększyć ciężar oskarżonej. Po zważeniu, jeśli
uzyskano wynik zgodny z określonymi przepisami, otrzy
mywała obwiniona certyfikat, który zawierał wynik pomia
ru, a tym samym oddalał zarzuty. Jeżeli wynik tak zwa
nej wagi był niekorzystny, co można było łatwo spreparo
wać, wskazywało to na niechybne kontakty z panem pie
kła. Czarownica trafiała do więzienia, gdzie przy pomo
cy wymyślnych tortur przeprowadzano śledztwo.
Przed przystąpieniem do próby szpilkowej, zwanej
także nakłuwaniem, golono włosy z całego ciała oskarżo
nej. Uważano bowiem, że stanowią one doskonałe schro
nienie dla diabła. Gdy czart pozbawiony zostanie bez
piecznego do ukrycia miejsca, nie będzie mógł pomagać
swej wspólniczce. Następnie sędzia wraz z chirurgiem
przystępowali do dokładnych oględzin ciała domniema
nej czarownicy w poszukiwaniu znaku diabła. Mogła nim

Tak zwane krzesło czarownic

być brodawka czy też plamka w postaci bardziej lub mniej
stężonego w skórze pigmentu. Ta swoista pieczątka dia
bła miała charakteryzować się właściwością taką że po
nakłuciu tego miejsca szpilką nie ciekła krew. Niektórzy
uważają że próba nakłuwania miała na celu wykrycie na
ciele czarownicy miejsc nieczułych na ból, którymi to
miejscami miał obdarzyć delikwentkę czart. Oskarżoną
poddawano tej próbie tak długo, aż całkowicie wyczerpa
na popadała w omdlenie i przestawała reagować na ból.
Był to oczywisty dowód winy.
Najczęściej stosowaną wobec podejrzanych o czarostwo była próba wody, czyli tak zwane pławienie. Z tej
racji, że przeprowadzano ją nad naturalnymi zbiornika
mi wody, stawała się szczególną formą rozrywki dla miej
scowej i okolicznej ludności, która tłumnie oblegała brzegi
jezior, stawów lub rzek, nad którymi rozgrywały się tak
dramatyczne wydarzenia. Przed przystąpieniem do próby,
wiązano kobietę w tak zwanego kozła. Polegało to na tym,
że wiązano razem lewą rękę z prawą stopą a prawą rękę
z lewą stopą i na lince spuszczano na wodę. Jeżeli oskar
żona natychmiast zanurzała się pod wodę, była niewin
ną. Jeżeli utrzymywała się na powierzchni, oznaczało to,
że jest lżejsza od wody. Był to wyraźny dowód współpra
cy pławionej z władcą piekła. Pozornie mogłoby się wy
dawać, że każdy człowiek, który został związana a na
stępnie zanurzony w wodzie, powinien pójść na dno. Pa
miętać jednakże należy o tym, że ciało wiązane w „ko
zła" przyjmowało kształt łódki i oskarżona, spuszczana
na wodę, mogła przez pewien czas utrzymywać się na
powierzchni. Warto także pamiętać o tym, że ówczesna
moda nakazywała noszenie strojów złożonych z wielu
spódnic, fartuchów i halek oraz bufiastych rękawów i sta
ników. Nagromadzone w fałdach odzieży powietrze
pomagało utrzymywać się domniewanej czarownicy na
powierzchni wody.

W

śród zachowanych akt procesów o czary odby
wających się przed sądem w Nowem, znajdu
ją się zapisy świadczące, że jedyną próbą ma
jącą wykazać winę lub niewinność osoby oskarżonej było
pławienie.
W roku 1706 pławiona była Marta Stępkowa:
(...) obwiniona o czarostwo od pracowitego Grzego
rza Czatkowskiego (...), że póty przez wodą doświadczo
na, w którą trzykroć wrzucana lubo związana była, po
wierzchu pływając przy P.P. Sądowych i wielu innych
ludziach pokazała się być takową (...).
Podobnie doświadczona była w 1712 roku Jadwiga
Michałka:
Ta tedy przez wodą próbowana będąc przy W.P An
drzeju Sosnowskim i W.P. Pawle Klocie sądowymi
i przy prezencji J.M.P. Szylica dworzanina W.J.M.P.J.
Naszego nowskiego dobrodzieja i przy tak wielu zgro
madzonych i tam przytomnych ludzi, która po trzy
kroć będąc wrzucana w wodę zawsze wierchem wody
pływała (...).
Znamiennym faktem w procesach czarownic jest to,
że niekiedy osoby oskarżane o współpracę z szatanem
same prosiły o poddanie ich pławieniu w celu wykazania
swej niewinności.
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Przed sądem miejskim Nowego odbył się w 1699 roku
proces, podczas którego skrupulatny protokolant notował:
Na wolą i afektacją J.M. Pana Jerzego Czapskiego
z urzędu sądowego nowskiego deputowani będąc, to jest
pan Krzysztof LaIkowski podsołtysi nowski i pan Zacha
riasz Szramka sądowy nowski do wsi Smętówko, a to dla
tego, że mając obwinioną i w podejrzeniach Reginę Ja
kubową Krajniczkę o czarostwa, która dobrowolnie pro
siła się na wodę, żeby była próbowana. Ichmościowie tedy
dali próbę uczynić na wodzie, która przy licznych świad
kach pływała po trzy razy na wodzie i woda jej przyjąć
nie chciała (...).
Do wyników pławienia przywiązywano dużą wagę.
Właśnie pławienie decydowało najczęściej o tym, czy nie
szczęsną kobietę należy oddać w ręce kata, czy też zwol
nić od dalszej odpowiedzialności.
Powołanie nie ominęło Anny Wincentki, która
w 1718 roku stanęła przed nowskim sądem:
Będąc obwinioną i powołaną od Marty Stępkowej
Anna Wincentka, Pan Bóg wszechmogący nie mogąc już
dłużej nieprawości cierpieć, wydaje ją na oko i podaje
uczciwemu sądowi na ukajanie i upamiętanie się, innym
na przykład, na przód na dobrowolną ją wziąwszy inkwizicio, aby się przyznała i wyznała swoje nieprawości.
Egzaminowana ona bynajmniej tego nie wyznała, ale
pragnęła i upraszała ażeby na wodę koniecznie poszła
mówiąc te słowa, że woda pokaże moją niewinność. Czy
niąc zadość uczciwy sąd jej woli, wrzucona po trzy razy
na wodę, przy tak wielu zgromadzonych ludziach, za
każdym razem wierchem pływała (...).
Ciekawy opis zawierają inne akta, dotyczące sprawy
Barbary Drążkowej, przesłuchiwanej i torturowanej
w 1747 roku:
Barbara Drążkowa wzięta na pierwszą rozmowę
dobrowolnie indagowana, jeżeli jest czarownicą odpo
wiada jęcząc, nie jestem, w jednego tylko Boga wierzę.
Taż Barbara Drążkowa wzięta na drugą rozmowę dobro
wolną indagowana jeżeli jest czarownicą, odpowiada
jęcząc, że nie jest taka proszę, aby mnie na wodę wzięto,
com wyznała gotowam na to żyć i umierać, da mąż mój
W. Państwu 100 złotych, a niech idę na wodę. Sąd jej
odpowiedział, że to nie może być (...).
W powyższym przypadku mamy do czynienia z próbą
przekupienia składu sędziowskiego. Można przypuszczać,
że oferowana suma nie miała tylko spowodować samego
pławienia oskarżonej, ale mogła sugerować wynik bada
nia. Miała to być po prostu łapówka. Skrupulatny proto
kolant odnotował, iż sędziowie odrzucili propozycję. Ten
przykład wskazuje jednak, że próby przekupstwa miały
miejsce. Nie wiadomo, niestety, czy zawsze kończyły się
z takim skutkiem, jak w przedstawionym przypadku.
20 lipca 1719 roku komisja duchowna przekazała
w moc magistratu oskarżoną Annę Szpornowską. Magi
strat po zapoznaniu się ze sprawą przekazał wymienioną
sądowi miasta Nowego, w celu uzyskania świadectwa
winy.
(...) Do żadnych złości pomieniona Anna Szpomowska nie przyznała się, ale poprosiła aby wodą była próbo
wana mówiąc: iż mię to oczyści, której uczciwy sąd czy
niąc dosyć afektacji deputował U.N. Andrzeja Kowalka
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i U.P. Macieja Krafferta sądowych z nią do wody, którą
wodę publicznie poświęcił i pobłogosławił fale w imię
Boga Dziekan Nowski, która będąc po trzykroć od egze
kutora sprawiedliwości w wodę związana wrzucona, za
każdą razą wierzchem pływała przy wielkim zgromadze
niu tam na ten czas ludzi (...).
Dalej następuje opis przesłuchania, którego efektem
wobec nie przyznawania się oskarżonej do winy jest pod
danie Anny Szpornowskiej torturom. Tortury skutecznie
skłaniają obwinioną do przyznania się, iż jest czarownicą
oraz przymuszają ją do opisywania życia, jakie wiodła
będąc wspólniczką szatana. Wśród zeznań znajdują się
zapisy związane z pławieniem.
(...) Zeznała, że nim do wody biegła, to ją diabeł po
cieszał obiecując, że miała tonąć.
Jak ją pławiono, to diabeł stał na górze ku dworznicom i śmiał się z niej. Mimo, iż mówił będziesz ty tonęła,
dam ja tobie żelaza, nie bój się (...).
Do dzisiejszego dnia zachowało się wśród nazw zbior
ników wodnych wiele takich, które wskazują na to, że
wykorzystano je do poddawania czarownic próbie wody.
Między innymi w Nowem znajduje się niewielkie jezioro
zwane Jeziorem Czarownic.
Przebywając o zmierzchu nad jego brzegiem i wpa
trując się w pobłyskującą w ostatnich promieniach słoń
ca toń, łatwo sobie wyobrazić scenerię, jaka towarzyszyła
pławieniu czarownic.
Wśród krzyków zgromadzonej nad brzegiem gawie
dzi, przybyłej licznie z pobliskich miasteczek i wsi, aby
nie przegapić tak ciekawego widowiska, wtoczył się wóz,
na którym dla bezpieczeństwa ustawiono beczki. Wysta
wały z nich tylko głowy przemyślnie związanych niewiast.
Na ich twarzach malował się zwierzęcy strach. Poprze
dnie „badania", którym je poddawano, wywarły już swe
głębokie piętno. Wóz zatrzymał się w miejscu, gdzie znaj
dowała się kładka, prowadząca w głębokie miejsce jezio
ra. Wśród śmiechów i gwizdów nieszczęsne ofiary zabo
bonu wywlekane były pojedynczo z beczek. W tej chwili
pozwolono im jeszcze na opuszczenie tego małego
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więzienia. Gdy jednak próba wypadła pomyślnie, jak
najszybciej umieszczano je w beczkach ponownie. Przez
umysł umęczonych niewiast przebiegała rozpaczliwa
myśl: jak wypadnie próba? Każdą kobietę prowadzono
na kładkę. Odprowadzał je przerażony wzrok koleżanek
nieszczęścia, oczekujących z trwogą na swoją kolej oraz
wyzwiska rozbawionej publiczności tego ponurego spek
taklu. Czasem ktoś rzucił kamieniem, splunął pod nogi
a nawet w twarz. Tłum gęstniał i otaczał szczelnie brzeg.
Co bardziej zapobiegliwi, aby nic nie uronić z tak długo
oczekiwanego wydarzenia, wypływali na jezioro łódkami
i podpływali naprzeciwko pomostu, z którego pławiono
czarownice. Związaną w tzw. „kozła" ofiarę przewiązy
wano dodatkowym sznurem, którego koniec trzymał je
den z oprawców. Słychać było płynący z ust kobiety nie
zrozumiały bełkot, z którego stojącym jak najbliżej udało
się wyłowić słowa modlitwy, mieszającej się z rozpaczli
wymi prośbami o łaskę. Ale zatwardziali myślą sobie:
„Nawet teraz bluźni wymawiając swymi plugawymi usta
mi słowa Pana naszego". Tym mocniej zaciskali sznury
i z większą siłą wrzucali niewiastę w toń jeziora. W pierw
szej chwili ciało młodej kobiety, całkowicie przykryła
woda, by już za moment wynurzyć się na powierzchnię.
Zewsząd dobiegały okrzyki: „Pływa, pływa, woda jej nie
chce, to ani chybi znak ostateczny, że jest winna!". Wi
dać zadowolenie malujące się na twarzach oprawców:
„Jeszcze jedna dzięki miłosiernemu i sprawiedliwemu
Bogu nie zdołała nas oszukać".
Osłabioną z bólu, sparaliżowaną ze strachu i na wpół
żywą po ostatniej próbie, domniemaną służebnicę szata
na wydobyto pośpiesznie z wody. Czekały na nią dodat
kowe zabiegi badawcze, mające skłonić ją do wyjawienia
wszystkich szczegółów dotyczących współpracy z diabłem.
Czas na tortury.

Na kanadyjskiej ziemi Kaszubi od samego
początku żyli w odosobnieniu, w buszu, walcząc z żywiołem z większym jeszcze trudem
niż w ojczystym kraju. Ale nikt ich nie wyna
radawiał siłą, nikt nie prześladował ich mowy
i wiary, a oni sami czuli się wolnymi ludźmi.
Do dzisiaj zachowali swój kaszubski język
i zwyczaje

PIERWSZE SZKOŁY
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sadnicy kaszubscy w Kanadzie nie byli analfa
betami. W zaborze pruskim obowiązywał przy
mus szkolny, poza tym języka polskiego uczo
no się z modlitewników i w nieoficjalnych szkółkach
parafialnych. Wszyscy oni w kanadyjskich urzędach pod
pisywali się, posiadali umiejętność pisania podań w języ
ku niemieckim lub polskim, modlili się z modlitewni
ków, które przywieźli ze Starego Kraju, a których pojedyńcze egzemplarze zachowały się do dzisiaj, niekiedy
przepisane ręcznie. Ich wtórny analfabetyzm był już zja
wiskiem na gruncie kanadyjskim, gdyż w buszu do lat
dziewięćdziesiątych XIX wieku nie było szkół. Przywiązanie do tradycji i obyczajów nie było więc ślepe, lecz
świadomie kontynuowane w formie przeniesionej za oce
an samoobrony przed wynarodowieniem. Do tego docho
dziły takie cechy jak upór, pracowitość i wytrwałość, które
pozwoliły im przetrwać w swoim nowym kaszubskim
światku i przechować relikty starej kultury regionalnej.
Braki w wykształceniu swoich parafian dostrzegał
ksiądz Bronisław Jankowski i aby temu zaradzić, zbudo
wał w Wilnie szkołę, łącznie z domem dla nauczyciela.
Ta polska szkoła, oddana do użytku w 1894 roku, miała
dwie klasy. Uczył w mej wyłącznie po polsku organista,
wykształcony w Starym Kraju. Nauka w szkole napoty
kała wiele trudności. Dzieci, od lat pozbawione szko
ły, nie bardzo się do niej kwapiły, zaś rodzice nieraz
siłą zatrzymywali je przy pracach na farmie. W okre
sie pierwszej wojny światowej szkołę tę przejęło pań
stwo. Wykładano w niej w języku angielskim, ale uczo
no także polskiego.
Z kolei w Barry's Bay szkoła istniała już w 1904 roku.
Do pierwszej wojny światowej liczba szkół na ontaryjskich Kaszubach szybko wzrastała. Decydowały o tym naj
częściej duże odległości. Liczba dzieci w szkołach w okreKMR

się pionierskim po lata pierwszej wojny światowej wyno
siła od 10 do 50. Tak było w Hagarty i Killaloe.
Szkolnictwa polskiego w znaczeniu istnienia odręb
nych szkół polskich, tak jak miało to miejsce w Stanach
Zjednoczonych, nie było w Kanadzie zupełnie. Dzieci
polskie uczęszczały do szkół publicznych. W tych szko
łach, w których pracowali nauczyciele - Polacy, możliwa
była nauka języka polskiego. W szkółkach parafialnych
natomiast nauczano religii, historii ojczystej i oczywiście
języka polskiego. Na początku lat dziewięćdziesiątych
XIX stulecia szkołę taką uruchomiono w Wilnie. Miała
ona wielkie znaczenie dla oświaty okolic kaszubskiego
osadnictwa. W niektórych szkołach parafialnych zajęcia
prowadziły zakonnice polskie.
Zakładanie i powadzenie szkół parafialnych w Ka
nadzie ograniczała stosunkowo niewielka ilość rodzin
skupionych przy parafiach oraz ustawy prowincjonalne,
dotyczące szkolnictwa, na mocy których tylko szkoły
publiczne mogły korzystać z pomocy finansowej zarzą
dów prowincjonalnych. Wszelkie szkoły zakładane przez
parafie utrzymywały się z własnych środków. Utrzymują
cy je nie byli jednak zwolnieni od płacenia podatków
szkolnych, nakładanych przez prowincje. Poziom szkółek
parafialnych oraz klas polskich w szkołach publicznych
zależał od stopnia zainteresowania, wykształcenia oraz
poczucia narodowego księży i nauczycieli. Mimo niskie
go na ogół poziomu nauczania, szkółki parafialne były
czynnikiem podtrzymującym świadomość polską wśród
dzieci i młodzieży oraz osłabiającym postępy wynarada
wiania. Proces wynaradawiania się emigracji polskiej
w Kanadzie był bardzo powolny. Pierwsze pokolenie wy
chodźców trwało przy polskości i nie wynaradawiało się
wcale. Pokolenie urodzone już w Kanadzie asymilowało
się bardzo wolno, szybciej w miastach niż w osadach wiej
skich. Proces wynaradawiania można było osłabić przede
wszystkim przez obsadzanie parafii polskimi księżmi. I tak
też się działo.
Wieś, z reguły bardziej konserwatywna, pozbawiona
rodzimej inteligencji, pielęgnuje trwalej również to, co
siłą rozwoju cywilizacji powinno być wypierane.
W miastach jest już dzisiaj inaczej, tam język kaszub
ski brzmi rzadko. Ale inteligencja kaszubska wykształco
na w kanadyjskich szkołach, której trochę już się w Ka
nadzie spotyka, bynajmniej nie odcina się od pnia ka
szubskiego, z którego wyrosła. Nie włada kaszubszczy
zna biegle, ale żywo interesuje się swoim rodowodem
i kulturą swoich przodków.
Trzeba również zaznaczyć, że wpływy po drugiej woj
nie światowej polskiego języka literackiego na kaszubski
język są minimalne, gdyż z polską inteligencją imigracyjną z wielkich miast „starzy" imigranci spotykają się
jedynie latem w ośrodkach turystycznych.
Starzy mieszkańcy, głównie osad wiejskich, ontaryjskich Kaszub mówią po kaszubsku, ale jest to kaszub
szczyzna już nieco archaiczna, z pewnymi polskimi
domieszkami, bo prawie 140 lat izolacji od Ojczyzny
zrobiło swoje?
Współpraca parafii ze szkołą układa się na ogół do
brze, gdyż miejscowy proboszcz utrzymywał częsty z nią
kontakt przez wizytacje, a nauczyciele w zamian pilno-
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wali porządku wśród dzieci podczas niedzielnych mszy
świętych.
W czasach pionierskich praca nauczyciela szkolnego
nie miała wielkiej przyszłości, gdyż mimo rosnącej licz
by dzieci w klasach pensje były niskie, np. w 1909 roku
roczna pensja E. C. Shalla'i wynosiła 375 dolarów. Z wy
kształceniem nauczycieli bywało różnię. Zatrudnieni orga
niści umieli tylko czytać i pisać, niewiele więc mogli prze
kazać uczniom. Pełne wykształcenie nauczycielskie
należało do rzadkości. Miała je E. C. Shalla, która skoń
czyła szkołę średnią w 1908 roku w Pembroke i następ
nie szkołę pedagogiczną (Teachers College Ottawa Normal School) w Ottawie w 1909 roku. W Pembroke była
ona jedyną polską uczennicą w tym czasie.
NIEŁATWA WSPÓŁCZESNOŚĆ
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iczne rodziny przysparzały wielu uczniów i trze
ba było budować nowe szkoły. Wznoszono je
często na rozstajach dróg. Nową szkołę św. Józe
fa poświącono w 1930 roku w Barry's Bay. Z kolei szko
łę St. Mary zbudowano w 1959 roku, szkołę św. Jana
Bosko wzniesiono zaś w północnej części Barry's Bay
w 1965 roku, natomiast Wilno otrzymało nową szkołę
wcześniej, bo w 1961 roku. Liczyła ona około 100 ucz
niów. Parafia Round Lake Centre doczekała się nowej
szkoły w 1975 roku.
W 1975 roku na terenie parafii Wilno było czynnych
8 szkół elementarnych (powszechnych), do których uczę
szczało 250 dzieci w wieku 6-16 lat Jedna z tych szkół
obejmowała również program dwóch klas szkoły średniej.
Dwie z 8 szkół były katolickie. Ponieważ dzieci na tym
terenie są wyłącznie wyznania katolickiego, pozostałych
6 szkół, chociaż według prawa publicznych, jest faktycz
nie katolickich.
Nauczanie języka polskiego w Ameryce Północnej
przechodziło różne koleje, jednak z tendencją do jego
ograniczania. Był to proces dość powszechny i poniekąd
dyktowało go życie, gdyż język angielski był językiem
urzędowym. Uczniowie bywali nieraz w przykrych sytua
cjach, zwłaszcza gdy nauczycielem był Kanadyjczyk po
chodzenia angielskiego lub irlandzkiego, który na ogół
zmuszał swych podopiecznych do wyrzekania się języka
polskiego w szkole.
Ograniczanie języka polskiego występowało również
na kanadyjskich Kaszubach, skoro długotrwałe starania
u władz państwowych ks. Biernackiego przyczyniły się
dopiero około roku 1943/1944 do uzyskania zezwolenia
na nauczynie języka polskiego początkowo pół godziny,
później zaś godzinę od 3.30 do 4.30 po południu. Nau
czania na prośbę ks. Biernackiego podjęła się E. C. Shal
la od poniedziałku do czwartku włącznie.
Nauczanie języka polskiego po 1955 roku zostało po
ważnie ograniczone, ale i wówczas E. C. Shalla uczyła
go w szkole św. Józefa -jedną klasę w czasie popołudnio
wej przerwy.
Wspomniana E. C. Shalla była pedagogiem z powo
łania. Jeszcze w 1971 roku uczyła języka polskiego dzie
ci, które były członkami chóru św. Jadwigi, a w roku
następnym prowadziła kurs języka ojczystego dla

ośmioro dzieci. Warto zaznaczyć, że miała już wów
czas 83 lata.
Na ontaryjskich Kaszbach, gdzie od 80 do 90 pro
cent stanowią Kanadyjczycy polskiego pochodzenia, nie
ma dzisiaj polskiej szkoły. W Barry's Bay istnieje jedynie
sobotnio-niedzielna szkółka języka polskiego, założona
w 1973 roku przez ks. Calika, który przyjechał tam z Pol
ski. Po nim w latach 1978/1979 nauczanie języka pol
skiego prowadził ks. S. Kuczaik. Mieszkańcy Wilna w tym
samym czasie wszczęli starania u władz kanadyjskich
o wprowadzenie języka polskiego w szkole publicznej. Od
roku 1979/1980 lekcje języka polskiego w Wilnie pro
wadzili: E. Bahyrycz i M. Milan. Uczęszczało na te do
datkowe zajęcia 45 dzieci. Wymowny dowód poczucia na
rodowego dali mieszkańcy Barry's Bay. W wypowiedzi
sekretarza Polsko-Kanadyjskiego Centrum Pionierów,
A. Kościńskiego dla telewizji polskiej 2 listopada 1975 roku
była mowa o tym, że mieszkańcy Barry's Bay starają się
o uzyskanie zezwolenia na nauczanie języka polskiego
w tym mieście. Aż 98 procent mieszkańców miasteczka
opowiedziało sią za tym na piśmie. Widać z tego, że gru
pa etniczna jest bardziej trwała niż język, a silne więzy
z polskim kręgiem kulturowym przetrwały do dziś.
W roku szkolnym 1983/1984 języka polskiego w Barry's Bay i w Wilnie uczył A. Kosiński.
Lepiej przedstawia się sprawa języka polskiego w mia
stach, gdzie uczy się go bardziej regularnie, zwłaszcza
w soboty. Zatroszczyła się o to głównie emigracja, która
przybyła do Kanady po drugiej wojnie światowej. Ze
wschodniej Kanady należy tu wymienić takie miasta
jak:Hamilton, Toronto, Ottawa, Montreal i Saint Catharines. W rodzinach narodowo uświadomionych dzieci
mówią biegle polskim językiem literackim.
Kwestia kultywowania znajomości języka narodowe
go jest bardzo żywotna i wśród innych grup etnicznych
Kanady. Przyszłość polityki wielokulturowości w Kana
dzie, formy jej realizacji są w tym kraju szeroko dyskuto
wane. Nic dziwnego, chodzi o bardzo ważny element ca
łokształtu polityki wewnętrznej „Kraju Klonowego Li
ścia". Kanada jest obecnie krajem dwujęzycznym (angiel
ski i francuski).
POTRZEBA POWROTU DO JĘZYKA OJCÓW
zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, aby
dwujęzyczność rozumiana była w ten spo
sób, że każdy obywatel powinien znać dwa
języki -jeden urzędowy, angielski lub francuski oraz drugi
własnej kultury -jak to postuluje jeden ze slawistów ka
nadyjskich.
Powszechnie też wiadomo, że żadna grupa etniczna
nie jest w stanie utrzymać na dłuższy okres swej żywot
ności kulturowej bez kontaktów ze Starym Krajem.
W związku z tym chodzi o zainteresowanie kanadyjskich
Kaszubów naszą sztuką i literaturą narodową oraz regio
nalną w ogóle, folklorem, ojczystą historią i tym wszyst
kim, co polskie i kaszubskie. Tym bardziej, że nie odci
nają się oni od kultury kraju, z którego pochodzą ich
przodkowie. Na kanadyjskiej ziemi włączyli się do budo
wy nowego narodu, ale zawsze chcieli być i Kanadyjczy
kami i Polakami.
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WOKÓŁ SPOTKAŃ
U WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
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rowadzenie działalności na rzecz upo
wszechniania wartości kulturalnych naj
częściej kojarzy się z ośrodkami wiel
komiejskimi, w których bardzo widoczne są
środowiska twórcze. Pogląd to raczej współcze
sny i coraz bardziej już nieaktualny. Były i są
miasta małe, w przeszłości także miejscowości
wiejskie, gdzie lokalne elity społeczne przejmo
wały przywództwo i organizowały niezbędne
struktury związków gospodarczych, oświato
wych czy kulturalnych.

Skórczu aktywność taką miejscowe elity przeja
wiały dużo wcześniej nim miejscowość ta zosta
ła miastem, a więc przed rokiem 1934. Widocz
na była ona już nawet w XIX wieku, w latach „pracy orga
nicznej u podstaw", gdy po upadku powstania styczniowe
go 1863 z powodzeniem zaczęto tu propagować hasła odno
wy gospodarczej wśród Polaków.
Warto przy tej okazji wspomnieć, że w Wielkopolsce i na
Pomorzu, czyli pod zaborem pruskim, owe pozytywistyczne
myślenie narodziło się jeszcze wcześniej - po Wiośnie Ludów, a więc po 1848 roku - jako odpowiedź na germanizacyjne zapędy zaborcy. Polski żywioł - jak to się wówczas
określało siły polskiej inteligencji - zagrożony wyelimino
waniem z życia społeczno-gospodarczego, mobilizował
swoje środowiska w kierunku tworzenia samodzielnych
organizacji, dozwolonych ówczesnym prawem. Polacy na
przecież swoich ziemiach, w swojej ojczyźnie chcieli być
konkurencją dla obcego kapitału. Korzystali z dobrych wzor
ców pruskiej administracji, systemów ekonomicznych i so
cjalnych, żeby je przenieść na ściśle własny grunt obywatel
ski. Wszystko to działo się w nieustannym dążeniu do
niepodległości i tenże narodowy duch był motorem dla
wszelkich działań społecznych, gospodarczych i kulturalnych.
Trzeba też przypomnieć, że 25 czerwca 1848 roku
w Berlinie
założono Ligę Narodową Polską,
a utworzyli ją posłowie - Polacy z sejmu pruskiego,
pochodzący z Wielkopolski i Ziemi Pomorskiej
na czele z Augustem Cieszkowskim (1814-1894), później
szym założycielem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół
Nauk i Wyższej Szkoły Rolniczej w Żabikowie koło Pozna
nia. W Lidze skupili się wszyscy patrioci z Pomorza, a jej
organizatorami na tym obszarze byli Stanisław Radkiewicz
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i Ignacy Łyskowski. Radkiewicz był majorem powstania li
stopadowego; po jego upadku emigrował z Królestwa Pol
skiego i osiadł na krańcach Kociewia - w Brzeźnie, leżącym
w granicach powiatu Świecie. Radkiewicz nadal konspirował, a potem jego działalność doprowadziła do założenia
w powiecie świeckim 16 lokalnych kół Ligi Polskiej sku
piających łącznie około 1.800 członków.
Liga Polska była ponadpartyjnym i ponadpolitycznym
zrzeszeniem Polaków, stawiającym przed zaborcą dość kło
potliwe żądania, m.in. zabiegano o wprowadzenie do semi
nariów nauczycielskich języka polskiego oraz o dostęp oby
wateli polskiego pochodzenia do administracji państwowej
i lokalnej. Liga czynnie wspierała działalność Towarzystwa
Pomocy Naukowej, które założono w 1848 roku w Cheł
mnie - dla całego Pomorza - na wzór podobnej organizacji
poznańskiej, powołanej tam przez Karola Marcinkowskie
go. Zadaniem Towarzystwa Pomocy Naukowej było udzie
lanie pomocy finansowej ubogiej, a zdolnej młodzieży uczą
cej się w szkołach średnich i wyższych, żeby w ten sposób
zapewnić Pomorzu zastępy nowej wykształconej inteligen
cji, która miała potem kierować walką przeciw germanizacji
i wyzwolenie narodowe.
Gromadzeniem dobrowolnych świadczeń na stypendia
Towarzystwa Pomocy Naukowej (TPN) zajmowali się tzw.
kasjerzy powiatowi, a potem parafialni. Łączny dochód ca
łego towarzystwa za lata 1848-1868 wyniósł prawie 31 ty
sięcy talarów, z czego skorzystało 31 Łstypendystów z Po
morza, w tym kilkunastu zdolnych studentów z Kociewia.
Do TPN z regionu kociewskiego
należało 255 członków najwięcej w Gniewie, Pelplinie, Osiu.
Wsparcie finansowe nadchodziło także
z Pączewa, Klonówki, Skórcza...
Praktycznym objawem solidaryzmu narodowego, głoszone
go przez Ligę Polską, było tworzenie także innych towarzystw
oświatowych, kulturalnych, rolniczych pożyczkowych. Do
pierwszych tego rodzaju organizacji należało Towarzystwo
Kasy Oszczędności i Wzajemnej Pomocy w Poznaniu (1849),
Kasa Oszczędności w Środzie (1849) i Towarzystwo
Oszczędności i Pożyczek Wekslowych w Śremie (1859).
Natomiast założone przez Mieczysława Łyskowskiego
w 1861 roku Towarzystwo Pożyczkowe dla Przemysłowców
w Poznaniu było pierwszą polską spółdzielnią kredytową
w zaborze pruskim. Potem powstawało coraz więcej tego ro
dzaju towarzystw, kas czy banków ludowych.
Polski ruch samopomocowy bardzo szybko z Wielkopol
ski przeniósł się na Pomorze. Zawężając nasze zaintereso
wania w tej mierze do Kociewia,
koniecznie wspomnieć należy o Juliuszu Kraziewiczu
i jego wyjątkowo skutecznych poczynaniach
w Piasecznie i okolicach.
Jego Towarzystwo Rolnicze w Piasecznie nie było pierwsze.
Powstało dokładnie 1 października 1862 roku, ale wcześniej
istniały podobne już w Brodnicy (1861), w Kościerzynie
(1862), w Starogardzie i Tucholi (też w 1862). Ideowym
podłożem tych działań również były hasła Ligi Polskiej, obe
cnej już w tej części Kociewia od 1849 roku. Koła lokalne
istniały w samym Gniewie, jak też w Piasecznie, Tymawie,
Pieniażkowie, Lignowach, Gogolewie - razem 860 członków,
w tym najwięcej skupionych w kole parafialnym w Ligno
wach - 343 osoby. W wyniku wprowadzania w 1850 roku
przez władze pruskie nowego prawa o stowarzyszeniach, Liga
Polska została rozwiązana, ale jej duch pozostał, m.in. na
łamach pomorskich czasopism. O potrzebie włościańskiej
solidarności pisał „Przyjaciel Ludu", „Nadwiślanin"...
Towarzystwo Rolnicze w Piasecznie wyróżniało się tym,
że na jego bazie organizacyjnej powstawały inne formy sa
mopomocy ziemiańsko-ludowej. W styczniu 1864 roku roz-
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poczęła działalność Spółka Pożyczkowa, będąca w rzeczy
wistości pierwszym na Pomorzu bankiem ludowym, chociaż
nazwy takiej formalnie nie nosiła. Towarzystwo miało swo
je Kółko Rolnicze, które zorganizowało pierwszą na Pomo
rzu wystawę rolniczą, powołało towarzystwo gospodyń,
towarzystwo ubezpieczeniowe.
Po Piasecznie zaczyn „pracy u podstaw" szybko opano
wał całe Kociewie - Towarzystwa Rolnicze powstały
w Pelplinie, Bobowie i Pieniażkowie. To w Bobowie stało
się inicjatorem Kasy Pożyczkowej i Spółki Konsumpcyjnej. W tym samym 1865 roku powstały jeszcze dwa włościańskie Towarzystwa Rolnicze: 30 czerwca w Lubicho
wie, a 25 - też w czerwcu - w Skórczu.
Skórcz był wówczas mocnym ośrodkiem polskości,
słynął z tego na całym Pomorzu.
Rok po rozbiorze - w 1773 liczył dokładnie 513 mieszkań
ców, z tego tylko 106 było Niemcami, a więc prawie w 80
procentach był zamieszkany przez Polaków. W 1867 roku,
gdy powstało Towarzystwo Rolnicze, na dwustu posesjach
mieszkało 1702 obywateli Skórcza, w tym 70 procent Pola
ków. Czynny był wówczas młyn wodny, ten sam, który
w 1677 roku został objęty przywilejem królewskim Jana III
Sobieskiego, pracował tartak, browar, stolarnia, cegielnia,
warsztat ceramiczny, dwa wiatraki. Czynna byli (obowiąz
kowo!) karczma, ale też sklepy, apteka i miejscowość
miała swojego lekarza. Łączność ze światem zapewniała
od 1823 roku czynna stacja pocztowa. Stał otworem polski Bank
Ludowy, świadczący usługi od 6 października 1866 roku.
Ostatnia wyżej podana informacja nie jest zupełnie ści
sła, bowiem bank miał swoją siedzibę w pobliskim Bobo
wie. Pierwotnie była to spółka pożyczkowa, w rejestrze han
dlowym zapisana jako „Towarzystwo Pożyczkowe dla Bo
bowa i okolicy", W skład pierwszego zarządu owego banku
weszli m.in. ks. Józef Schluter i Kornel Lipiński.
Ks. Schluter (1828-1872) urodził się w Chojnicach i po
ukończeniu tamtejszego gimnazjum uczęszczał do Semina
rium Duchownego w Pelplinie, gdzie 23 VIII 1857 roku
otrzymał święcenia kapłańskie. Potem był wikarym
w Chełmży i Toruniu, następnie wikarym katedralnym w Pel
plinie, a jednocześnie kierownikiem kancelarii biskupiej.
W 1864 roku został proboszczem w Pączewie. Stało się tak
na skutek konfliktu biskupiego kapelana ze swoim przeło
żonym. Biskup Jan Nepomucen Marwitz był dawnym ofice
rem pruskim i w pierwszym okresie władania diecezją cheł
mińską okazywał dużą uległość wobec władz pruskich.
W końcu był Niemcem, chciaż matka jego przyznawała się
do polskiego pochodzenia. Po Uście pasterskim, piętnują
cym udział w powstaniu styczniowym, zraził sobie polskie
duchowieństwo, w tym również osobistego kapelana. Przy
okazji można wspomnieć, że jego poprzednik, biskup Ana
stazy Sedlag, w latach Wiosny Ludów również wywołał
otwarty konflikt. Mimo, iż biegle władał językiem polskim
i żądał by w celach duszpasterskich kapłani posługiwali się
nim w parafiach, nie przejawiał żadnego zrozumienia dla
polskich ideałów narodowych. Czynił wszystko, by powstrzy
mać patriotyczne dążenia wyzwoleńcze. Tępił członków Ligi
Polskiej, chorobliwie obawiając się z ich strony napadu.
W latach działania Ligi zapewnił sobie u władz osobistą
ochronę wojskową.
Polskie duchowieństwo domagało się
od biskupa wprowadzenia języka polskiego
do urzędowej korespondencji z kurią
oraz na wykładach Seminarium Duchownego.
Żądania te były głównym tematem bardzo burzliwego prosynodu diecezjalnego w czerwcu 1849 roku, gdzie przed
stawiciele polskich środowisk duszpasterskich z Pomorza
stanowczo zażądali zmiany proniemieckich sympatii kurii
biskupiej.

Spór ks. Schlutera z biskupem okazał się zbawiennym
dla Pączewa, Skórcza i Bobowa, ponieważ pączewski pro
boszcz, będąc członkiem zarządów Towarzystwa Rolnicze
go i Spółki Pożyczkowej, skutecznie przetworzył swoje ta
lenty organizacyjne, doświadczenie i narodowego ducha. Był
też dziekanem gniewskim i inspektorem szkół ludowych.
Natomiast Kornel Lipiński (1842-1913) urodził się
w Pączewie, pochodził z chłopskiej rodziny, uczęszczał do
gimnazjum w Chojnicach, skąd jako ochotnik poszedł do
powstania styczniowego. Wzięty do niewoli, oddany został
władzom pruskim, w wyniku czego do upadku powstania
przesiedział w więzieniu w Działdowie.
Członkami Rady Nadzorczej banku byli m.in Edward
Kalkstein i Józef Chociszewski. Ziemianin Kalkstein (18261898) urodził się w Klonówce. Był znanym na Kociewiu
działaczem narodowym, należał do kierownictwa Ligi Polskiej i pomorskiej organizacji konspiracyjnej w okresie po
wstania styczniowego. Założył kilka towarzystw włościańskich,
a także pismo rolniczo-przemysłowe ,Piast". Natomiast Józef
Chociszewski (1837-1914) był znanym na Pomorzu wydawcą
literatury dla ludu. W Chełmnie redagował i wydawał od
1862 roku „Nadwińślanina" i „Przyjaciela Ludu". Uczestniczyi w założeniu wielu towarzystw i spółek, potem zaczął
wydawać pismo „Piast". Ukazywało się ono nieregularnie,
ponieważ władze zaborcze często je konfiskowały, a redak
tor Chociszewski odsiadywał kary więzienia.
Mówiąc o przedstawicielach elit założycielskich towa
rzystwa i spółki, koniecznie wymienić należy miejscowego
proboszcza, ks. Franciszka Bojanowskiego (1801-1875).
Urodził się w Boleszynie koło Brodnicy, ale całą swoją dzia
łalność narodową i patriotyczną spożytkował na Kociewiu.
Po ukończeniu pelplińskiego seminarium, 6 marca 1830 roku
otrzymał święcenia kapłańskie. Wikarym był m.in w Staro
gardzie i Pelplinie, a od 1845 roku przez 30 lat przebywał
w Bobowie. Po rocznym okresie pełnienia obowiązków ad
ministratora został tu proboszczem. Ciągle konspirował,
prowadząc tajną działalność wyzwoleńczą. Był więziony
w latach Wiosny Ludów jak i w okresie powstania stycznio
wego. Należał do tych niepokornych duchownych - zarówno
wobec władz kościelnych jak też pruskiej administracji.
Towarzystwo Pożyczkowe od 1879 roku zwało się Ban
kiem Ludowym, choć oficjalna rejestracja tej nazwy nastą
piła dopiero w 1895 roku
Od tego czasu siedzibę banku
przeniesiono do Skórcza.
Zasługą duchowieństwa okolicznych parafii było powstanie
kolejnych banków wokół Skórcza. Ks. Władystatw Wiśnicki
(1863-1930) od 1896 roku był proboszczem w Kościelnej
Jani, a w 1904 roku przyczynił się do powołania banku
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w Osieku, pełniąc obowiązki prezesa Rady Nadzorczej. Czyn
nie go wspierał miejscowy proboszcz, ks. Jan Olszewski
(1861-1948), pełniąc funkcję prezesa zarządu banku. Był
także założycielem miejscowej spółdzielni „Kupiec", Ochot
niczej Straży Pożarnej, Towarzystwa Flisaków, Towarzystwa
Ludowego. Był na Kociewiu głównym organizatorem straj
ku szkolnego 1905-1907 roku Z ambony odczytał odezwę
strajkową, za co 1,5 roku odsiedział w więzieniu. Jego na
stępca, urodzony w Komórsku koło Świecia, ks. Władysław
Karpiński (1870-1939), proboszcz osiecki od 1910 roku był
przez 24 lata prezesem miejscowego banku - praktycznie do
przejścia na parafię w Skórczu. Został tu proboszczem po
nadaniu Skórczowi praw miejskich.
Jeżeli już mowa o roku 1934, gdy Skórcz stał się mia
stem, nie sposób zapomnieć o Janie Grzankowskim (18861943), działaczu Zjednoczenia Zawodowego Polskiego,
który był wójtem w Skórczu i pierwszym burmistrzem mia
sta. Z jego inicjatywy w 1922 roku Skórcz otrzymał szkołę
rolniczą. Jana Grzankowskiego hitlerowcy zamordowali
w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen.
Na świadomość społeczną
i kreowanie postawy patriotycznej
mieszkańców Skórcza i okolic
wpływ mieli wybitni synowie tej ziemi,
choć tu nieobecni, ale stąd pochodzący.
To byli „swoi", wywodzący się z tego regionu, czego się nie
wstydzili, ciągle podkreślając swoje kociewskie korzenie.
Takim przykładem był urodzony w Pączewie Jan Brejski
(1863-1934), pierwszy po odzyskaniu niepodległości woje
woda pomorski. To m.in. także on zabiegał w Wersalu
o powrót Pomorza do Macierzy. Był założycielem Zjedno
czenia Zawodowego, działaczem Narodowej Partii Robotni
czej. Wcześniej, do 1914 roku, działał w środowiskach
polonijnych w Niemczech.
Podobną legendą lat międzywojennych był ks. Feliks Bolt
(1864-1940), urodzony w nieodległym Barłożnie. Poseł, se
nator RP, na Pomorzu dzierżył wielki autorytet, cieszył się
ogromnym uznaniem. Administrował przez pewien czas pa
rafię w Bobowie, potem był w Brusach. Jego zmysł organizacyjny był przydatny wszędzie, gdzie się tylko pojawił. Za
łożył wiele spółek handlowych- „Kupiec", „Konsum", „Ba
zar", ,Rolnik". Został uznany „ojcem kupiectwa polskiego na
Pomorzu". Zmarł w obozie koncentracyjnym w Stutthofie.
Nie sposób wymienić wszystkich przedstawicieli elity
dawnego Skórcza i okolic. Było jeszcze wielu zacnych kup
ców, rzemieślników, lekarzy, nauczyciili. Z grona tych ostatnicz koniecznie trzeba wspomnieć Franciszka Schornaka
(1857-1940), kierownika szkoły w Osieku, od 1905 roku
w Skórczu. Ów historyk regionalista pozostawił po sobie
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dwie prace - Kaszuby i Kociewie - należące obecnie do naj
cenniejszych zabytków piśmiennictwa regionalnego. Nato
miast inny nauczyciel, Władysław Smukała, gromadził i spi
sywał wśród mieszkańców dawne pieśni i melodie ludu
kociewskiego.
Wielkie usługi oddało wielu kapłanów polskich, którzy
w trudnych latach zaboru pruskiego podtrzymywali narodo
wego ducha wśród parafian. A zaborca karał niekiedy
dotkliwie. Niektórzy dotknięci przez władze tzw. ustawami
majowymi (1875 i 1877) w okresie Kulturkampfu zostali po
zbawieni wykonywania funkcji kapłańskich. Przykładem tego
może być Nikodem Liss (1848-1881), urodzony w Skórczu,
w 1875 roku wyświęcony w Pelplinie. Tylko „prywatnie"
mógł pomagać w Bobowie księdzu Bojanowskiemu.
Po 1920 roku Skórcz systematycznie
zmieniał swoje oblicze.
Po odzyskaniu niepodległości 27 stycznia 1920 roku liczył
2.927 mieszkańców, po dziewięciu latach liczba ta wzrosła
do 3.377 osób. Bywali tu w tym czasie prezydenci RP. Pod
czas kwietniowej wizytacji Pomorza w 1923 roku gościł w
Skórczu Stanisław Wojciechowski - przejazdem między Sta
rogardem a Kościerzyną. Było to 24 kwietnia, gdy oprócz
Skórcza prezydent wizytował też Zelgoszcz, Bukowiec, Czar
ny Las i Pączewo. Po sześciu latach, 14 września 1929 roku
Skórcz przejazdem zaszczycił prezydent Ignacy Mościcki.
Nieco wcześniej, w lipcu 1929 roku parafię wizytował
biskup chełmiński, ks. dr Stanisław Wojciech Okoniewski.
Sołtys Jan Grzankowski przywitał zacnego gościa przed fi
gurą Serca Jezusowego, umocowanej na cokole dawnego
pomnika Wilhelma I.
W latach międzywojennych formalne przekształcenie
Skórcza z wsi w miasto trwało prawie 8 lat. Od 3 sierpnia
1926 roku miejscowość stała się gminnym osiedlem, którym
zarządzał sołtys, wybrany na 12 lat, stojący jednocześnie na
czele 24 osobowej rady gminnej, złożonej już tylko z Pola
ków. 1 kwietnia 1929 roku Skórcz otrzymał częściowe
uprawnienia miejskie - w odniesieniu do zasad finansowa
nia i prowadzenia gospodarki budżetowej. Był to jakby stan
przejściowy, mający przygotować do stałego przejęcia obo
wiązków miasta. Pełne prawa miejskie Skórcz otrzymał
15 maja 1934 roku: radę przemianowano na miejską, a soł
tys uzyskał nominację burmistrza, któremu nadal biegła
12-letnia kadencja, a więc do 1938 roku.
O przywilej miejski, oprócz radnych, zabiegała miejscowa inteligencja, kupiectwo, rzemiosło, a także okoliczne ziemiaństwo, którego obecność uwidoczniła się szczególnie
w okresie polskim. Przeglądem możliwości gospodarczych
Skórcza i okolicy były roczne jarmarki, których w tamtych
latach odbywało się aż sześć - dwa tzw. kramne - towarowe
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i cztery zwierzęce - na konie i bydło. Te ostatnie w niektórych
latach stanowiły „eliminacje" do pomorskich czy krajowych
wystaw rolniczych. Były one -jak pisano - bardzo ożywione.
Zapewne stanowiły pewną tradycję dawnych przywilejów
targowych byłej wsi królewskiej, gdy w Skórczu odbywały
się przed dwoma wiekami trzy doroczne jarmarki - wiosen
ny na św. Stanisława, „latowy" w czerwcu, na św. Antonie
go i ten główny, jesienny, odpustowy - w okolicach Wszyst
kich Świętych.
To ożywienie gospodarcze
i obecna wciąż w świadomości tradycja
wywierały wpływ na poziom życia kulturalnego
mieszkańców Skórcza i okolicznych miejscowości.
Już po powstaniu Towarzystwa Rolniczego w 1865 roku mu
siało się w Skórczu coś kulturalnego zdarzać, bowiem tak
nakazywał wiernie przestrzegany od czasów Kraziewicza pro
gram zebrań członków i sympatyków towarzystwa. Każde
spotkanie zaczynano odczytem oświatowym na temat rolni
czy, gospodarstwa domowego lub spółdzielczy, potem były
sprawy organizacyjne, następnie koniecznie jakiś teatr, przed
stawienie obrzędowe, patriotyczne recytacje lub występy śpie
waczy, a na końcu zabawa - jeśli temu nie zabraniał adwent
czy okres postu. Często towarzyszyły temu prezentacje ręko
dzieła rzemieślniczego, a przewodziły w tym gospodynie, pra
gnące się pochwalić haftami, wycinankami czy wyrobami
plecionkarskimi. Były też pokazy i degustacje wyrobów ku
linarnych, głównie tradycyjnego, obrzędowego pieczywa
(świąteczne pierniki, wielkanocne baby, rogale na szczodry
wieczór, weselne kołacze itp). Praktycznie od zasady tej nie
odstępowano. Teatry czy śpiewy były własne lub gościnne
z okolicznych miejscowości. Wszędzie, gdzie istniały towa
rzystwa rolnicze, a działały przecież w Osieku, Bobowie,
Pączewie, musiała istnieć jakaś forma działalności czy twór
czości kulturalnej. Niekiedy były to zespoły efemeryczne, pra
cujące od okazji do okazji, ale nigdy nie zdarzało się tak, by
w okolicy w ogóle nie istniał jakiś teatr, chór czy kapela.
Potem, już w początkach XX wieku, pojawiło się Towarzystwo Czytelni Ludowych, przemieszczone również z Wiel
kopolski za sprawą ks. Piotra Wawrzyniaka (1849-1910).
Także nurtem kościelnym rozpowszechniły się ogniwa To
warzystwa Ludowego. Jeżeli TCL kładło główny nacisk na
czytelnictwo i upowszechnienie polskiej książki, a od uzy
skania niepodległości na kursy języka polskiego, naukę po
prawnego pisania i prelekcje historyczno-literackie (całe
cykle spotkań autorskich), to Towarzystwo Ludowe rozwi
jało ruch teatralny. W Skórczu działały obie te organizacje
z dużym powodzeniem.
Po 1920 roku działalność kulturalna rozkrzewiała się już
bez obaw i bez przeszkód. To co kiedyś było przeważnie

Jan Brejski

Ks. Feliks Bolt

21

demonstrowaniem tożsamości narodowej i tęsknotą do
polskości, ale zawsze z jakimś strachem przed represjami,
teraz stało się żywiołowym uprawianiem zainteresowań. Róż
ne formy kulturalne organizowane były też w pozostałych
stowarzyszeniach Skórcza - w Związku Obrony Kresów
Zachodnich, Towarzystwie Powstańców i Wojaków, Towa
rzystwie Młodzieży Polskiej, Stowarzyszeniu Śpiewaczym
„Lutnia" i kole śpiewu kościelnego „Cecylia".
Chór polski w Skórczu istniał już przed 1913 rokiem,
kiedy miejscowość ta figurowała w rejestrze okręgu nowsko-starogardzkiego Związku Kół Śpiewaczych na Prusy
Królewskie i Warmię (potem przemianowany na Pomorski
Związek Kół Śpiewaczych). Koło „Lutnia" w Skórczu mu
siało być dobrym chórem, jeżeli uczestniczyło we wszyst
kich konkursach zjazdów śpiewaczych, a w 1925 roku na
VII zjazd okręgowy w Starogardzie przygotowało dwie pre
zentacje w różnych kategoriach - repertuaru chórów miesza
nych i chórów męskich, zdobywając kolejne 5 i 6 miejsce.
„Lutnia" ze Skórcza brała też udział w ostatnim przed woj
ną zjeździe okręgowym w Tczewie, który się odbył 16 lipca
1939 roku pod hasłem „Pieśni królową jest pieśń ludowa". Chór
mieszany ze Skórcza jako siódmy w programie konkursu wy
konał pieśń Wacława Moszyńskiego Poszed pon na policko.
Miał też Skórcz liczący się ośrodek garncarski, zaliczany
do kwalifikowanej sztuki rękodzieła ludowego. Mowa tu
o warsztacie kaflarsko-garncarskim Jana Pawłowskiego, za
łożony w 1924 roku z udziałem mistrza Antoniego Eichlera z Lubiszewa. Po 1945 roku tradycję garncarskiego koła
i pieca podjął syn Jana, Augustyn. Glinę na swoje wyroby
Pawłowscy pozyskiwali we Wdzie. Do historii kultury fol
klorystycznego rękodzieła weszły przede wszystkim ich dzbanuszki-mleczniki z zieloną charakterystyczną szyjką. Być
może, że zabiegi rodziny Pawłowskich o zwrot nieruchomo
ści (z warsztatem) spowodują, że wróci do Skórcza tradycja
garncarstwa ludowego.
Z okolicznych twórców-rzemieślników odnotować nale
ży również znanych kowali: Franciszka Kwiczora i Kazimie
rza Bukowskiego z Osieka, Paszka i Kordeckiego z Lubi
chowa, którzy w swoich kuźniach nie tylko podkuwali
konie. Pozostawili po sobie przykłady ludowej sztuki ko
walstwa artystycznego. Jeżeli zaś mowa będzie o ludowym
hafcie kociewskim i jego wzornictwie, to koniecznie na
pierwszym miejscu wymienić trzeba Małgorzatę Garnyszową z niedalekiego Pączewa.
To wszystko należy już do przeszłości. Odeszli ludzie,
pozostała ich legenda, dobre imię i duch autorytetu. Przeka
zali współczesnym jedną dobrą receptę, dobrą radę potwier
dzoną własną pracą. Jest nią udokumentowane przekonanie
o tym, że działalność gospodarcza i inicjatywy kulturalne
winny chadzać tymi samymi drogami. Związki gospodarki
i kultury wzajemnie się wzbogacają, wspólnie przekazując
pełny obraz swojego środowiska, kompletną prawdę o mie
szkających w nim ludziach, ich ambicjach, możliwościach

i solidarnej samopomocy. Zawsze tak było, że dziedziny kul
turalno-oświatowe od elit gospodarczych potrzebowały
wsparcia, najczęściej materialnego. W Skórczu nie byłoby
„Lutni", gdyby nie pomoc miejscowego Stowarzyszenia Rze
miosł, a przedstawienia Towarzystwa Ludowego nie doszłyby do skutku bez dyskretnego wsparcia kasy parafialnej. Bez
kupiectwa zaś nie byłoby czytelni ludowych i ruchomych
bibliotek z polskimi księgozbiorami.
Z drugiej strony działania gospodarcze potrzebują mo
ralnego towarzystwa, a jest nim owe kulturalne, artystyczne
czy intelektualne ubogacenie codziennej powszedności. To
taka „dekoracja" szarzyzny w tym dobrym, szlachetnym po
jęciu, bez której to oprawy trudno sobie wyobrazić udaną
imprezę wystawienniczą, podsumowanie ekomomicznego
dorobku lub wypromowanie gospodarskiego dobra.
Dzisiejszy Skórcz zajmuje powierzchnię 367 ha, z czego
na lasy i użytki rolne przypada 123 ha. Miasto zamieszkuje
trochę ponad 3.100 osób, które zajmują się głównie obsługą
rolnictwa. Z gałęzi przemysłowych najbardziej rozwinięte
jest właśnie przetwórstwo rolno-spożywcze, a następnie rze
miosło drzewne i meblarskie.
Współczesne elity samorządowe, świadome korzystne
go położenia miasta na szlaku drogowym, zamierzają utwo
rzyć z niego bazę obsługi ruchu turystycznego na skraju Bo
rów Tucholskich. Na ten cel przeznaczono już około 3 ha
terenów pod przyszłe inwestycje i urządzenia. Ponadto mia
sto dysponuje około 6 ha wolnych terenów przemysłowych,
licząc na inwestorów z zewnątrz.
O tym wszystkim, od ubiegłego roku, dyskutuje się pod
czas Spotkań u Wszystkich Świętych, w ramach parafial
nego duszpasterstwa ludzi biznesu. Inicjatorem tych integracyjno-towarzyskich spotkań, połączonych zawsze
z prelekcjami i gospodarską dyskusją, jest miejscowy pro
boszcz ks. mgr Zenon Myszk. Tematem ostatniej V dysputy
u Wszystkich Świętych była próba odpowiedzi na pytanie:
Demokracja lokalna - czy warto?
Kiedyś, przed laty, elitom społecznym inne cele przy
świecały - głównie chodziło o wzmocnienie narodowego
ducha. Dzisiaj cele są podobne - ducha trzeba przywracać,
by wartości pozostawione przez przodków przypominały
nam i innym skąd jesteśmy. Jeżeli już kiedyś będziemy żyli
w tej wspólnej Europie, bez granic i o jednakowej walucie,
to żeby się w niej nie pogubić, trzeba ze sobą zabrać coś
szczególnego, tożsamego - ideę ks. Feliksa Bolta i tę nowo
powstałą bazę turystyczną na skraju borów - by inni rozpo
znali, że mieszkający między Wierzycą a Wdą, to ci
z Pomorza, z Kociewia, a jeszcze bliżej - ci znad Szorycy,
pochodzący ze Skórcza i okolic tej miejscowości, która już
w okresie starożytnej świetności państwa rzymskiego chwa
liła się tym, że jako stary Scurgon leżała na europejskim szla
ku bursztynowym, między Adriatykiem a Bałtykim. I być
może, że wędrowni kupcy już wtedy znajdywali przytułek
i dobrą radę w osadzie, której patronowali Wszyscy Święci.

rys. Elżbieta Zglejc
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arsztaty regionalne dla nauczycieli Kociewia, zorganizowane w miesiącach III-VI 996 roku,
były naturalną konsekwencją I Kongresu Kociewskiego. Stały się terenem integracji grupy
nauczycieli rejonu tczewskiego, zainteresowanych kulturą, językiem i tradycjami Kociewia.
Lata PRL-owskiej polityki edukacyjnej raczej zniechęcały do identyfikowania się z kulturą ludową regionu,
dlatego wielu z nas - wychowawców dzieci i młodzieży - żyło w niedosycie wiedzy o najbliższych sercu warto
ściach etnicznych, tkwiąc w patosie ogólnonarodowego patriotyzmu łub płomiennego internacjonalizmu so
cjalistycznego.
Konieczność realizacji ówczesnych zadań programowych nie zdołała przytłumić działania wielu wspania
łych pedagogów w zakresie kształtowania miłości ziemi rodzinnej, zbliżania wychowanków do wytworów
kultury materialnej i duchowej regionu oraz wartości wyniesionych z chat kociewskich i pielgrzymek do
Królowej Pomorza.

ALICJA SŁYSZEWSKA

Warsztaty regionalne dla nauczycieli Kociewia
Okiem i sercem uczestnika

Z

racji kultywowania tradycji kociewskich, naturalnej
potrzeby integrowania z otaczającą rzeczywistością
kulturową i dzięki kontaktom z autentycznymi kociewiakami- wcale nie przypadkowo znalazłam się w gro
nie nauczycieli zainteresowanych edukacją regionalną.
Reprezentując na warsztatach wychowanie przedszkolne,
wśród polonistów, geografów, historyków pragnęłam zwrócić
uwagę na fakt, iż dziedzictwo kulturowe regionu przyswajane
jest przez człowieka od najwcześniejszych lat życia.
Na spotkaniach w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Tczewie gościła nas Irena Brucka, która okazała się praw
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dziwym przewodnikiem po historii i współczesności
Kociewia. Stała się jakby pomostem łączącym nauczy
cieli z najciekawszymi postaciami regionu oraz twórcami
kultury j sztuki Małej Ojczyzny. Dzięki Irenie Bruckiej
poznaliśmy dr Marię Pająkowską, która zainteresowała
nas charakterystycznymi elementami gwary kociewskiej
i czuwała nad ćwiczeniami praktycznymi - na przykła
dzie tekstu Cztery pory roku na Kociewiu Jana Wespy.
Urzekła nas swoją osobowością i umiłowania ziemi ro
dzinnej, czemu dała wyraz w „Liście otwartym do Wszistkich Szkolnych".
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Dla nas też ta wspólna „uczba" i „raczba" była ducho
wą uczbą języka i kultury ojców.
W czasie kolejnego spotkania w tczewskiej książnicy
wysłuchaliśmy szczególnie ciekawych opowieści Romana
Klima, dyrektora .Muzeum Wisły w Tczewie - o jednost
kach fizjograficznych Kociewia, niezwykłych miejscach
i atrakcyjnych trasach turystycznych regionu. Przywołał
barwne obrazy bystrych nurtów Wdy i Wierzycy, sylwetkę
gotyckiego kościółka dworskiego Obozina, zespołu pałacowo-parkowego Bolesławca, klifu wiślanego Wiosła, Widlic
i Gorzędzieja. Z opowieści kustosza Klima powiało przygo
dą, podróżą tęsknotą do letnich wędrówek.
Zwiedzać zaczęliśmy jednak już niebawem, dzięki za
proszeniu Jana Ejankowskiego do Piaseczna. Ten wy
trawny regionalista wraz z zespołem „Piaseckie Kociewiaki" zgotował serdeczne przyjęcie w miejscowym domu
kultury, gdzie mieści się również Muzeum Tradycji Ru
chu Ludowego.
W przedstawionym fragmencie Wesela kociewskiegp
Bernarda Sychty spotkaliśmy się z autentyczną mową, zwy
czajem i kulturą ludową ziemi rodzinnej. Mile zaskoczyła
nas naturalność i swoboda dzieci, dla których kociewski
śpiew i taniec były jak część codziennego istnienia. Uświa
domiliśmy sobie wówczas jak bardzo mało znana
jest nam kultura i tradycja „naszy rodzinny ziamni".
Po stałych wystawach muzeum oprowadził nas gospo
darz tej instytucji, Jan Ejankowski. Dzięki jego gawędom
stała się nam bliska historia pierwszego kółka rolniczego
i sylwetka jej założyciela, Juliusza Kraziewicza. Poznaliśmy
ciekawe i wzruszające losy miejscowych rodzin. Zobaczyli
śmy zgromadzone tu eksponaty - wytwory ludowej kultury
materialnej Kociewia np. szuńdy, trepy, waserwagi, ma
lowane skrzynie wianowe oraz cudem ocalałe sztandary.
W miejscowym kościele stanęliśmy przed figurą Królowej
Pomorza; poznaliśmy realia niezwykłych wydarzeń cudow
nego miejsca. Niepowtarzalność tej historycznej miej
scowości sprawiła, że na s t a ł e wpisała się o n a
w świadomość uczestników warsztatów.
Podobnie miła atmosfera towarzyszyła nam na zamku
w Gniewie. Tu uczestników warsztatów regionalnych po
witał zespół dziecięcy „Burczybas" kierowany przez Emilię
Rulińską i Wojciecha Górskiego. Znowu mieliśmy okazję
obejrzeć fragmenty Wesela kociewskiegp Bernarda Sych
ty, wysłuchać wierszy Emilii Rulińskiej, bajek Bernarda
Janowicza i innych utworów regionalnych. Zwiedziliśmy
zamek, poznaliśmy, historię grodu i stan wykopalisk ar
cheologicznych ziemi gniewskiej.
Podczas posiłku w Pałacu Marysieńki wysłuchaliśmy
opowieści Henryka Badziąga, dyrektora Szkoły Podstawo
wej nr 2 w Gniewie. Mówił o legendach, jako części żywej
historii regionu, owego podania przekazywanego z poko
lenia na pokolenie. Uświadomił nam w t e n s p o s ó b ,
jak bardzo trzeba miłować rodzinną ziemię, by
to uczucie zaszczepić dzieciom. Postawa pana Ba
dziąga, jako dyrektora promującego działania edukacji

Zaświadczenia o ukończeniu warsztatów regionalnych
wręczali: wiceprezydent Tczewa, Grzegorz Dworak
i kurator oświaty i wychowania, Jerzy Ochotny

regionalnej, przekonała zebranych do konsekwentnego zdo
bywania środków na realizację programu zbliżenia dzieci
i młodzieży do kultury materialnej i duchowej Kociewia.
Spotkanie podsycała gorąca dyskusja o sposobach
i metodach oddziaływań pedagogicznych o charakterze re
gionalnym. Szczególnie ważne były głosy nauczycieli tai
aktywnie działających w tym kierunku.
Sprzyjająca tego dnia pogoda umożliwiła podziwianie
widoków doliny Wisły i ujścia Wierzycy oraz krajobrazów
ziemi kociewskiej na trasie przejazdu Gniew-Tczew.
Na kolejnym spotkaniu warsztatowym w tczewskiej bi
bliotece zaproszeni przez Irenę Brucką goście zapoznali
nauczycieli z historią i teraźniejszością prasy regionalnej.
Przewodnikami po tych zagadnieniach byli: prof. Wiktor
Pepliński z Uniwersytetu Gdańskiego i redaktor Kociew
skiegp Magazynu Regionalnego, Roman Landowski. Zda
liśmy sobie sprawę z trudnych realiów wydawnictw
regionalnych oraz odpowiedzialności redaktorów za
kształtowanie świadomości czytelników prasy lokal
nej i ogólnopolskiej.
Z redaktorami Gazety Tczewskiej, Dziennika Bał
tyckiego i Kociewskiegp Magazynu Regionalnego spo
tka- liśmy się na zaaranżowanej konferencji prasowej
z udziałem najciekawszych postaci Kociewia. W tym dniu
przyjęła nas w swojej placówce Wiesława Quella, dyrek
tor Tczewskiego Centrum Kultury. O swojej twórczej dro
dze i kolejach losu poety-rzeźbiarza opowiadał Zygmunt
Bukowski. Treścią swoich utworów rozbudził wyobraźnię
o kolorycie pszenicznych łanów, maków i modraków,
o kociewskich kapliczkach na rozdrożach i o śpiewnym
brzęczeniu pszczół.
Tym samym tonem zachwytu nad urodą rodzin
nej ziemi i dźwiękami mowy „lulków" opowiadała
dr Maria Pąjąkowska. Przekonywała, iż gwary są
pięknymi odmianami tego samego języka. Kolejny
rozmówca, Józef Weltrowski, przeniósł nas w swej gawę
dzie w czasy drugiej wojny światowej. Poznaliśmy kilka cie
kawych szczegółów z działalności podziemnej drukarni
w Borach Tucholskich. Pan Józef przybliżył nam postać
bohaterskiego Polaka i wielkiego kociewiaka, ks. Józefa
Wryczy, przewodniczącego Rady Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski".
Roman Landowski przekazał zebranym dobrą wiadomość
o wydaniu drugiej części (Ludzie i zdarzenia)jego najnowszej
książki Tczew - spacery w czasie i przestrzeni. Zaintereso
wanie pierwszą częścią (Od osady do miasta) przeszło ocze
kiwania nawet autora. Świadczy to o dużym zapotrze
bowaniu czytelników na t e g o rodzaju publikacje
popularnonaukowe z historii regionu.
O swych doświadczeniach nauczyciela-reginalisty opo
wiadał Jan Ejankowski. Zaprosił wszystkich do Piaseczna
na Przegląd Zespołów Folklorystycznych Kociewia oraz
pierwszą mszę kociewską.
W Tczewskim Centrum Kultury swoje prace artystycz
ne przedstawił Grzegorz Walkowski. Specjalista od „dia-

Autorka, dyrektor Przedszkola Samorządowego w Subkowach,
wszczepia regionalizm najmłodszym kociewiakom
poprzez udział w zespole folklorystycznym
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błów kociewskich", nauczyciel z Turza, obok pracy dydak
tycznej maluje kociewskie krajobrazy. Równie ciekawie
o swym malarstwie i konserwacji dzieł sakralnych opowia
dała Maria Zywert z Pelplina. Prezes chóru męskiego
„Echo", Andrzej Merchel. zaznajomił z bogatą historią ze
społu oraz jego aktualną działalnością, repertuarem i osią
gnięciami. Swój tomik poezji w gwarze kociewskiej, Na
sze Kociewie, zaprezentowała Emilia Rulińska z Gniewa.
Istotę uniwersalizmu swojej twórczości literackiej, pu
blicystycznej i poetyckiej przedstawił zebranym burmistrz
Czarnej Wody, Andrzej Grzyb. Specyfika tego twórcy
objawia się w swobodzie operowania językiem po
etyckim przy jednoczesnej skromności autora. Woj
ciech Lesiński oarwnie opowiadał o swojej drodze do ma
larstwa na szkle, o tematyce prac artystycznych i stosowa
nych technikach. Równie zajmująco przedstawili kulisy
pracy redaktorskiej: Józef Ziółkowski i Tomasz Tukalski.
Niestety, nie starczyło czasu, by zaspokoić ciekawość wszy
stkich zebranych. A przecież podczas tej artystycznej bie
siady posmakowaliśmy tylko cząstkę całego dorobku kul
turalnego naszego regionu. Poczuliśmy jak wielkie i warto
ściowe jest to, co bliskie sercu, a tak często niedoceniane.
Spotkanie w TCK uświetniły występy młodych artystów
ze szkół Tczewa Gniewa, Pelplina i innych części regionu.
W czasie wszystkich warsztatowych spotkań towarzy
szyła nam Wanda Kołucka z wydawnictwami Kociewskiego
Kantoru Edytorskiego. Chętni mogli zatem w każdej chwili
zaopatrzyć swoje biblioteczki w aktualne numery Kociewskie
go Magazynu Regionalnego, zdobyć Kulturę ludową Kociewia, zakupić nowe tomiki poezji Zygmunta Bukowskiego,
Andrzeja Grzyba i wiele innych ciekawych pozycji.
Podsumowanie warsztatowego cyklu odbyło się w szkole
nr 11 w Tczewie, gdzie powitała nas znów Irena Brucka
wraz z dyrekcją tejże placówki, koleżankami i młodzie
żą szkolną. Adepci edukacji regionalnej spotkali się z do
świadczonymi nauczycielami-regionalistami, władzami
samorządowymi Tczewa i gmin sąsiednich, przedstawicie
lami Sejmiku Samorządowego Województwa Gdańskiego,
Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz Centrum Eduka
cji Nauczycieli w Gdańsku.
Otrzymane z rąk wiceprezydenta miasta Tcze
wa, Grzegorza Dworaka, zaświadczenia o zdoby
ciu kwalifikacji nauczyciela-regionalisty, zachęciły
do jeszcze aktywniejszego działania w środowiskach
szkolnych. Wzruszająca - jak zwykle - „gadka kociewska"
dr Marii Pająkowskiej ośmieliła nas do włączenia się w go
rącą dyskusję o przyszłości edukacji regionalnej na Kociewiu. Jak dobry duch z pól południowego Kociewia towa
rzyszył zebranym przywieziony przez naszą dialektolog
bukiet rumianów, modraków i zbóż spod Świecia.
Konsultant do spraw regionalizmu w Gdańsku, Renata
Mistarz zaznajomiła nauczycieli z możliwościami podno
szenia kwalifikacji w kierunku regionalnym i podkreśliła rolę
gwar, które wobec języka polskiego są ... jak kwiaty, które
tworzą jeden wspaniały ogród.
Roman Tempski z Kuratorium Oświaty i Wychowania
w Gdańsku wyraził swoje uznanie dla organizatorki war
sztatów regionalnych, Ireny Bruckiej oraz działań Kociew
skiego Towarzystwa Oświatowego na rzecz rozszerzania
kręgu edukacji regionalnej na Kociewiu. Przypomniał drogę
walki o Potrzebę regionalizmu w szkole - od artykułu
dr Pniewskiego z 1932 roku poprzez konferencje w Opale

niu, Wieżycy, Twardym Dole aż do spotkania w Tczewie.
Wicemarszałek Sejmiku Samorządowego Wojewódz
twa Gdańskiego, Jan Kulas, przypomniał o praktycznym
aspekcie edukacji regionalnej, o konieczności zaplanowa
nia tych działań w budżetach oświatowych i gminnych oraz
zachęcił do wprowadzania programów autorskich, wzorem
szkół południowego Kociewia.
Wszystkie wspomniane wystąpienia stanowiły niejako
wprowadzenie do dyskusji uczestników spotkania, którzy
zwiedzili także wystawę prac dzieci i młodzieży oraz foto
reportaż ilustrujący całość Warsztatów nauczycieli regionalistów Kociewia. Najciekawszą zatem częścią spotka
nia była wymiana doświadczeń z praktycznej realizacji
zadań edukacji regionalnej. Okazało się, że wielu nauczy
cieli samowolnie wprowadziło do programów nauczania
elementy gwary, kultury, tradycji kociewskich Dobrze za
tem się stało, że nowo powstałe Kociewskie Towa
rzystwo Oświatowe będzie czuwało nad całokształ
tem pracy dydaktycznej nauczycieli-regionalistów,
a przede wszystkim wspierało ich w propagowaniu
idei regionalizmu w środowiskach szkolnych i lokal
nych. A tych, którzy jeszcze nie czują się zbyt pewnie
w problematyce regionalnej, wesprze w pracy przygotowy
wany już do druku poradnik metodyczny. Wśród jego auto
rów znaleźli się: Jan Ęjankowski, Irena Brucka, Alicja Słyszewska, Grażyna Krużycka-Giełdon, Irena Pijanowska-Morus, Jolanta Bednarczyk, Jerzy Wiśniewski, Hanna Ciołek.
W tym dniu mieliśmy nareszcie sposobność skromny
mi kwiatami podziękować Irenie Bruckiej za przygotowa
nie i zorganizowanie warsztatów regionalnych, które po
prowadziły ich uczestników do niezwykłych miejsc ziemi
kociewskiej, do ludzi tworzących kulturę tej ziemi.
A prowadziły ścieżkami umiłowania ziemi najbliższej,
o której tak wspaniale w Obrocie rzeczy pisał ks. Janusz St.
Pasierb: Małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wiel
kich, w wielkiej ojczyźnie ludzi. Kto nie broni i nie
rozwija tego, co bliskie • trudno uwierzyć, żeby był
zdolny do wielkich uczuć w stosunku do tego, co
wielkie i największe w życiu i na świecie.
Jego słowa wskazują jasno, iż tylko poprzez stopniową
edukację kulturową człowieka: we wspólnocie rodzinnej,
lokalnej, potem regionalnej i narodowej można właściwie
kształtować postawę uniwersalizmu europejskiego. Bowiem
tylko świadomość własnych korzeni i dziedzictwa kulturo
wego regionów pozwoli na przyszłe współistnienie naro
dów Europy w duchu szacunku i wzajemnej tolerancji.
I w dopowiedzeniu jeszcze jedna bardzo ważna infor
macja. Tczewskie warsztaty regionalne zyskały uznanie
i szeroki rozgłos na całym Kociewiu, co znalazło wyraz
w zapotrzebowaniu na podobne spotkania dla nauczycieli
regionu starogardzkiego. Dyrektor Starogardzkiego Oddzia
łu Zamiejscowego Kuratorium Oświaty mgr Jerzy Kortas
w porozumieniu z samorządami gmin, tj. Kociewskim To
warzystwem Oświatowym oraz Pracownią Edukacji Regio
nalnej w Tczewie, którą kieruje I. Brucka doprowadził do
zorganizowania następnego cyklu warsztatów regionalnych,
które zakończyły się 26 kwietnia 1997 roku.
Warto dodać, że oprócz niezwykle potrzebnej wiedzy
o regionie i wymiany doświadczeń obie tury nauczyciel
skich spotkań przyniosły wiele serdecznych kontaktów,
które zaowocują, jak nam się wydaje, dalszym wzbogace
niem przemyśleń w kociewskiej edukacji regionalnej.

Regionaliści
dziękują
Nauczyciele rejonu Starogard, uczestniczący w warsztatach regionalnych, dziękują za wspaniały pomysł i prowadzenie
takiej formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zainteresowanych regionalizmem.
Udział w warsztatach pozwolił nam poznać ciekawe miejsca naszego regionu, do których często sami byśmy nie dotarli,
bo to co bliskie najczęściej jest najbardziej dalekie. Mieliśmy możliwość poznać ciekawe postacie, ich dorobek kulturalny,
ważny nie tylko dla kultury kociewskiej, ale także istotny dla kultury całego narodu.
Warsztaty te były prezentacją wszystkiego, co najlepsze na Kociewiu. Regionaliści otrzymali wiedzę o tym, co można
pokazać dzieciom, czego uczyć i jak wiązać regionalizm z codziennym życiem szkoły, miejscowości, kraju.
Wnioskujemy o kontynuację warsztatów z rozbiciem na przedmioty lub grupy przedmiotów, począwszy od przedszkola
do klas najstarszych. Chcielibyśmy, aby ta kontynuacja była pracą z programami, pomocami dydaktycznymi, a także wymia
ną doświadczeń wszystkich zainteresowanych edukacją regionalną.
Starogard, 26 kwietnia 1997
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Wędrówka
subkowską

pętlą

Zespół parkowo-dworski
w Subkowach Małych

Z

dworca PKP w Subkowach krótki odcinek drogi
asfaltowej zaprowadzi nas do biegnącej prostopadle
szosy szybkiego ruchu relacji Gdańsk-Toruń.
Idziemy nią na północ, aby po chwili wejść w jej
lewe odgałęzienie w postaci drogi polnej biegnącej na wschód
i obsadzonej starymi wiązami. Na jej końcu 7 doskonale
widocznym z drogi asfaltowej szybkiego ruchu - znajdu
je się tradycyjna zabudowa dawnego majątku w Subko
wach Małych.
Z tego historycznego zespołu przetrwał charakterstyczny
murowany i otynkowany budynek dawnego dworku
z zapleczem folwarcznym w postaci pięknego, w swoim
zewnętrznym wizerunku, domu o bardzo niskim parterze, też
murowany i otynkowany, ale za to z bardzo wysokim dwu
spadowym dachem naczółkowym pokryty dachówką holenderką. Znajdują się tam też dwa budynki gospodarcze
z czerwonej cegły, zbudowane na rzutach bardzo długich pro
stokątów, z niskimi dwuspadowymi dachami papowymi. Ca
łość - jak to zwykle bywa w dawnych założeniach - jest
doskonale zakompowana w krajobrazie.
Na polno-łąkowym zapleczu budynków gospodarczych,
znajdują się dwa stawy o owalnych kształtach, otoczone szpa
lerami wierzb. Przechodzimy obok nich i na krótkim odcin

Kontynuując zaczęte w poprzednim numerze
propozycje wędrówek turystycznych, zachęcamy
do udziału w wycieczce kolejną pętlą w sąsiedztwie
Tczewa. Po pokonaniu tej trasy dojdziemy do
wniosku, że piękna krajobrazu nie należy szukać
zbyt daleko. Potwierdza się stara zasada, iż to co
bliskie zostaje niezauważalne, a przecież wiele
uroku kryje się często tuż za miastem, za następną
drogą, za skrajem najbliższego lasu. Subkowska
pętla to potwierdza.

ku idziemy polem na północ, aby dostać się do widocznej
szosy, obsadzonej starymi klonami, prowadzącej do Wiel
kiej Słońcy.

Cmentarz mennonicki w Wielkiej Słońcy

W

śród ogromnej przestrzeni polnej, łagodnie po
falowanej i bezdrzewnej, stanowiącej wypeł
nienie jej południowej strony, w jej najwyż
szym punkcie rzuca się w oczy zaznaczona
trzema kasztanowcami „kępa" starego cmentarza. Możemy
do niego dojść polną drogą, prowadzącą do dwóch gospo
darstw, a potem polem.
Cmentarz tworzy kwadrat o bokach 20 metrów, bardzo
wyraziście zaznaczony poprzez wzniesienie go ponad ota
czający teren. Mimo dewastacji pozostało na cmentarzu kilka
luźno porozrzucanych nagrobków. Najcenniejsze są dwa
krzyże żeliwne. Na pierwszym z nich znajduje się odlany
i nałożony na krzyż symbol mennonicki z motywem krzyża,
kotwicy i wschodzącego słońca. Na drugim natomiast jest
nałożona tablica, także żeliwna (co jest bardzo oryginalne),
z charakterystyczną sentencją mennonicką. Zachowały się
także podstawy od tych krzyży, a ponadto trzy nagrobki typu
cippus.
Pozostały także fragmenty ozdobnie kutych ogrodzeń
kwater poszczególnych grobów.

Widok pozostałości cmentarza mennonickiego w Wielkiej Słońcy
Żeliwny krzyż na dawnym cmentarzu mennonickim w Wielkiej Słońcy
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Kapliczka w Wielkiej Słońcy

C

ennym akcentem kulturowym na tej łąkowo-po
lnej przestrzeni na wysokości cmentarza, ale po
drugiej, północnej stronie szosy, jest kapliczka za
znaczona kępą wysokich drzew, usytuowana
przy drodze polnej biegnącej z Subków do Wielkiej Słoń
cy,-Miejscowi mówią, że kapliczkę wzniesiono dla upa
miętnienia miejsca, w którym została zamordowana ni
komu dziś nie znana kobieta. Wydarzenia tego już nikt
nie potrafi odtworzyć, na zawsze utonęło w zamierzchłej
przeszłości.
Współczesny 'wizerunek Wielkiej Słońcy

D

ochodzimy do miejsca, gdzie szosa rozwidla się.
Jej lewe północne ramię prowadzi do Małej Słoń
cy, natomiast przeciwne do Małego Garca. Na
rozwidleniu stoi drewniany krzyż. Według miejsco
wej tradycji oznacza on teren dawnego cmentarza cholerycz
nego.
Ramiona szosy obejmują zabudowania Wielkiej Słoń
cy. Najbliżej krzyża znajduje się enklawa starych drzew.
Jest to pozostałość po dawnym zespole parkowo-dworskim. Jeszcze w latach siedemdziesiątych stał tutaj oka
zały dwór, podobny do obiektu w Małym Garcu. Obecnie
nie ma po nim śladu. Po dawnym majątku pozostał je
szcze okazały murowana i otynkowany dom mieszkalny
typu dworkowego oraz zespół domków z czerwonej lico
wej cegły. Są to pozostałości dawnego piękna, które bez
powrotnie odchodzi w przeszłość.
Z dziejów Wielkiej Słońcy

W

ielka Słońca, podobnie jak i Mała Słońca, na
leży do najstarszych nazw na Pomorzu. W do
kumentach pamiętających czasy Świętopełka
Wielkiego, jak również w przywilejach nada
nych klasztorowi cystersów pelplińskich wymienia się na
zwy: Slance i Słanca, z których później wykształciła się for
ma: Słońca. Pierwsze wzmianki o miejscowości sięgają
roku 1245 i wymieniają zamek Świętopełka stojący na
wzgórzu nad Wisłą, przypuszczalnie w pobliżu karczmy
na Rybakach (Fischbude). Ale już w roku 1312, kiedy wieś
przeszła w ręce konwentu pelplińskiego ta książęca wa
rownia już nie istniała.
Dokładna data pierwszego wydzierżawienia Wielkiej
Słońcy przez konwent pelpliński nie jest znana. Wiadomo
jednak, że w 1414 roku opat Piotr Honigfeld zmienił, podob
nie jak w Narkowach, zasady dzierżawy, w myśl których dla
czternastu chałupników wydzierżawiono po 7 morgów zie
mi, za które należało płacić czynsz w wysokości po 9 skojców czyli 1,5 wiardunka (1 wiardunek = 6 skojców =1/4
grzywny) i 2 kury. Piętnasty chałupnik był sołtysem i mógł
korzystać z przywilejów ustalonych prawem chełmińskim.
Ponadto dziesięć zagród chałupniczych zostało przekazanych
do Garca. Natomiast na czterech zagrodach osadzono ryba
ków, zwalniając ich z czynszu w drobiu. Obok nich był
jeszcze jeden tzw. coloms, który był dzierżawcą większej czę
ści Słońc, płacąc czynsz w wysokości aż 9 grzywien. Praco
wało u niego sześciu chałupników.
W 1431 roku opat Piotr kupił chałupnictwo sołeckie
i następnie wydzierżawił je za 11 skojców i 2 kury czynszu,
likwidując jednocześnie przywilej sołtysa. Sporne sprawy
mieszkańców rozstrzygał sam opat. Jednakże w 1446 roku
Mikołaj Engelke przywrócił pierotny przywilej chałupników
i odnowił chałupnictwo sołeckie.
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W latach 1564-1673 Słońca były dzierżawione, ale wa
runki dzierżawy uległy kolejnym zmianom. Przede wszyst
kim całość roli została rozdzielona między gospodarzy
i sołtysa - w oparciu o prawo chełmińskie, bądź o wilkierz
pelpliński z 1618 roku.
W pobliżu Wielkiej Słońcy, nad samą Wisłą, była karcz
ma Fischbude (Rybaki). Najdawniejszy przywilej wyznaczył
tutaj, jak już wiemy, cztery chałupnictwa dla rybaków.
Z dokumentów zachował się jedynie kontrakt z 1770 roku,
wystawiony dla Michała Arędzika na jeden rok z przyrze
czeniem, że uzyska jego przedłużenie. Kontrakt ten wymie
nia towary, które dzierżawca mógł sprzedawać, m.in. taba
kę. Za 40 złotych opłaty zezwalał też na zaopatrywanie się
w piwo z Pelplina i wódkę z Gdańska. Arędzik był rybakiem,
więc wziął w dzierżawę brzeg Wisły przy Słońcy za następ
ne 40 złotych. Za przywilej ten obowiązany był dostarczać
jeden statek do Gdańska dla dostojnika konwentu podczas
targów dominikańskich, a zboże odstawiać do pelplińskie
go młyna.
W późniejszym okresie dobra te wydzierżawiali miejsco
wi rybacy, a umowy z nimi zawierał biskup chełmiński, Stanzel von Matthy.
Zespół parkowo-dworski w Małym Garcu

D

alsza trasa prowadzi lewym odgałęzieniem szosy,
obsadzonym starymi konami. Idziemy w kierun
ku południowo-wschodnim, do Małego Garca.
Odgałęzienie dochodzi prostopadle do szosy asfal
towej, prowadzącej z Rybaków do Gręblina. W miejscu po
łączenia szos znajduje się współczesna kapliczka z 1993 roku,
obok której leży okazały głaz w kształcie stołu. Stoi tutaj
także drewniany krzyż zaznaczający granice Małego Garca.
Najbardziej znaczącym akcentem Małego Garca jest daw
ny zespół parkowo-dworski. Szczególnie okazały jest w nim
jednopiętrowy, murowany i otynkowany, dwór z 1920 roku,
o eklektycznej architekturze. Towarzyszy mu także zabudo
wa gospodarcza, przeważnie z czerwonej licowej cegły, obej
mująca: ptaszarnię, kuźnię, magazyn, stajnię, rządcówkę (bu
dynek zarządcy), mleczarnię. Pałac z trzech stron otoczony
jest parkiem, którego główną część wypełnia rozległa pła
szczyzna położona na zapleczu, tam gdzie kończy się stromą
skarpą, do obniżenia stanowiącego część rozpoczynającej się
tutaj Niziny Walichnowskiej i wypełnionego Jeziorem Pelplińskim. Jest to wspaniały punkt widokowy, nie tylko na
jezioro ale i na Wisłę.
W parku rosną stare i okazałałe drzewa, a niektóre
z nich są specjalnie ukształtowane i formowane. Widać
jeszcze pozostałości dawnych alei i kompozycji. Między
innymi jest „krąg" 12 lip, ongiś zapewne kryjący altanę
lub inne urządzenia parkowe. Część drzew zaliczono do po
mników przyrody; wśród nich jesion o obwodzie 350 cm,
200-letni platan (obwód 433 cm i wysokość 21 m), lipa
(obwód 384 cm i wysokość 20 m) oraz 100-letni miło
rząb (obwód 175 cm). Zwraca uwagę także dębowa aleja
i czerwonolistny buk.
Przed wojną majątek był własnością rodziny Radzymińskich. Po wojnie mieściła się tutaj siedziba kierownictwa
PGR-u. Natomiast od 1 czerwca 1994 roku znalazł się we
władaniu Agencji Skarbu Państwa. 1 czerwca 1996 roku jego
właścicielem (z 436 ha ziemi) stał się jego uprzedni dzier
żawca, Stanisław Dziak. Bardzo budujący jest fakt, że Stani
sław Dziak doskonale rozumie, iż zespół parkowo-dworski
jest miejscem historycznym i jednocześnie cennym zabyt
kiem. Od samego początku prowadzi konsekwentnie i upar
cie prace rewaloryzacyjne, zgodnie z wymogami konser
watorskimi

Z dziejów Małego Garca

W

1280 roku Mały Garc aktem darowizny, uczy
nionym przez rycerza Jana Przyporka, przeszedł
w ręce konwentu pelplińskiego. Cztery lata
później, w roku 1284 książę Mściwoj II, pod
wpływem skarg cystersów - użalających się na brak ryb zatwierdził tę darowiznę. Uczestniczył przy tym sędzia Po
morza, Bogusza i namiestnik, Iwan. W akcie uczyniono za
strzeżenie, aby ówczesny właściciel Małego Garca, i jego
syn majątki te posiadali dożywotnie. Obaj zmarli dość mło
do, ale brat rycerza Jana, Gotschalk z Jani spod Smętowa,
zaczął dochodzić swoich praw do majątku. Ostatecznie,
w 1303 roku Gotschalk po otrzymaniu "wystarczającego oku
pu" zrzekł się swego dożywotniego prawa do Małego Garca.
W 1368 roku wielki mistrz, Winrych von Kniprode, dodał
folwarkowi klasztornemu 12 morgów łąk z Wielkiego Garca,
graniczących z rolą cystersów, w zamian za 10 morgów, które
cystersi stracili przy sypaniu nowej grobli nad Wisłą.
W 1386 roku w niektórych miejscowościach położonych
nad Wisłą, a należących do Zakonu Krzyżackiego - Szprudowo, Rudno, Lignowy, Wielki Garc i Walichnowy - prze
prowadzano prace melioracyjne. Polegały one głównie na
wykopaniu wielkiego rowu odwadniającego grunty orne
i odprowadzającego nadmiar wody do Wisły, szczególnie
wiosną i jesienią. Poprzednio rów ten kończył się przy kla
sztornym Garcu i przypuszczalnie zalewał połacie ziemi. Na
stępny mistrz krzyżacki, Konrad von Jungingen, w 1396 roku
darował konwentowi cystersów kowal ziemi nad Wisłą poza
groblą od końca gór nadwiślańskich aż do Slońcy, jednak
zastrzegając sobie 9 prętów ziemi wzdłuż grobli na reparacje.
Od 1564 roku rozpoczynają się niezbyt pomyślne dzieje
dla Małego Garca. Rozrzutny opat Rembowski I zastawił
Garc i Słońca Franciszkowi Żelisławskiemu, podkomorze
mu malborskiemu z Międzyłęża (tuż przy Garcu) na 33 lata
za 3.000 talarów. Konwentowi pozostało jedynie prawo upra
wiania rybołówstwa w Słońcy wspólnie z podkomorzym.
Było to przyczną nie kończących się sporów ze starostami
z Międzyłęża, którzy odtąd uważali Słońca za swoją wodę
i niejednokrotnie zabierali sieci rybakom klasztornym, jeże
li je wyciągnęli na brzeg starościński. Od 1594 roku trwały
- zapoczątkowane przez opata Kostkę - pertraktacje o odzy
skanie zastawionych wsi. Efekt ich był pomyślny dla kon
wentu, bo spadkobiercy w osobach Michała Żelichowskie

go (brat Franciszka) i jego siostrzeńca, Feliksa Konarskie
go, zrzekli się pretensji do tych ziem za 1000 zł ustępnego.
W 1670 roku opat Ciecholewski wydzierżawił jesz
cze dwie wsie na okres 3 lat Jakubowi Ziegenhagenowi za
2.200 zł w ratach. Tak więc opatowi pozostał tylko lasek
Piekiełko na polu Słońcy i nadzór nad gospodarzami. Później
z pewnością sami zakonnicy gospodarzyli na Małym Garcu.
Posługiwali się urzędnikami świeckimi, zaś w trzech mająt
kach: Pogódki, Borkowo i Mały Garc ustanowili admini
stratorami mnichów. W każdym z tych majątków był dom
drewniany dla ojca ekonoma, kaplica z drewnianym ołtarzem,
obrazem i ławkami do klęczenia. Na urządzenie kaplicy
w Małym Garcu zezwolił w 1638 roku biskup włocławski,
a legat papieski Joannes de Torres, w 1645 roku udzielił
zezwolenia na odprawianie w niej mszy św.
W roku 1772 w wyniku powszechnej likwidacji przez
władze pruskie dóbr zakonnych, skonfiskowano także ma
jątek klasztorny Małego Garca.
Ciekawym epizodem w dziejach Małego Garca była na
leżąca do niego karczma wraz z 15-morgowym wybudowaniam. Zachował się o niej jedyny dokument, a mianowicie
przywilej opata Ignacego Czapskiego z 1748 roku, w którym
oznajmia wszystkim, że ...karczma w Małym Garczu Łowiguz zwana, spaliła się, żadnych dochodów nie przynosi, gdyż
nie ma żadnych zabudowań prócz jednej chałupy. Sławet
ny Wojciech Mowad jednak zobowiązuje sie ją własnym ko
sztem odbudować. Za to daje się jemu i jego spadkobier
com prawo do tej karczmy na 30 lat, do tego sześć morgów
i to dwa morgi pod zimowe zasiewy, dwa morgi pod latowe
i dwa morgi na odłogi, poza tym przynależną łąkę i gród.
Piwo i gorzałkę może sprzedawać z państwowego sklapu,
za swą fatygę ma trzynastą beczkę wolną. Na św. Marcina
płacić ma czynsz 30 guldenów, pogłówne jeden gulden
i sześć groszy. Kontrybucję do skarbu państwowego ma pła
cić jak każdy inny. Gdyby on albo jego potomkowie mieli
złodziejom udzielać schronienia, z nimi konszachtować albo
handel uprawiać, tracą wszelkie prawo do tej karczmy.
W wypadku obcych (nie koncesjowanych) trunków zapłaci
kary 30 guldenów. Wolno mu chować: dwie krowy, dwa
konie i dwie świnie, co ponadto musi opłacić. Wilkierz pelpliński ma uznać jak inni poddani.
O karczmie tej dzisiaj całkowicie zapomniano, nie pa
miętają mieszkańcy ani jej nazwy, ani miejsca gdzie była
postawiona.

Zabytkowy dwór w Małym Garcu
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Militarny zabytek w Rybakach

D

alsza trasa wędrówki prowadzi szosą asfaltową,
obsadzoną starymi powszechnie na tym terenie
spotykanymi klonami. Idziemy w kierunku pół
nocno-wschodnim - do Rybaków. Trasa biegnie
w niewielkiej odległości od krawędzi zbocza, za którą roz
pościera się Nizina Walichnowska.
Po dojściu do południowego krańca Rybaków można do
strzec w odległości około 100 m obszerne wgłębienie o wy
miarach 150 x 15 m. Wschodni j ego bok posiada sześć wnęk.
Wypustki tych wnęk kryją sześć schronów bojowych, do
których prowadzą wejścia licowane czerwoną cegłą. Oprócz
tych schronów bojowych, z północnej strony tego „dzieła
militarnego" znajduje się znacznie większy bunkier wyko
nany ze starego betonu. Po bokach każdej wnęki znajdują
się magazynki amunicyjne. Wnęki były stanowiskami arty
leryjskimi, ogarniającymi ostrzałem wielki obszar nadwiś
lański. Takie właśnie usytuowanie pozycji artyleryjskiej
stanowi jakby ilustrację sztuki wojennej z okresu dwóch
wojen światowych. Dlatego posiada ono cechy obiektu
zabytkowego.
Obszerna płaszczyzna na przedpolu schronów urywa się
stromą skarpą ku Nizinie Walichnowskięj. Otwiera się w tym
miejscu wspaniały widok na Jezioro Pelplińskie, Nizinę Wa
lichnowska i Wisłę.

Zespół parkowo-palacowy w Rybakach

S

zosa prowadzi teraz przez środek Rybaków, które
go najcenniejszym obiektem architektonicznym jest
zespół czterech parterowych „czworaków", muro
wanych i otynkowanych, z bardzo wysokimi dwu
spadowymi dachami naczółkowymi pokrytymi holenderką.
Są to przykłady dawnej zabudowy folwarcznej.
Szosa schodzi w dół i skręcając gwałtownie na zachód
odsłania wspaniały widok na zespół parkowo-pałacowy. Od
strony szosy oddziela go ogrodzenie z reprezentacyjną ozdob
nie kutą bramą z wizerunkiem dwóch ryb. Jest w tej części
także brama gospodarcza z dwoma murowanymi filarami i
charakterystycznymi budynkami bramnymi Na zachodnią
część gospodarczą składają się stylowe budynki „rządcówki", stajni, stodoły i okrągłego silosa do kiszonki.

KMR

Wschodnią część zespołu wypełnia założenie parterowego
pałacu, zbudowanego w kształcie litery "L". Jego wscho
dnie ramię posiada rzut bardzo długiego i wąskiego prostoką
ta. Od południa do tej części przelega taras. Dwuspadowy dach
pałacu pokrywa dachówka karpiówka. Całość uzupełniają ko
lumnady, ozobne szczyty i okrągłe wieżyczki z ostro zakończo
nymi stożkowatymi dachami. Od wschodu i południa pałac ota
cza park, ostrą skarpą spadający ku wąwozowi, dnem którego
płynie niewielki strumień uchodzący do Wisły.
Kilkanaście lat temu zespół parkowo-palacowy w Ryba
kach był już ruiną, dzisiaj z ogromnym wysiłkiem jest rewa
loryzowany przez nowego właściciela.

Węzeł hydrotechniczny w Rybakach

C

ofając się od zespołu parkowo-pałacowego na
południe, wchodzimy na wiślany wał przeciwpo
wodziowy. Osiągamy w ten sposób południowy
kraniec Niziny Walichnowskięj, gdzie znajduje
się węzeł hydrotechniczny, którego głównym celem jest
odwadnianie i nawadnianie tej niziny. Hydrotechniczny
obiekt posiada bardzo cenne walory historyczno-zabytkowe.
Jego głównym elementem jest śluza wałowa o kilkuwiekowych nawarstwieniach oraz XIX- wieczne budynki trzech stacji pomp: „Nadzieja", „Pokój" i „Zgoda" (z oryginalnymi
urządzeniami z okresu ich budowy) i domem obsługi.
Zostały one oczywiście zbudowane na jeszcze starszych
założeniach. Prawie wszystkie te obiekty są usytuowane na
północnym krańcu Jeziora Pelplińskiego w rejonie przeciw
powodziowego wału wiślanego. Tylko stacja pomp „Zgo
da" występuje w oddaleniu na południe od zespołu urządzeń
hydrotechnicznych.
Swoją wielkością i konstrukcją zwraca uwagę dawna ślu
za wałowa. Składa się ona z dwóch części, których wlot
i wylot w kształcie wysokich prostokątów zamknięty jest od
góry romańskimi łukami. I takie też są sklepienia obu części. Jeszcze teraz widać z jakim kunsztem zostały wykona
ne. Wylot części wałowej od strony Wisły zaopatrzony jest
w dwuskrzydłowe potężne wrota przeciwpowodziowe o kon
strukcji nitowanej. Na wprost śluzy widać w międzywalu
zarysy dawnego kanału, biegnącego bezpośrednio do Wisły,
którym ongiś po przejściu przez śluzę płynęły do Jeziora
Pelplińskiego barki z węglem przeznaczone dla stacji pomp
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zasilanych napędem parowym. Obecnie śluza już nie pełni
swojej podstawowej funkcji, a bieg kanału został zmienio
ny: wydłużony płynie przez kilometr na północ, aby połą
czyć się w końcu z Wisłą.
Brzegiem Jeziora Pelplińskiego

Z

a węzłem hydrotechnicznym wchodzimy na wscho
dni brzeg Jeziora Pelplińskiego. Idziemy drogą po
lną, od której oddzielają zarośla łęgowe. Jezioro jest
bardzo malownicze, na którym przebywają łabędzie.
Droga przed rzędem wysokich drzew odchodzi na wschód,
w kierunku widocznego nasypu nie istniejącej już kolejki
wąskotorowej. Po dojściu do niego idziemy drogą polną, rów
noległą do nasypu. Na sąsiednich łąkach spotkać można licz
nie występujące samy. Wkrótce dochodzimy do charaktery
stycznego budynku z czerwonej cegły, trzeciej stacji pomp
„Zgoda", położonej na południowym krańcu jeziora.
Od stacji pomp, przechodząc przez mostek ozdobiony
murowanymi balustradami, idziemy drogą polną zmieniając
kierunek marszu na wschód. Początkowo trasa prowadzi wzdłuż
cieku łączącego Jezioro Pelplińskie z dwoma innymi jeziorka
mi. Przed jeziorkami na północ odchodzi droga polna, prowa
dząca do leżącego na skraju wysoczyzny Małego Garca.
Jeziorka od południa obramowane są starym wałem prze
ciwpowodziowym, malowniczo porośniętym starymi drzedrzewa krzewami tarniny. Z wału możemy podziwiać przyległy
krajobraz z urozmaiconą linią brzegową jezioru i jego prze
smykami. Mnóstwo ładnych zakątków zachęca do odpoczyn
ku i rekreacji.

Śladami dawnej kolejki wąskotorowej

D

rogę przecina obwałowany ciek wypływający ze
wschodniego krańca ostatniego jeziorka. Pokonu
jemy go przechodząc przez mostek. Idziemy teraz
na południe drogą przez łąki, rozpościerające się
wzdłuż stromego zbocza wysoczyzny. Tędy biegnie zacho
dnia granica Niziny Walichnowskiej. Po około 700 metrach
dochodzimy do mostku dawnej kolejki wąskotorowej o prostrokątnym przelocie murowanych przyczółkach. Naprze
ciwko niego dnem zaczynającego się tutaj głębokiego wą
wozu płynie niewielki strumyk. Południowy kraniec tego
wąwozu stanowi prawdopodobnie pozostałość dawnego gro
dziska. Obecnie nie sposób odróżnić jego kształtu, ponieważ
górna płaszczyzna wysoczyzny zniszczona została przez od
stuleci prowadzone prace rolne.
Od mostku nasyp ni© istniejącej kolejki wąskotorowej
przecina wąski pasek łąk i wchodzi w zbocze wysoczyzny.
Dla torów kolejki wąskotorowej wycięto w nim taras, który

wznosi się ku północy powoli i równomiernie, aż osiąga kra
wędź wysoczyzny. Obecnie nie ma na nim torów. Dziś sta
nowi on trasę spacerową, z której można podziwiać leżący
w dole krajobraz z otoczenia Jeziora Pelplińskiego.
D r o g a polna z „ p o n i a t ó w k a m i "

O

siągając wysoczyznę wchodzimy w szosę asfal
tową, biegnącą z Małego Garca do Gręblina, tra
dycyjnie obsadzoną starymi klonami. Po przej
ściu prawie kilometra, skręcamy na prawo w jej
północne polne odgałęzienie. Szeroka tutaj droga biegnie
wśród bezdrzewnych, łagodnie pofalowanych pól. Wzdłuż
tej drogi po obu stronach w regularnych odstępach widocz
ne są zagrody typu „poniatówka". Jest to klasyczny przykład
gospodarstw rozmieszczanych niegdyś w ramach osadnictwa prowadzonego w latach międzywojennych przez ów
czesnego ministra rolnictwa Poniatowskiego. Droga polna
utrzymuje taki charakter aż do torów kolejowych relacji
Gdańsk-Bydgoszcz. Poniatówki są już jednak mocno znie
kształcone przebudowane. Stosunkowo najlepiej zachowa
ły się drewniane, bardzo charakterystyczne domki mieszkal
ne. Mimo tych zniekształceń droga polna z takim układem
przestrzennym należy do unikalnych traktów historycznozabytkowych.

Drugi zespół parkowo-dworski
w Subkowach Małych

A

kcentem odbiegającym od krajobrazu poniatówek
jest drugi zespół parkowo-dworski w Subkowach
Małych, prezentujący wyższe walory historycznozabytkowe. Jednopiętrowy pałac, murowany
i otynkowany, nakryty jest sześciospadowym dachem namio
towym. Od frontu występuje ozdobny szczyt z tarasem, a od
tyłu pięknie profilowany przedsionek z łukowym wejściem.
Zachowała się w nim oryginalna stolarka drzwiowa okien
na łącznie z okiennicami.
Pałac charakteryzują szlachetne proporcje. Jest wysoki
w stosunku do swojej powierzchni. Posiada niższą przybu
dówkę w jednym z narożników, Uzupełnieniem zespołu są
trzy tradycyjne budynki gospodarcze, zbudowane z czerwo
nej licowej cegły, ale mocno już zdewastowane. Budynek
pałacowy także bardzo podupadł. Otacza go z trzech stron
park ze starymi drzewami, ze stawem pośrodku.
Droga polna zaprowadzi nas do z powrotem na szosę
nr 1, skąd blisko już do stacji PKP w Subkowach. Tutaj za
myka się pętla odbytej wędrówki, która liczy łącznie 20 km.
Wszystkie zdjęcia wyk. Roman Klim

Zabytkowy pałac drugiego
zespołu parkowo-dworskiego
w Subkowach Małych
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B

ielawki leżą na Kociewiu, na terenie południowej części województwa gdańskiego.
Położone są w odległości 2 km od Pelplina, przez który przepływa Wierzyca. Bie
lawki, dawne dobra klasztoru pelplińskich cystersów, wchodziły w skład wielkich
posiadłości ziemskich prywatnego właściciela. Jednak na skutek zadłużeń wobec państwa,
w 1928 roku majątek ten został sparcelowany. Ziemię rozkupili chłopi i osiedlili się tutaj,
otrzymawszy długoterminową pożyczkę na budowę domów i zagród gospodarskich.

NARCYZ KOZŁOWSKI

Gdy w Bielawkach był uniwersytet
ałac właściciela ziemskiego przeznaczono wtedy na
męską szkołę rolniczą, podległą Pomorskiej Izbie
Rolniczej w Toruniu. Obiekt przebudowano i do
stosowano do potrzeb uczelni. Podobnie uczyniono
z pomieszczeniami gospodarczymi. Część gruntów
przeznaczono dla potrzeb szkoły, tworząc własne gospodarstwo
dla praktycznej nauki zawodu. W 1939 roku szkołę rolniczą za
jęli Niemcy, przeznaczać ją od 1941 roku na podobną uczel
nię dla młodzieży niemieckiej. Po czterech latach zamieniono
ją na szpital wojskowy.
Po zakończeniu drugiej wojny światowej, w 1945 roku, daw
ną szkołę rolniczą przejął Związek Samopomocy Chłopskiej
i przeznaczył na siedzibę Uniwersytetu Ludowego (UL).
Jednak jak podaje kronika w zapisie z dnia 28 października
1947 roku lata okupacji i gospodarki niemieckiej na tych terenach pozostawiły wszędzie swe ślady, front przewinął się jak
huragan przez okolicę, cofające się wojska pomyślały o tym,
by wszystko przedstawiające jakąkolwiek wartość wywieźć do
swego kraju. Nic więc dziwnego, że także ośrodek w Bielaw
kach przedstawiał obraz wielkiego zniszczenia.
Uniwersytet Ludowy w Bielawkach powołany został do ży
cia w październiku 1947 roku przez Zarząd Główny Związku
Samopomocy Chłopskiej w Warszawie. Władze wojewódzkie

P

w Gdańsku przydzieliły tej placówce ośrodek rolny o powierzch
ni 30 ha wraz z zabudowaniami przeznaczonymi na uczelnię,
internat oraz pomieszczenia gospodarcze.
By mógł funkcjonować UL trzeba było organizować wszy
stko od podstaw nie szczędząc wysiłku, czasu i pieniędzy,
Kierownik placówki, po otrzymaniu nominacji w dniu 4 paź
dziernika 1947 roku, przybył na ten teren, by dopiero uczelnię
zorganizować. W krótkim czasie nawiązał kontakt z mieszkań
cami wsi, którzy pomogli w pracy. Zaczęły napływać też dota
cje pieniężne.
Wysiłki nie były nadaremne. W kronice pod dniem 25 paź
dziernika 1947 roku zanotowano następujące pomyślne wiado
mości: Wojewódzki Zarząd Z.S.Ch. przeznaczył na remont
gmachu bielawskiego 500 tysięcy złotych. W całym okręgu gdań
skim zarządzono zbiórkę uliczną, sporządzono listę dobrowol
nych ofiarodawców, rozwieszono plakaty. W krótkim czasie,
dzięki uzyskanym funduszom, można było wyremontować bu
dynki, wygospodarować ośrodek rolny i częściowo chociaż wy
posażyć uczelnię.
Okres organizacyjny UL w Bielawkach trwał od 7 paździer
nika 1947 do 6 stycznia 1948 roku. Słuchacze, którzy przybyli
na pierwszy kurs w czasie przeprowadzania remontów poma
gali w sprzątaniu i przygotowaniu budynku do normalnych

Dwie grupy słuchaczy Uniwersytetu Ludowego w Bielawkach wraz z nauczycielami i wychowawcami
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zajęć. Był to trudny okres. Brak łóżek, pościeli zmuszał wy
chowanków do nocowania na podłodze wyścielonej słomą.
00
Wczesna, bo o 6 rano pobudka, całodzienne zajęcia związane
z porządkowaniem obiektu zarażały niektórych słuchaczy. Z trzy
dziestu osób, które przyjechały na pierwszy kurs, wkrótce trzy
nastu zrezygnowało i powróciło do swoich domów. Pozostali
słuchacze przyzwyczaili się do niewygodnych warunków byto
wania, zaprzyjaźnili się ze sobą i stworzyli jedną rodzinę.
Tego typu placówka na terenie województwa gdańskie
go nie była dotąd znana młodzieży i społeczeństwu, nic też
dziwnego, że pierwsze poczynania były uciążliwe. I w tym miej
scu znowu warto przytoczyć słowa z kroniki, zapisane 25 paź
dziernika 1947 roku:
Młodzież tutejsza wyrosła w okresie okupacji niemieckiej, siłą
faktu musiała wchłaniać w siebie wszystko, co dawał jej okupant
dążący do jak najszybszego zgermanizowania tych terenów.
Kierownik UL oraz reszta jego współpracowników rozu
miała dobrze, jak wielki obowiązek i zadania spoczywają na
ich barkach. Wiedzieli o tym, czego wymaga reszta społeczeń
stwa i czego muszą bezwzględnie dokonać. Pojmowali dokła
dnie swój wielki cel.
Należało przecież otoczyć tę młodzież dobrą, serdeczną
opieką, wytknąć jej dokładny, prosty i jasny szlak do dalszego
życia, przygotować do wzmagań i trudu, nauczyć jej Polski Polski, której nie znała dawniej, o której nie słyszała może,
Polski Wolnej i Ludowej. Rozpalić W jej sercach gorącą iskrę
miłości do ojczyzny, do ziemi okupionej serdeczną krwią i stra
szną męką najlepszych jej synów. Nauczyć ją pracować dla niej
i w niej, bez buntów i szkodliwych narzekań, lecz z wiarą i szcze
rą nadzieją w radosnych młodych sercach.
Dzisiaj brzmi to może zbyt patetycznie, ale prawdą jest, że
dzięki usilnym staraniom i stałej trosce o dobro wychowanków
pokonano wkrótce pierwsze opory, zdobywając zaufanie młodzieży
i okolicznego społeczeństwa. Na inicjatywy nie czekano długo.
12 października 1947 roku - czytamy w kronice - kierow
nik UL zwołał zebranie okolicznych gospodarzy i urządził
akademię w związku ze śmiercią działacza ludowego T. Nocz
nickiego. Na zakończenie uroczystości zebrani uchwalili jed
nogłośnie, że zamiast wieńca na grób zmarłego, ofiarują
jeden dzień pracy na uporządkowanie terenu wokół Uniwer
sytetu Ludowego w Bielawkach.
I rzeczywiście, następnego dnia chłopi pracowali przez kil
ka godzin, aby upiększyć dotychczasowy wygląd ośrodka. Po
magały także różne instytucje społeczne i urzędy państwowe.
Mówi o tym zapis z kroniki: Codziennie coś zdarzało się na
terenie UL, to Zarząd Główny Z.S.Ch. przydzielił nam 50-cio
tomową bibliotekę, którą kierownik naszej placówki sam przy
wiózł w walizkach z Warszawy, to Wydział Oświaty Rolniczej
przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku ofia
rował uczelni 50 stołów i ław, to znów przewieziono z Gdańska
spory zapas ziemniaków.

Słuchacze uniwersytetu w Bielawkach w bibliotece,
kurs 1949 r.
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Wkrótce także Z.S.Ch. w Gdańsku przyznał naszemu ośrod
kowi 6 krów i 5 koni.
Po okresie długich i mozolnych przygotowań nadszedł wre
szcie upragniony dzień, gdy w obszernych, jasnych i czystych
salach rozpoczęły się zajęcia. Radość i zadowolenie jaśniały na
twarzach wychowanków i wykładowców.
W dniu 5 listopada 1947 roku wśród wielu innych pomyśl
nych wiadomości kronikarz zanotował: Nad prostymi, sporzą
dzonymi rękami słuchaczy kursu, stołami pochylają się jasne
i ciemne głowy uczestników kursu. Spokojnie i poważnie prze
biegają oczy czytających po czarnych szeregach liter, książki
trafiają do serc młodzieży - Żeromski, Sienkiewicz, Reymont,
królują, przemawiają językiem wspólnym - miłością do Polski
i miłością do ludu. Jest to zapis brzmiący dzisiaj nieco dziw
nie, ale wówczas to wydarzenie miało ogromne znaczenie, stąd
może do kromki zakradło się aż tyle emocji.
Pobyt w UL w Bielawkach trwał dziewięć miesięcy (od li
stopada do 1 sierpnia). Kurs podzielony był na trzy okresy:
- organizacja rodziny uniwersyteckiej (dwa miesiące),
- przygotowanie słuchaczy do pracy społecznej w terenie
(cztery miesiące),
- praktyka w terenie pod kierunkiem wychowawców (trzy
miesiące)
Organizacja rodziny polegała na tym, że słuchacze podczas
spotkań w świetlicy, internacie, przy wspólnej pracy, poznawa
li siebie nawzajem, spośród siebie wybierali samorząd, ustalali
regulamin życia wewnętrznego placówki oraz kierowali cało
ścią zagadnień, jakie ostniały na terenie UL.
W tym okresie słuchacze działali w kołach młodzieżowych,
zespołach sportowych zespołach folklorystycznych. Personel
pedagogiczny służył radą i czuwał, aby we wszystkich poczyna
niach młodzieży był realizowany cel wychowawczy.
Dość szybko ujawniły się braki w wiadomościach z różnych
dziedzin wiedzy, które trzeba było uzupełnić. Należało przygo
tować młodzież do nauki. Pokonywanie trudności wspólnym
wysiłkiem słuchaczy jednoczyło ich w jedną dużą rodzinę. W tym
okresie słuchacze zapoznawali się także z mieszkańcami naj
bliższych wsi nawiązywali kontakty sąsiedzkie. Spotkania
odbywały się najczęściej w świetlicy Uniwersytetu Ludowego.
Ważnym było to, że prace porządkowe w uczelni, w internacie
i wokół budynku wykonywaki sami słuchacze.
Uroczyste otwarcie kursu odbyło się zwykle po ukończe
niu pierwszego okresu. W tym to czasie słuchacze przygotowy
wali występy'artystyczne przemówienia okolicznościowe. Bu
dynek i obejście doprowadzone były wtedy do należytego po
rządku, aby ukazać gościom ośrodek jak w najlepszym świetle.
Otwarcie kursu było wielkim przeżyciem dla rodziny uni
wersyteckiej, która podejmowała u siebie przedstawicieli władz
centralnych, a także mieszkańców okolicznych wsi.
Plan pracy w pierwszym okresie układany był w oparciu
o potrzeby słuchaczy, które dla każdego kursu były inne. Uwa

Kierownik Uniwersytetu Ludowego w Bielawkach,
Narcyz Kozłowski w czytelni
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Świadectwo ukończenia Uniwersytetu Ludowego w Bielawkach wydane w 1951 r.
ga jednak zwrócona była głównie na zajęcia świetlicowe, na
samokształcenie, na wspólne i indywidualne dyskusje wycho
wanków z wychowawcami, które często trwały wiele godzin.
Szczerość i całkowita swoboda wypowiadania się w sprawach
światopoglądowych zespalała z dnia na dzień grono słuchaczy.
W pierwszym okresie rozkład dnia, jak i plan zajęć wykła
dowych, ulegały ciągłym zmianom. Dopiero w drugim okresie
przestrzeganie regulaminu było obowiązkowe.
Plan dnia w Uniwersytecie Ludowym w Bielawkach
przedstawiał się następująco:
15
godz.6
- pobudka
15
00
godz.6 -8
- gimnastyka, toaleta poranna, porządki,
śniadanie
00
00
godz. 8 -12 - zajęcia podstawowe
00
00
godz. 12 -14 - obiad, odpoczynek poobiedni
00
00
godz. 14 -16 - zajęcia praktyczne w ośrodkach rolnych
godz. 1600-1700 - odpoczynek i przygotwanie się do zajęć
uzupełniających
godz. 1700 -1900 - zajęcia uzupełniające, kolacja
godz. 1900- 2100 zajęcia w terenie lub miejscowej świetli
cy z zaproszoną młodzieżą
godz. 2100-2200 - apel i przygotowanie się do spoczynku.
Kurs na uniwersytecie obejmował cztery rodzaje zajęć:
Zajęcia podstawowe trwały cztery godziny dziennie i pro
wadzone były przez wykładowców i prelegentów dojeżdżają
cych do uniwersytetu.
Uzupełniające zajęcia odbywały się w świetlicy, bibliote
ce, na zabraniach, seminariach; składały się na nie także poka
zy filmowe, nauka śpiewu, występy na scenie itp.
W ośrodku rolnym uniwersytetu odbywały się zajęcia prak
tyczne: hodowla zwierząt domowych, uprawa zbóż i roślin
okopowych, warzywnictwo, sadownictwo, uprwa ziół leczni
czych, konserwacja maszyn rolniczych, rachunkowość rolna,
organizacja gospodarstwa rolnego.
Zajęcia w terenie miały charakter prac społecznych i odby
wały się w świetlicy gromadzkiej, organizacjach młodzieżowych,
na zabraniach gromadzkich, często z udziałem przedstawicieli
miejscowych władz samorządowych i politycznych.
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Na zajęcia podstawowe składało się sześć przedmiotów.
Po 75 godzin wykładowych w całym kursie poświęcano na cztery
następujące przedmioty:
- wybrane zagadnienia z historii powszechnej i dziejów
Polski,
- język polski i literatura,
- podstawowe zagadnienia z dziedziny nauk przyrodniczych,
- Polska i świat współczesny.
Natomiast 50 godzin przeznaczano na wykłady z podstawo
wych zagadnień z ekonomii politycznej, a 34 dotyczyły prak
tycznego zastosowania przepisów prawnych.
Realizacja planu wykładów i prelekcji uzależniona była od
przygotowania wychowawców i prelegentów dojeżdżających
oraz od poziomu wiedzy słuchaczy. Wychowawcy mieli całko
witą swobodę doboru zagadnień w swoim przedmiocie jak
i w sposobie i w formie przekazywania tych wiadomości.
Zajęcia uzupełniające nie przebiegały systematycznie we
dług planu, ulegały częstym zmianom. W zestawieniu ogólnym
rzeczywista ilość godzin dość często przekraczała przewidziane
w planie.
Zajęcia praktyczne w ośrodku rolnym słuchacze wykonywali
w poszczególnych działach. Dawały one pewne doświadczenie,
co pozwalało im czynnie uczestniczyć w dyskusjach na zebraniach
z chłopami. Wiadomości zdobyte przez słuchaczy przydały się
również tym, którzy wrócili na własne gospodarstwo.
Zajęcia praktyczne w terenie słuchacze realizowali w trzecim
okresie. Przydzielano im wioski, w których organizowali świetli
ce, ludowe zespoły sportowe, artystyczne, pomagali organizować
zebrania gromadzkie, brali czynny udział w życiu
społecznym
wsi. Najzdolniejszych słuchaczy celem odbycia praktyk kierowa
no do instytucji powiatowych, a nawet wojewódzkich.
Absolwenci Uniwersytetu Ludowego w Bielawkach - który
działał do 1951 roku - rozchwytywani byli do pracy, a szczegól
nie czekano na nich w tzw. terenie. Po latach wielu z nich ukoń
czyło studia wyższe w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Łodzi
czy Wrocławiu.
Wszystkie zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych autora
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To drugi Mielec, Starachowice - mówił przewodniczący Rady Miejskiej, Sylweriusz
Szatkowski. - Miejscowość, która tętni życiem dzięki dużemu zakładowi produkcyjnemu
i kilku mniejszym. Miejscowość, która ma wielu mądrych, zaangażowanych, aktywnych
mieszkańców. Miejscowość, która ma wokół przepiękną przyrodę, ściśle związaną z na
szym życiem.
W tym dniu, 2 marca 1997 roku, podczas XXIV (uroczystej) Sesji Rady Miejskiej,
otwierającej piąty rok istnienia miasta, dobrze mówiono o ludziach. Swoją opinię wy
raził także burmistrz, Andrzej Grzyb: Ludzie aktywni, dający z siebie więcej niż wyma
gają od nich służbowe obowiązki, tacy którzy siedzą dziś na tej sali. Ci, którzy służyli swoją
wiedzą i doświadczeniem w pracy i działaniu. (...) Nasze miasteczko jest naszą wspólną
troską.

ROMAN LANDOWSKI

Miasto w lesie
eżeli popatrzeć na plan Czarnej Wody, to nie wiele na nim
ulic. Dokładnie dwadzieścia dwie, niektóre o wdzięcznych
nazwach: Cicha Kwiatowa, Słoneczna, Wrzosowa, Zielo
na, Leśna... Zielone i leśne są wszystkie, lezą przecież w środku
lasu. Tak samo musi wyglądać to miasto z lotu ptaka - siatka ulic
zachodniej części zepchnięta do samej granicy. Reszta przestrze
ni to głównie lasy, które obejmują niemal 60% całej powierzch
ni. Miasto Czarna Woda leży na obszarze 2.775 ha. W rzeczywi
stości to duże miasto, jeśli mówimy o przestrzeni, choć liczy
tylko niecałe 3.500 mieszkańców. Obszarem jest większe od
Tczewa i od Starogardu. Czarna Woda jest najmłodszym
miastem kociewskim i terytorialnie największym, ale najsła
biej zaludnionym. Statystycznie na 1 km 2 przypada tutaj
126 osób, a np. w Tczewie, największym mieście w regio
nie, prawie 2.750 osób.

J

W linii równoleżnikowej - ze wschodu na zachód miejskie
tereny Czarnej Wody ciągną się prawie przez 12 km: od Huty
Kalnej na zachód, gdzie wije się Niechwaszcz, dopływ Wdy,
inaczej też zwanej Czarną Wodą. Meandrująca Wda od połu
dnia na znacznej długości tworzy naturalną, dziwnie powygi
naną granicę miasta. Ale nie od razu miasto było tak rozległe.

W

szystko zaczęło się gdzieś w 1990 roku, gdy Czarna
Woda była jeszcze zwykłą wsią sołecką i należała
do gminy Kaliska. Grupa siedmiu radnych tej gmi
ny, pochodzących z Czarnej Wody, i działacze miejscowego
komitetu obywatelskiego rozpoczęli usilne starania o admini
stracyjne usamodzielnienie swojej miejscowości. Żądania były
konkretne - albo przywrócić status dawnej rady osiedlowej
albo nadać prawa miejskie! Po dwóch latach zabiegów u władz
wojewódzkich i centralnych zapadła oczekiwana decyzja.
W Dzienniku Ustaw Nr 100 z 1992 roku, pod pozycją
500, ukazało się podpisane przez ówczesną Prezes Rady Mi
nistrów, Hannę Suchocką, rozporządzenie z dnia 19 grudnia
w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib gmin
w niektórych województwach oraz nadania gminie statusu
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miasta. Obok wielu innych postanowień w § 4 ogłoszono, że
W województwie gdańskim:
1) Tworzy się gminę Czarna Woda z siedzibą władz w Czar
nej Wodzie; w skład gminy Czarna Woda wchodzi obszar wsi
Czarna Woda oraz obszar części wsi Lubiki o powierzchni
3,88 ha z gminy Kaliska,
(...)
4) Gminie Czarna Woda nadaje się status miasta.
W ostatnim 15 paragrafie rozporządzenia podano, iż roz
porządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1993 r. *
A więc stało się! W noc sylwestrową 1992 roku butelki
z szampanem otwierano jeszcze we wsi Czarna Woda, a po
wybiciu dwunastu uderzeń zegara, toast wznoszono już w mie
ście Czarna Woda, jak o tym przełomowym wydarzeniu wspo
mniał w nr 1 Merkuriusza Czarnej Wody pierwszy burmistrz,
Andrzej Grzyb.
Po niemal dwóch latach zapadła kolejna decyzja Rady
Ministrów, ustalająca rozmiary obecnej powierzchni miasta.
Rozporządzenie, podpisane przez premiera, Waldemara Paw
laka (Dz. U. Nr 132 z 01.12.1994, poz. 671) w § 3 powiększy
ło granice Czarnej Wody przez dodanie z gminy Kaliska
obszarów wsi Huta Kaina, Lubiki, Lubiki Małe oraz dwóch
osad - Kamionka i Podlesie.

O

najmłodszym wówczas mieście w kraju rozpisywano
się dość mocno. Pisano różnie: życzliwie, dociekliwie
i wścibsko, nigdy źle. Choć ktoś przytoczył opinię
któregoś z mieszkańców, że „całe to miasto powstało tylko po
to, żeby Grzyb mógł być burmistrzem". Inni zaś twierdzili, że
musiał to być ktoś, kto zapewne sam tym burmistrzem chciał
zostać. O Andrzeju Grzybie pisano zawsze z jakimś dziwnie
ukrywanym uznaniem. No, bo to przypadek raczej rzadko spo
tykany, by poeta rządził miastem. Potem sobie nawet dowcip
kowano: burmistrz wszystkich poetów.
Andrzej Grzyb, magister filologii polskiej pracował po
przednio w kilku redakcjach, m.in. był i nadal jest związany
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także z naszym KMR, co uważny czytelnik bez trudu zawsze
mógł dostrzec. Namawiano go, czy to w Gdańsku czy to
w Tczewie, żeby się na stałe przyniósł do miasta. Zastanawiał
się, ale w końcu orzekł, co dzisiaj powtarza się niemal jak
anegdotę: U nas w Czarnej Wodzie jest wszystko normalne las rośnie w górą, rzeka płynie do przodu, a miasto może
sobie zrobimy. I zrobili.
Potem, już jako burmistrz, wyznał w jednym z wywiadów
prasowych: Wróciłem, bo jestem związany z tym środowiskiem.
O burmistrzu można różnie i zapewne ma w mieście także
swoich przeciwników. Ale ci, którzy uprawiają tzw. kultural
ną niwę znajdą w nim zawsze wielkiego sprzymierzeńca. Cho
ciaż nie tylko w nim.
uż od czterech lat odbywają się w Czarnej Wodzie biesia
dy literackie - każdego roku na inny temat. Spotkania te
są owocne nie tylko dla miasta, korzysta z nich cały kociewski region. Ostatnio myśli się o tym, by plon tych spotkań
opublikować w odrębnej książce, adresowanej głównie do
uczniów i nauczycieli.
Od 1982 roku, gdy Czarna Woda nie była jeszcze mia
stem, istnieje tu mieszany chór parafialny „Cor Matris", który
też korzysta z życzliwego wsparcia władz samorządowych.
A takie zespoły warto wspierać. Chór reprezentuje naprawdę
wysoki poziom artystyczny. Przekonał się o tym ten, kto słu
chał koncertu po uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 2 mar
ca 1997 roku. Czarnowodzcy chórzyści znani są już nie tylko
w diecezji, województwie czy w kraju, coraz częściej są okla
skiwani na koncertach poza granicami. Po sesji wystąpił także
szkolny chór a cappella „Konsonans", który również zadziwił
słuchaczy. Nie często się słyszy tak dobrze śpiewające dzieci.
Ma Czarna Woda również swoją stałą galerię sztuki w kościele parafialnym p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej.
Parafia liczy sobie 15 lat, a budowę świątyni ukończono
1988 roku. Programów wystaw (np. Brama - malarstwo Jana
Kaji czy Wędrówki w czasie - grafika i malarstwo Krystyny
Górskiej) pozazdrościć może nie jedno europejskie biuro wy
staw artystycznych. W tym działaniu czuje się już wielkomiej
ski smak.

J

ama Czarna Woda, bez sołeckich wsi, jest jakby podzie
lona na cztery nieregularne części. Przez środek biegnie
droga krajowa nr 22 (Tczew-Chojnice), dawna „berlinka" - ważna szosa Berlin-Królewiec. Prostopadle do szosy płynie
Wda, częściej zwana jeszcze Czarną Wodą. Rzeka dopełnia ten
podział, ćwiartując miasto na owe nierówne kwartały. Wda dzie
li szosę, czyniąc z niej w nazwach dwie ulice - od strony Starogar
du biegnie ul. Starogardzka, jej druga część to ul. Chojnicka.

S

Chór „Cor Matris" podczas występów
po uroczystej sesji
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Jeszcze przy ul. Starogardzkiej, niemal po przeciwnej stro
nie kościoła, w pomieszczeniach odstąpionych przez admini
strację Lasów Państwowych, mieści się stała Wystawa Przy
rody Borów Tucholskich, zalążek przyszłego muzeum. Na
razie jest to skromna ekspozycja, ale bardzo potrzebna i sku
teczna. Nie ma chyba lepszego sposobu przekazania wiedzy
o przyrodzie okolicznych lasów. Tu, na miejscu, poznać moż
na wszystkie ptaki, zwierzęta, roślinność...
Ma to najmłodsze miasto dwie szkoły podstawowe (w Czar
nej Wodzie i w Hucie Kalnej) i trzy ponadpodstawowe. W tym
roku rozdano już 42 świadectwa maturalne. W Technikum
Zawodowym dla Dorosłych o dwóch specjalnościach (budowa
maszyn i elektromechanika ogólna) najwięcej uczniów pocho
dziło z Czarnej Wody, ale dyplomy odebrali także absolwenci
z pobliskiego Czerska, Kalisk, Łąga i też ze Starogardu a na
wet Śliwic.
trakcją tego miasta jest dla przybysza jego przyrodni
cze otoczenie - miasto w lesie. Wszystko na wschód od chyba najdłuższej w Czarnej Wodzie ul. Leśnej to lasy, lasy i jeszcze raz lasy, ciągnące się kilometrami. Wiel
kie naturalne płuca i raj dla szukających ciszy. W okolicach
Lubików trudno uwierzyć, że taka cisza i inne dobrodziejstwa
natury panować mogą w mieście.
Jadąc z kierunku Starogardu, żeby trafić w sam środek do
statku przyrody, nie trzeba się spieszyć do centrum tego miej
skiego zespołu. Z szosy nr 22 do Lubików trafić można co
najmniej trzema drogami.
Stara droga przy pierwszym drogowskazie, obok przystan
ku PKS Studzienice, po dwóch kilometrach lasem zawiedzie
na wzgórze, gdzie koło wielkiej lipy jest rozjazd - na Lubiki
i Małe Lubiki. Przy następnym przystanku PKS na żądanie
(Lubiki) prowadzi druga droga przez las. Jest chyba najkrót
sza choć nieoznakowana. Małe Lubiki osiąga przy gospo
darstwie Bukowskich. Trzecia droga jest najwygodniejsza.
Asfaltowy dywan po trzech kilometrach wpada do Małych
Lubików, pod górę wspina się do Lubików i po prawie dwóch
kilometrach krętej drogi osiąga Hutę Kalną. Tu, obok szkoły,
asfalt się kończy, jak nożem uciął. Trwają jednak dalsze pra
ce: gotowy jest nasyp idący przez wieś i w następnym roku
asfaltowa droga przekroczy Wdę i połączy Klaniny.
To właśnie tu, między Lubikami i Hutą Kalną, można
zaznać największych przyjemności z przebywania w tym mie
ście w lesie. Na dnie wąwozów biegną rzeczki, jakieś kanały
łączące stawy. Część z nich zasycha, ale jest przywracana do
biologicznej sprawności. Tak wędrując trafić można nad
jezioro Szarmachy z malowniczą skarpą brzegową. Drugie je
zioro - Lubiki, leży na skraju wsi. To trzecie, w Małych Lubi-
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Fragment Czarnej Wody
o prawdziwie miejskim charakterze
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JAN KULAS i ROMUALD ŚMIECH

Tczew w opinii maturzystów
Wstęp
Spośród mieszkańców Tczewa grupą szczególnie ważną dla
przyszłości miasta jest młodzież, bowiem - jak można oczeki
wać - przejmie ona kiedyś ster rządów w mieście.
Czy oczekiwania te znajdują rzeczywiste potwierdzenie
w aspiracjach i dążeniach młodzieży? Aby móc odpowiedzieć
m.in. także na to pytanie, Rada Miejska zainicjowała socjolo
giczne badania ankietowe w grupie tegorocznych maturzystów.
Szczególnie ważnym było pytanie o wartości życiowe, cenione
przez młodzież i do osiągnięcia których dąży. Matura jest okre
sem ważnych zmian w życiu młodzieży. Część osób zdających
egzamin dojrzałości opuści nie tylko szkolę, ale i miasto. Stąd
też w ankiecie pytano m.in o:
• cechy wyróżniające Tczew,
• odczucie związku z miastem,
• stopień zadowolenia z faktu zamieszkiwania w Tczewie,
• ocenę stopnia zainteresowania tym, co dzieje się w mieście,
• ocenę wpływu na zarządzanie miastem.
Część osób po maturze opuści również dom rodzinny,
a więc to miejsce, w którym młody człowiek znajduje zazwy
czaj oparcie, zrozumienie i poczucie bezpieczeństwa. Im at
mosfera w rodzinie jest lepsza, wolna od trwałych konfliktów,
oparta na wzajemnym zaufaniu i więziach emocjonalnych, tym
większa jest szansa powodzeń przekazanych wartości moral
nych z jednego pokolenia na drugie. Dlatego też w ankiecie
pytano badanych maturzystów o atmosferę w ich rodzinie oraz
zbieżność ich poglądów na życie i pracę z poglądami rodziców.
1. Charakterystyka społeczno-demograficzna
Odpowiedzi na pytania, które zebrano w lutym 1997 roku
udzieliło 410 osób, w tym 257 kobiet (63%) i 153 mężczyzn
(37%). Osoby te liczyły po 19 i 20 lat. Do szkół w Tczewie
dojeżdżało 128 maturzystów (31%), mieszkających w jego oko
licach. Osoby ankietowane uczęszczały do liceów ogólnokształ
cących, Technikum Kolejowego, Technikum Mechanicznego,
Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Zawodowych
nr 3, Zespołu Szkół Sportowych Ogólnokształcących i Zespo
łu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących.
2. Charakterystyka społeczno-psychologiczna
Młodzież po zdaniu matury wchodzi w trudny okres po
szukiwania własnej tożsamości i własnej drogi w życiu. Nie
którym towarzyszyć będzie w tych poszukiwaniach negacja
wszystkiego co ich dotychczas otaczało i otacza, w tym rów
nież dotyczy to będzie najbliższego środowiska i miasta. Dla
wielu z nich matura jest pierwszym znaczącym wydarzeniem
w życiu, mającym istotny wpływ na jego dalszy przebieg.
Spośród 284 osób stale mieszkających w Tczewie - 107
osób (38%) zamierza w przyszłości opuścić to miasto, 57 osób
(20%) zamierza tu mieszkać dalej, a 118 osób (42%) jeszcze
nie wie czy pozostanie w mieście. Znaczna część tegorocznych
maturzystów zamierza opuścić Tczew, podając często jako
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powód brak perspektyw na otrzymanie pracy. Nie ma tu pracy
dla młodych ludzi - stwierdza jedna z ankietowanych osób
- a jeżeli już to praca jest, to zarobki są bardzo małe. Duże
miasta, zdaniem maturzystów, stwarzają większe możliwości
wszechstronnego zaspakajania ich potrzeb, niż miasto mniej
sze, w którym obecnie mieszkają.
3. Plany i zamierzenia życiowe maturzystów
Po maturze ankietowane osoby zamierzają:
• studiować - 168 osób (41%),
• uczyć się w szkole pomaturalnej - 58 osób (14%),
• podjąć pracę i studia zaocznie - 102 osoby (25%),
• podjąć tylko pracę - 40 osób (10%),
• ma inne plany - 42 osoby (10%).
Zamierzający studiować najchętniej wybrali by ekonomię,
prawo i pedagogikę. W czasie prowadzonych badań znaczna
liczba osób nie była jeszcze zdecydowana o wyborze kierunku
studiów. Studia najchętniej podjęliby przede wszystkim w Trój
mieście, a następnie w Bydgoszczy, Toruniu i Poznaniu.
4. Cechy charakterystyczne Tczewa
Cechy szczególne Tczewa dostrzegły 332 (81%). Jedynie
36 osób (9%) stwierdziło, że nie widzi w mieście nic szcze
gólnego. W 42 ankietowanych brak było odpowiedzi.
Dostrzegane cechy charakterystyczne Tczewa wyrażone
zostały przez ankietowanych poprzez trzy wartości: przestrzen
ne, historyczne i unikalne.
Wartości przestrzenne wynikają przede wszystkim z poło
żenia geograficznego Tczewa, miasto bowiem wyróżnia
i charakteryzuje: położenie nad Wisłą, znaczna liczba mostów
i duży węzeł komunikacyjny oraz bliskość Trójmiasta.
Wartości historyczne potwierdziły istniejący jeszcze sza
cunek dla rzeczy dawnych, wiekowych, obecną wrażliwość na
piękno obiektów historycznych, zabytkowych. Dlatego też
szczególną wartość dla osób ankietowanych posiada tczewska
Starówka. Jako cechę charakterystyczną miasta i zarazem cenną
wymieniła ją blisko połowa maturzystów (185 osób). Tczew
min. dzięki Starówce może poszczycić się swoją historią. Jej
renowacja umożliwia pełniejsze odczucie ciągłości historycz
nej miasta, ważnej także dla tożsamości jego mieszkańców.
Elementem tej tożsamości jest godło miasta, mało jednak
w nim eksponowane, stwierdził jeden z maturzystów. Istotną
potrzebą miejskich zbiorowości jest posiadanie wspólnych
wartości unikalnych. Są nimi m.in. dzieła architektury, sztuki
elementy krajobrazu. Pełnią one wiele funkcji, podnosząc kul
turowe wartości miasta i nadając mu indywidualne oblicze.
Wartości unikalne, w opinii ankietowanych maturzystów,
szczególnie posiadają mosty na Wiśle. Zwłaszcza most lisewski - niegdyś najdłuższy most żelazny w Europie. Inną ważną
unikalną wartością jest ich zdaniem Muzem Wisły. Prestiżu
dodaje miastu wymienione przez niektórych maturzystów Cen
trum Edukacji Dorosłych. Nie wszystkie oczywiście unikalne
cechy miasta mają pozytywną wartość. Duże bezrobocie
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w mieście i ograniczenie perspektyw znalezienia pracy, sta
nowią najważniejsze nagatywne wartości w opinii badanych
maturzystów.
5. Więź z miastem
Spośród mieszkających w Tczewie 284 badanych, więk
szość osób czuje się bliżej związana z miastem. Wynika to
stąd, że - jak stwierdza jeden z nich - Tczew jest moim miej
scem urodzenia, wiąże mnie z nim wiele wspomnień. Inna oso
ba stwierdza: - Miasto jest mi bliskie, ponieważ czują się w nim
dobrze i mam tu grono przyjaciół, tu mieszka moja rodzina
i przyjaciele, tutaj się urodziłam, lubię spacerować i odkry
wać miejsca nieznane mi jeszcze, tu spędziłam całą swoją mło
dość. Myślę - pisze inna osoba - że każdemu człowiekowi
bliskie jest miasto, w którym spędził większość życia. Tym
bardziej, że części badanej młodzieży podoba się Tczew jako
miasto, jego położenie, układ ulic i osiedli. Więzi rodzinne,
tradycja, znajomi, w pewnym stopniu przyzwyczajenie - to
zdaniem jednego z maturzystów najważniejsze czynniki kształ
tujące ich więź z rodzinnym miastem.
Znaczna jednakże część badanych nie czuje się związana
bliżej z miastem. Dla nich Tczew jest zwykłym miastem, ra
czej mało interesującym, w którym mało się dzieje i jest nud
no. Brak pracy, mieszkań. Chodzę do szkoły w Tczewie i nic
poza tym. To miasto nie stwarza mi żadnych perspektyw. Ta
obojętna postawa części młodzieży wobec miasta wynika stąd,
że nie ma ona, jak stwierdza jedna z ankietowanych osób więk
szych planów związanych ze swoją przyszłością w Tczewie i, że
zamierza stąd się kiedyś wyprowadzić.
6. Ocena Tczewa na tle innych miast
Miasto i warunki życia w nim są przedmiotem częstych
porównań mieszkańców z warunkami życia w innych miastach
podobnej wielkości. Część maturzystów uważa, że Tczew pre
zentuje się korzystnie na tle innych miast. Tczew wyróżnia
samodzielność w działaniu, a także chęć przeprowadzania
zmian w mieście, co widać prawie na każdej ulicy. Tczew idzie z postępem. Miasto rozwija się i rozbudowuje w szybkim
tempie, co można zauważyć w ciągu ostatnich lat. Dużo jest
w nim szkół średnich, a nawet filii szkół wyższych.
Rozwój miasta nie następuje jednak tak szybko, aby mógł
ograniczyć szereg niekorzystnych zjawisk w nim występują
cych. Na niektóre z nich zwracali uwagę ankietowani matu
rzyści. Tczew charakteryzuje i wyróżnia bardzo duża ilość nowo
stawianych i niewykończonych sklepów oraz to, że tak wiele
sklepów w bardzo szybkim tempie ulega likwidacji. Myślę, że
bardziej polubiłbym to miasto, gdyby było mniejsze bezrobo
cie. W przyszłości chyba zamieszkam w większym mieście, gdyż
są tam większe perspektywy na życie i lepszą pracę.
Przytoczone wypowiedzi i opinie osób wypowiadających
się o Tczewie na tle innych podobnych wielkością miast mają
bardzo zróżnicowany charakter, wynikający najczęściej z oso
bistej perspektywy.
7. Zadowolenie z zamieszkiwania w Tczewie
Spośród 284 maturzystów mieszkających w Tczewie,
66 osób zadowolonych jest z zamieszkania w tym mieście,
124 osoby raczej tak, 48 osób jest niezadowolonych, a 21 osób
raczej niezadowolonych.
Pozostałe 25 osób stwierdziło, że jest im obojętne, gdzie
mieszkają lub po prostu, jak stwierdzają, przyzwyczaiło się do
życia w Tczewie. Większość więc osób (67%) jest zadowolo
na lub raczej zadowolona z faktu, że mieszka w tym mieście.
8. Zainteresowanie tym, co dzieje się w mieście
Oceny i opinie na ten temat są prawie równo podzielone.
Spośród 410 osób, 198 (48%) uważa, że młodzież nie intere
suje się tym co dzieje się w mieście, natomiast 212 osób (52%)
uważa, że jest zainteresowana. Informacje o tym, co dzieje się
w Tczewie młodzież uzyskuje na podstawie:
• lektury „Gazety Tczewskiej" - 44 osoby
• obserwacji i kontaktów
w najbliższym środowisku,
w tym również i w szkole
- 42 osoby

• plakatów i ogłoszeń
- 35 osoby
• rozmów z rówieśnikami
- 33 osoby
• rozmów ze znajomymi
- 27 osób
• lektury „Panoramy Miasta"
- 8 osób
• programów regionalnych TV - 3 osoby.
To co dzieje się w mieście, interesuje - zdaniem jednego
z maturzystów - tylko pewną część młodzieży (około czterdzie
stu procent jej ogółu). Przyczyną tego stanu jest jak stwierdza
inna badana osoba - brak czasu i ciągły nawał nauki. Uspraw
niona powinna być również polityka informacyjna. Nikt bo
wiem nie zachęca młodzieży, by zainteresowała się tym, co
dzieje się w mieście. Więcej wiem - stwierdza jeden z matu
rzystów - co dzieje się w Gdańsku czy Gdyni, bo słucham ra
dia, a niestety o Tczewie w radio nic prawie nie słychać. Inna
osoba proponuje utworzenie kanału regionalnego TV „Tczew".
Aby zmienić istniejący stan rzeczy i zainteresować młodzież
bardziej problemami miasta, osoby ankietowane proponują:
- organizowanie spotkań radnych, działaczy samorządowych
z młodzieżą, dotyczących jej problemów, a łączących się z jej
życiem i rolą w Tczewie oraz rozwojem miasta;
- powołanie Rady Młodzieży przy Radzie Miejskiej;
- ożywienie samorządu młodzieży w mieście poprzez silne
samorządy szkolne i organizacje młodzieżowe;
- wprowadzenie do szkól przedmiotu dotyczącego polityki
miejskiej i politycznego życia miasta.
Podjęcie przedstawionych wyżej działań zapewne zwięk
szyłoby wpływ młodzieży na zarządzanie miastem.
9. Wpływ młodzieży na zarządzanie miastem
Spośród 410 osób - 58 osób (14%) odpowiedziało, że mło
dzież ma wpływ na zarządzanie miastem, 225 osób (55%) nie
wiedziało lub nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie, nato
miast 127 osób (31%) odpowiedziało, że młodzież nie ma wpły
wu na zarządzanie miastem.
Większość młodzieży uważa, że rządzenie należy do doro
słych, chyba nie da się tego zmienić, nie dorośliśmy jeszcze
do tego - stwierdza jeden z tegorocznych maturzystów. Poza
tym młodzież - pisze inna osoba - ma swoje problemy i zaję
cia, sprawy miasta są dla niej nudne. Jedyne czym się intere
sujemy w mieście to koncerty i filmy. Taka jest bowiem nasza
cecha - stwierdza jedna z ankietowanych osób - że bardziej
interesują nas sprawy prywatne niż sprawy miasta. Gdyby
zaangażowano nas w jakieś poważniejsze akcje, odwiedzano
szkoły, namawiano do udziału w np. życiu politycznym miasta
- coś by się w nas ruszyło. Aby młodzież miała wpływ na za
rządzanie miastem trzeba ją - pisze jeden z badanych matu
rzystów - wciągnąć w sprawy miasta, pozwolić brać jej udział
w decyzjach o sprawach, które ją interesują, dać pole jej do
pokazania swych zdolności i umiejętności.
Postulat ten zapewne kierowany jest do Rady i Zarządu Mia
sta, działalność których maturzyści ocenili dość krytycznie.
10. Ocena działalności Rady i Zarządu Miasta
Działalność Rady i Zarządu Miasta Badane osoby oceniły
następująco:
a) bardzo dobrze
- 4 osoby,
b) dobrze
- 79 osób,
c) dostatecznie
- 105 osób,
d) niedostatecznie
- 8 osób,
e) trudno mi ocenić
- 89 osób,
I) nie mieszkam w Tczewie - 128 osób.
Powyższe dane wskazują, że badani ocenili działalność
Rady i Zarządu Miasta niezbyt pozytywnie.
Co trzecia ankietowana osoba (134 osób - 33%) stwier
dziła, że zna nazwiska członków rady. Spośród wymienionych
nazwisk najczęściej był wymieniany:
1. Zenon Odya - 75 osób
2. Jan Kulas - 64 osoby
3. Mirosław Ostrowski - 32 osoby.
Znajomość nazwisk członków władz miasta, dość liczne
odpowiedzi na pytanie o ocenę działalności Rady i Zarządu
Miasta świadczą m.in. o pewnym zainteresowaniu młodzieży
sprawami zarządzania miastem. Problemem jest, aby zainte-
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zytywnie. Stąd też u większości maturzystów ich rodziny
pozostają dość zwartymi wspólnotami życia codziennego, ma
jącymi znaczący wpływ wychowawczy na swoje dzieci i ich
przyszłość.
Wpływ ten uwidacznia się również w pragnieniu kontynu
11. Wartości cenione najbardziej
owania i dalszego tworzenia wartości i atmosfery przejętej
Na pytanie Co twoim zdaniem jest najważniejsze? Co nada z domu rodzinnego do swojego przyszłego „dorosłego" już ży
cia. Na pytanie Czy jest coś szczególnego w atmosferze twoje
je życiu sens? badani wymiennili:
go domu rodzinnego, co chciałbyś kontynuować w swoim do
- miłość
188 osób
rosłym
życiu?
- rodzinę
181 osób
192
osoby (48) odpowiedziało twierdząco;
- pracę
127 osób
-142 osoby (34%) nie są jeszcze pewne czy chciałyby kon- przyjaźń
86 osób
tyuować;
- Boga, wiarę
65 osób
- 76 osób (18%) odpowiedziało negatywnie.
- wykształcenie
65 osób
Z powyższego wynika, że prawie połowa badanych matu
- pieniądze
52 osoby
rzystów
chciałyby kontynuować styl wychowania i atmosferę
- zdrowie
34 osoby
wyniesione
z rodzinnego domu. Rodzice - pisze jedna z ankie
- uczciwość
28 osób
towanych osób - akceptują mnie i moje rodzeństwo takimi ja
- tolerancję
14 osób
kimi jesteśmy. Nie mówią ciągle: tego nie rób, to rób, to nie
- zaufanie
13 osób
wypada. Traktują nas partnersko, co powoduje, że czujemy
- szczęście
11 osób
się
w domu swobodnie. Mają do nas szacunek i zaufanie jak
- wyrozumiałość i zrozumienie
8 osób
do dorosłych co powoduje, że czuję się bardzo odpowiedzial
Inne wartości wymieniane były już sporadycznie.
na za to co robię i staram się ich nie zawieść.
Pierwsze trzy, najczęściej wymieniane wartości, określają
Część badanych maturzystów ceni sobie istniejące w ich
kształt i kierunek dalszego życia, które chciałaby kontynuo
domu
zrozumienie, swobodne rozmowy, specyficzną atmosfe
wać badana młodzież, wchodząc w okres dojrzałości. Wśród
rę
znaną
tylko domownikom.
tych wartości na trzeciej pozycji znalazła się praca.
Dla części także sposób postępowania rodziców w domu
pozostaje wzorem do naśladowania. W swoim dorosłym ży
12. „Dobra praca" w oczach maturzystów
ciu chciałbym kontynuować podejście mojego ojca - pisze
„Dobra praca" to taka, która ma szereg zalet Wśród zalet
jeden z absolwentów technikum - który zawsze potrafi do
badana młodzież wymieniła pracę, która jest:
prowadzić wszelkie konflikty do kompromisowego zakończe
- dobrze opłacana
256 osób
nia. Cieszę się - pisze inna osoba - że mogę porozmia wiać
- ciekawa, interesująca
124 osoby
o problemach, mogę spytać o radę i liczyć na wyrozumia
- przynosząca zadowolenie
93 osoby
łość oraz akceptację dla moich przeżyć. Miłość w domu,
- wykonywana w towarzystwie innych osób 46 osób
wzajemne zrozumienie i kontynuowanie tradycji stanowią
- w przyjaznej atmosferze
36 osób
wzór do naśladowania. Wzorem do naśladowania,podobnie
- zgodna z wykształceniem
36 osób
jak - spokojne i szczęśliwe życie jakie prowadzą ich rodzi
- umożliwiająca samorealizację
27 osób
ce bez konfliktów i zatargów.
- samodzielna, z możliwością wykazania się 27 osób
- w dobrych warunkach
16 osób
Wnioski z badań
Zarobki powinny być takie - stwierdza jedna z ankie
towanych -abym mogła prowadzić godne życie i nie mar
Przedstawione wyniki badań wskazują, że miłość i szczę
twić się, że nie starcza mi do pierwszego. Dobra praca to
ście
rodzinne zajmują naczelne miejsce w systemie wartości
praca (...)dająca możliwość rozwijania umiejętności, (...)po
nadających
sens życiu. Znacznie mniej maturzystów poszuku
zwalająca się rozwijać, (...) umożliwiająca osiągnięcie cze
je sensu życia w dążeniu do tego, by być użytecznym dla
goś w życiu - oto inne wypowiedzi. Praca dla części matu
innych, w działalności np. dla miasta i jego mieszkańców. Dą
rzystów jest wartością autonomiczną, samą w sobie, dla czę
żenia skierowane na dobro innych są zdominowane przez ten
ści natomiast drogą do realizacji innych wartości. Zawsze
dencje do zamykania się w obrębie swoich indywidualnych
uważałem, że należy być dobrym człowiekiem i do wszyst
spraw, w kręgu najbliższych przyjaciół lub w kręgu najbliż
kiego można dojść pracą - stwierdza jedna z ankietowa
szej rodziny. Być może wynika to z faktu, że - jak stwierdza
nych osób.
jeden z ankietowanych maturzystów - gdy się jest nastolat
kiem wtedy za bardzo obchodzą nas prywatne sprawy, dopie
13. Ciągłość czy zmiana w poglądach na życie i pracę
ro z wiekiem to się zmiania.
Czy badani maturzyści w swoich poglądach na życie i pra
Niemniej, niestety, także i z wiekiem coraz trudniej jest
cę różnią się od poglądów swoich rodziców? Odpowiedzi były
zmienić ukształtowany wcześniej system wartości i wcześniej
następujące:
ukształtowane postawy. Dlatego też, a jest to sprawa ważna,
- różnią się bardzo mocno
- 25 osób (7%)
należy stale podejmować działania w kierunku zachęcenia mło
- różnią się dość mocno
- 107 osób (26%)
dzieży do angażowania się w realizację takich wartości jak:
- nie bardzo się różnią
- 186 osób (45%)
rozwój miasta, solidarność i odpowiedzialność oraz wynikają
- prawie wcale się nie różnią
- 92 osoby (22%).
ce stąd działanie dla dobra szerszych społeczności. Realizacja
Powyższe wyniki informują, że większość ankietowanych
tych wartości stwarza także nadzieję na sprostanie wyzwaniom,
(278 - 67%) stwierdziło, że ich poglądy na życie i pracę nie
które niesie zbliżający się XXI wiek.
mal są zbieżne z poglądami rodziców. Można więc przypu
W wiek XXI wejdziemy z wieloma nierozwiązanymi je
szczać, że w rodzinach większości badanych maturzystów prze
szcze problemami, w tym także dużym bezrobociem. Część
kaz podstawowych wartości moralnych przebiega w miarę har
maturzystów niepokoi się o przyszłość i swój dalszy los.
monijnie czemu sprzyja istniejąca atmosfera rodzinna.
Badani ujawnili brak wiedzy o perspektywie rozwoju Tcze
wa, dlatego też tak ważne jest upowszechnienie prognoz
14. Atmosfera domu rodzinnego
i informacji na ten temat. Takie działania nie pozbawią
nadziei osób niepewnych swojej przyszłości, co z kolei po
Atmosfera w domu w ich opinii badanych jest na ogół po
może im bardziej aktywnie kształtować swój los i łączyć go
zytywna. Tylko część maturzystów (99 osób - 24%), głównie
z rozwojem miasta, które - zgodnie z ich oczekiwaniami z techników, wskazywała na jej konfliktowy charakter.
powinno stawać się coraz bardziej bezpieczne, zadbane,
Można domniemywać, zwłaszcza w świetle ich wypowie
w którym dobrze się mieszka.
dzi, że relacje na linii rodzice-dzieci układają się na ogół po
resowanie to miało „charakter" nie tylko roszczeniowy lecz
przerodziło się w działania podejmowane dla realizacji tej
wartości, jaką jest praca dla dobra miasta i jej mieszkań
ców.
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Mi z Pomorza Kociywiaki,
psiankni ziamni swojski lud,
stelim twardo u wrót Wisłi,
trwomi tutaj skond nasz ród...
Władysław Kirstein:
Śpiewka kociewska

MARIA WYGOCKA
MARIA JANKOWIAK
ZOFIA BABIŃSKA

Przekaz dziedzictwa

Z doświadczeń nauki regionu w Warlubiu
W założeniach programowych „Dziedzictwa kultu
rowego w regionie" czytamy: Zasadniczym warunkiem
zachowania własnej kultury i jej trwania jest przekaz dzie
dzictwa kulturowego.
W Szkole Podstawowej nr 1 w Warlubiu tematyka zwią
zana z regionem, jego historią i współczesnością przewija
się w nauczaniu różnych przedmiotów i w Kole Miłośników
Kociewia. Zasadniczym celem tej edukacji jest pogłębienie
wiedzy dotyczącej Kociewia oraz jego związku z Ojczyzną.
Ten renesans „regionalności", zwany niekiedy „powrotem
do korzeni", wyraża się w poznawaniu dorobku kulturowe
go, jego ochronie i pomnażaniu dziejów gospodarki. Nie moż
na również nie wspomnieć o znanych i zapomnianych nie
kiedy ludziach tej ziemi oraz dziejach rodzin.
I tu warto zadać pytanie: Kim chcemy być? Co chcemy
po sobie zostawić? Historię gościnnej Ziemi Kociewskiej
i jej piękne tradycje uczniowie zgłębiają w Kole Miłośni
ków Kociewia. I tak zaczęły się nasze poszukiwania w róż
nych źródłach.
Ośrodkiem pracy koła fest Izba Tradycji, gdzie mali
miłośnicy regionu zgromadzili pamiątki przeszłości, jak i te,
które dotyczą czasów współczesnych. Wiele radości przy
sporzyło zdobycie dyplomu i nagrody w wojewódzkim kon
kursie na najlepszego opiekuna miejsc pamięci narodowej
w województwie bydgoskim w 1995 roku.
Entuzjaści „małej Ojczyzny" opracowali małą kronikę
Kociewia z podziałem na okresy historyczne:
- najdawniejsze osadnictwo,
- lata przynależności do księstwa gdańsko-pomorskiego,
- pod rządami Krzyżaków,
- za królów polskich do roku 1772,
- w niewoli pruskiej,
- okres międzywojenny,
- pod okupacją hitlerowską,
- po wyzwoleniu.
Chlubą członków koła są kroniki. W jednej z nich notuje
my nasze osiągnięcia, a także wpisy „wyjątkowych" gości, np.:
- życzenia ks. biskupa Bernarda Szlagi z Pelplina,
- olimpijczyka Kazimierza Zimnego, podczas Sztafety
Trasą Pielgrzymki św. Wojciecha,
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- Marii Pajakowskiej, dialektologa Kociewia,
- uczniów i nauczycieli z zaprzyjaźnionych szkół.
Natomiast w kromce, zatytułowanej „W hołdzie poprze
dnikom, w trosce o przyszłość", zapisujemy imprezy i zada
nia szkoły związane z wydarzeniami drugiej wojny światowej. W Izbie Tradycji organizujemy też okolicznościowe
wystawy, np. aktualnie dotyczy ona 200 rocznicy „Mazur
ka" Dąbrowskiego. Jednym z celów pracy koła jest przygo
towanie członków do aktywnego uczestnictwa w życiu
kulturalnym i działalności społeczno-gospodarczej oraz
umożliwienie uczniom zdolnym samorealizacji poprzez orga
nizowanie konkursów, wystaw i spotkań z miłośnikami
regionu.
W związku z Jubileuszem 50-lecia zakończenia drugiej
wojny światowej, zorganizowaliśmy gminny konkurs pla
styczny „Tropami walk o niepodległość podczas II wojny
światowej" oraz „Spotkanie przy kominku" w związku
z wystawą pokonkursową. Laureaci konkursu i zaproszeni
goście wzięli udział we wspólnym wernisażu upamiętniają
cym minioną wojnę.
Natomiast 8 maja 1997 roku, przy współudziale Rady
Gminy, koło było organizatorem gminnego konkursu pla
stycznego i recytatorskiego pn. „Kociewie - małą pomorską
ojczyzną". Uczniowie ze szkół podstawowych z Warlubia,
Wielkiego Komorska, Bzowa, Buśni, Lipinek i Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu, pod opie
ką nauczycieli plastyki wykonali przepiękne prace.
Stworzyły one interesującą panoramę Kociewia, która sta
ła się podczas uroczystości lokalnym przewodnikiem w po
znawaniu „małej Ojczyzny", bogatej skarbnicy kultury. Były
te prace odpowiedzią na często zadawane pytanie: Co to jest
mała Ojczyzna? A więc nasz „ojczyznoobraz", świat,
w którym żyjemy na co dzień. Wszystko to, co wokół nas:
przyroda, ludzie, kultura i najbliższa nam cywilizacja
Zaproszeni goście, z udziałem Kociewskiego Kantoru Edy
torskiego w Tczewie i dialektologa Kociewia - dr Marii Pąjąkowskiej ze Świecia nad Wisłą, mieli okazję wysłuchać pro
gramu poetycko-muzycznego uczniów w regionalnych strojach
Jaka jest nasza ziemia? Kocham tą swoją ziemię ro
dzinną, (. .piękne są twoje bory mową ojców szumiące...
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- to fragmenty recytacji podkreślające gwarę i piękne trady
cje naszego regionu. W trakcie uroczystości, podsumowują
cej I edycję gminnego konkursu plastycznego i recytator
skiego o Kociewiu, zaprezentowali się najlepsi uczestnicy
przeprowadzonego już wcześniej konkursu prozy i poezji
kociewskiej.
Nauczyciele poloniści przygotowali uczniów do recyta
cji. Były to utwory Emilii Rulińskiej z Gniewa - poetki
ludowej, Bernarda Janowicza, ks. Bernarda Sychty, folklo
rysty Kociewia i Borów Tucholskich.
W ten sposób uczniowie czynnie wykazali swą troskę
o region, pielęgnując jego dziedzictwo kulturowe jako obro
nę własnych „korzeni".
Gminna impreza zakończyła się skromną, „regionalną
biesiadą" miłośników regionu, podczas której nastąpiła owoc
na wymiana zdań. W jej trakcie dyskutanci mogli obejrzeć ko
ciewskie hafty nauczycielki - regionalistki, Jolanty Bednarczyk
z Szkoły Podstawowej nr 12 w Tczewie, a dr Maria Pająkowska przypomniała zebranym gwarę kociewską oraz bogatą
kulturę materialną i duchową Kociewiaków.
Rozmowom towarzyszyła prezentacja wydawnictw Kociewskiego Kantoru Edytorskiego w Tczewie, gdzie redagu
je się także Kociewski Magazyn Regionalny, z prezentowa
nych książek na uwagę zasługują:
• Kultura ludowa Kociewia - praca zbiorowa
• Józefa Ziółkowskiego Drogi do sukcesu
•Józefa Milewskiego Szpęgawsk

• Zbiorek wierszy Wacława Krakowskiego Chłopak
z Królowej Jadwigi
• Wiersze Romana Landowskiego Muzyka na wierzby
i płowiejące niwy
• Almanachy poetyckie Szkice regionalne i Najbliższa
okolica.
Mówiano także o innych cennych publikacjach wyda
nych przez różne oficyny: Józefa Milewskiego Pojezierze
Kociewskie i Kociewie w piśmiennictwie i druku, słownik
ks. Bernarda Sychty Słownictwo kociewskie na tle kultury
ludowej (III tomy), Kazimierza Lietza Nowe n/Wisłą i okoli
ce, Władysława Kirszteina Kociewie - gawędy i wiersze,
a także przewodnik Boguckiego Szlaki turystyczne po Ko
ciewiu.
Rozwijane przez nas problemy edukacji regionalnej, nie
rozwiązują wszystkich jej aspektów. Zdajemy sobie sprawę
z tego, że jest to zadanie długofalowe. Staramy się jednak
kształtować na co dzień zaangażowany stosunek uczniów
wobec spraw szkoły, środowiska, narodu i świata. Dlatego
też w drodze do Wspólnej Europy uczymy młodzież szacun
ku dla swych przodków, pamiętając i o tym, że:

Rocznica września 1939 obchodzona w 1996 r. w Lipinkach

Wystawa Kociewie małą pomorską Ojczyzną w Warlubiu

Wszędzie się można urodzić,
zawierzyć złudnym snom,
lecz z sobą można żyć w zgodzie
tam tylko - gdzie nasz dom...
K. Bochenek: Rośniemy razem

Członkowie Kola Miłośników Kociewia przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Bronisława Malinowskiego
w Warlubiu, serdecznie dziękują całemu zespołowi Kociewskiego Magazynu Regionalnego za udział
w gminnej imprezie podsumowującej konkurs recytatorski i plastyczny pod hasłem „Kociewie - małą
pomorską Ojczyzną".
Owocna wymiana zdań podczas regionalnej biesiady z udziałem dialektologa Kociewia, dr Marii
Pająkowskiej, przyczyni się zapewne do twórczej pracy w naszym kole, skupiającym „małych"
miłośników regionu.
Życzymy Państwu przyjemnej i twórczej pracy w działaniach nad pomnażaniem dorobku
wydawniczego. W imiemiu przewodniczącego Rady Gminy w Warlubiu i opiekunów regionalnego koła
życzymy wiele satysfakcji i wszystkiego najlepszego w życiu osobistym

MARIA WYGOCKA
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Odwiedzając miejsca
pamięci narodowej
orocznie kwiecień obchodzony jest jako miesiąc pamięci na
rodowej, dlatego Komisja Historyczna i Upamiętnienia przy
Kole Miejskim Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Po
litycznych w Tczewie przeprowadziła lustrację miejsc pamięci narodowej
znajdujących się w Tczewie.
Przypomnijmy je bowiem, gdyż wymagają stałej opieki i szacunku.
Pomnik Patriotów usytuowany za koszarami w pobliżu drogi nr 1,
odsłonięty 2 września 1961 roku. Pomnik upamiętnia męczeńską śmierć
232 tczewian i mieszkańców powiatu.
Głaz pamiątkowy przed koszarami z pięcioma tablicami imiennymi
37 mieszkańców Tczewa i Ziemi Tczewskiej pomordowanych na terenie
koszar jesienią 1939 roku.
Głaz pamiątkowy ku czci harcerzy z płytą marmurową w parku
miejskim przy ul. Bałdowskiej. upamiętnia imiennie 31 harcerzy zamor
dowanych przez okupanta w latach 1939-1945.
Głaz pamiątkowy obok Placu Piłsudskiego (na terenie parku Koper
nika) z tablicą upamiętniającą bohaterów Polskich Sił Zbrojnych na Za
chodzie i żołnierzy Powstania Warszawskiego.
Obelisk na skwerku przy ul. Jana z Kolna upamiętniający poległych
żołnierzy 2 Batalionu Strzelców i pomordowanych kolejarzy i celników na
stacji kolejowej Szymankowo w dniu 1 września 1939 roku.
Czarna płyta na „ścianie śmierci" przy ul. Lecha upamiętniająca
śmierć 13 patriotów, mieszkańców Tczewa, zamordowanych (rozstrzela
nych) w dniu 23 stycznia 1940 roku.
Tablice pamiątkowe
- przy ul. Sobieskiego (na murze budynku Zespołu Szkół Zawodo
wych nr 1), gdzie mieścił się od połowy września do początku listopada
1939 roku obóz pracy, przez który przeszło około 1500 więźniów;
- przy ul. Kościuszki (na murze Miejskiej Biblioteki Publicznej), gdzie
mieścił się areszt Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego,
w którym w czasach stalinizmu przetrzymywano i torturowano członków
konspiracyjnych organizacji niepodległościowych;
- przy ul. 30 Stycznia (budynek obecnego Muzeum Wisły), gdzie
w latach 1942-1945 znajdował się obóz około 200 jeńców francuskich,
zatrudnionych w przemyśle zbrojeniowym;
- przy ul. 30 Stycznia na gmachu Liceum Ogólnokształcącego z nazwi
skami wszystkich pomordowanych i zaginionych w latach 1939-1945 nau
czycieli Tczewa wykonanej staraniem Związku Nauczycielstwa Polskiego.
; Cmentarz żołnierzy radzieckich, gdzie spoczywają zwłoki 469 żoł
nierzy poległych w marcu 1945 roku w czasie wyzwalania Ziemi Tczew
skiej. Na wielkiej płycie mogiły zostały poprzednio umieszczone tabliczki
mosiężne, na których figurowały nazwiska niektórych poległych żołnie
rzy (nie udało się zidentyfikować wszystkich). Niestety, płyta uległa ogól
nej dewastacji, a tabliczki mosiężne zostały skradzione. Na skutek
działań władz miasta wielka płyta nagrobkowa została naprawiona,
a nazwiska żołnierzy zostały wyryte na tablicach betonowych.
Stary cmentarz parafialny przy ul. 30 Stycznia mieści zbiorową
mogiłę ze zwłokami 89 pomordowanych patriotów Ziemi Tczewskiej eks
humowanych z terenu koszar oraz częściowo z lasów szpęgawskich. Na mo
gile postawiono pamiątkowy pomnik.
Na tym samym cmentarzu znajduje się także 8 mogił żołnierzy z okresu
po 1920 roku, zmarłych na skutek odniesionych ran w wojnie polsko-bol
szewickiej lub z powodu chorób zakaźnych (tyfus).
Oddzielnie na tym cmentarzu znajdują się jeszcze mogiły indywidualne
kpt. Stanisława Liskiewicza, zamordowanego w wyniku prowokacji nie
mieckiej na posterunku pod Opaleniem w 1930 roku oraz mogiła szer. Mi
chała Różanowskiego, żołnierza 2 Batalionu Strzelców w Tczewie zamor
dowanego w dniu 16.08.1939 r. w Miłobądzu w czasie pełnienia służby na
posterunku granicznym.
Nowy cmentarz parafialny przy ul. 30 Stycznia, na którym znaj
dują się 3 zbiorowe mogiły żołnierzy WP z 2 Batalionu Strzelców w Tcze
wie, poległych w obronie miasta w dniu 1 września 1939 roku.
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Sejmik Młodych Dziennikarzy
10 czerwca 1997 roku w Urzędzie Miejskim w Tczewie odbyło
się spotkanie uczniów szkół podstawowych z Kociewia w ramach
Sejmiku Młodego Dziennikarza. Przebiegało ono pod hasłem
„Z Tczewa wszędzie blisko". Ogłoszono na nim wyniki dwóch kon
kursów: na najlepszą Izbę Regionalną i Stronę dla Kociewia w ga
zetkach uczniowskich.
Trzy równorzędne I miejsca za Izby Regionalne przyznano nastę
pującym szkołom: w Pinczynie, w Bytoni oraz SP nr 12 w Tczewie,
gdzie opiekunkami izb są panie: Krystyna Ickiewicz, Barbara Król
i Jolanta Bednarczyk. Wyróżnienia otrzymały szkoły w Opaleniu i Sta
rogardzie Gd. Nagrodami były drewniane rzeźby wykonane przez zna
nego ludowego mistrza dłuta, Zygmunta Ostoja-Lniskiego.
W konkursie na Stonę dla Kociewia I miejsce zdobyła Szkoła
Podstawowa w Przysierku za gazetkę zatytułowaną Kleks, Wyróżnie
nia zostały przyznane szkołom w Boroszewie za gazetkę redagowaną
pod kierunkiem Ireny Groszewskiej, redakcji ze Szkoły Podstawowej
nr 11 w Tczewie za gazetkę Niebieski Mundurek, SP nr 2 w Gniewie,
SP nr 12 w Tczewie za gazetkę Hąfcik pod kierunkiem Jolanty Bed
narczyk i drugą gazetkę z tej samej szkoły, prowadzoną pod kierun
kiem Anny Radzewicz. Wyróżniono również pismo młodzieży szkół
średnich Młodogard ze Starogardu Gdańskiego.
Gazetka z SP nr 12 Hąfcik informowała uczniów w comiesięcz
nych numerach o najważniejszych wydarzeniach z regionu, które odby
wały się w szkołach. W nr 1 (grudzień 1996) zamieszczono wrażenia
z Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gd., artykuł o współcze
snej sztuce ludowej i relację z V Festiwalu Kolędniczego.
W nr 2 (styczeń 1997) czytelnicy zapoznali się z przebiegiem
Sejmiku Kociewskiego, który odbył się 7 XII 1996 roku w SP nr 12
w Tczewie. Natomiast nr 3 (luty 1997) informował o wystawie
Kultura Ludowa Kociewia, która czynna była w Muzeum Wisły
w Tczewie. O Turnieju Wiedzy o Kociewiu i konkursie fotogra
ficznym „Kociewie w obiektywie" można było przeczytać w nr 4
(marzec 1997), następny zaś numer (kwiecień 1997) zamieścił spra
wozdanie z I Olimpiady Wiedzy o Regionie.
Następnym punktem programu była prelekcja Romana Landow
skiego, pisarza, publicysty, redaktora Kociewskiego Magazynu
Regionalnego. Jej tematem była ocena wydawanych gazetek
uczniowskich, zwłaszcza poziom redakcji technicznej i formy wy
korzystanych na łamach gatunków publicystycznych.
Po nim głos zabrali redaktorzy naczelni, nagrodzonych
i wyróżnionych w konkursie gazetek. Mówili głównie o problemach
procesu tworzenia swoich pism, przeprowadzanych wywiadach
z ciekawymi ludźmi, o brakującym sprzęcie w szkołach, jak maszyny
do pisania, kserografy. Wypowiadali się przedstawiciele takich gazetek
jak: Niebieski Mundurek, Cymbał, Młodogard, Supełek, Kleks.
Obecni byli również „prawdziwi" dziennikarze z redakcji lo
kalnych. W czasie trwania kongresu przeprowadzali oni wywiad
z mniej doświadczonymi redaktorami gazetek szkolnych.
Na zakończenie tak niecodziennego spotkania każdy uczestnik
otrzymał drobną pamiątkę.
Karolina Baranowska
kl. VIc z SP nr 12 w Tczewie

Wyróżnieni w konkursie Strona dla Kociewia
(od lewej): Karolina Baranowska, Marta Kędziora
i Jolanta Bednarczyk (opiekun) z SP nr 12 w Tczewie
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Publicystyka
i drobne formy
literackie
II
17 maja 1997 roku w Czarnej Wodzie
odbyła się kolejna biesiada literacka, której
tematem była publicystyka i drobne formy
literackie na Kociewiu.

Konkurs
na reportaż o Tczewie
rozstrzygnięty
Na konkurs na reportaż o Tczewie, ogłoszony przez
Miejską Bibliotekę Publiczną im. Aleksandra Skulteta
w Tczewie wspólnie z redakcją Kociewskiego Magazy
nu Regionalnego, pod patronatem Dziennika Bałtyckie
go wpłynęło osiem prac.

W pierwszej części wygłoszono trzy referaty:
Jury w składzie:
prof. Tadeusza Linknera - Z ks. Konstantym DamroBarbara Malczewska, filolog
tem po chojnicko-bruskich okolicach;
Roman Landowski, redaktor KMR
dra Marka Adamca - Małe ojczyzny, małe formy Tomasz
Tukalski, kierownik Oddziału Kociewie
jaka literatura?
red. Romana Landowskiego - Dorobek wydawniczy redakcji Dziennika Bałtyckiego
Józef Golicki, prezes Towarzystwa Miłośników Zie
Wydawnictwa Diecezjalnego w Pelplinie w 10-lecie jego
mi Tczewskiej
działalności.
Urszula Wierycho, dyrektor Miejskiej Biblioteki
Po przerwie uczestnicy wysłuchali trzech komunika Publicznej w Tczewie,
tów. Dr Maria Pająkowska mówiła o udziale gwary
stwierdziło, że żadna z prac nie posiadała typowych
kociewskiej w małych formach literackich regionu.
cech reportażu. Postanowiło jednak wyróżnić dwa teksty,
Red. Halina Łobocka-Narloch w wystąpieniu Po prostu
które
zawierały elementy gatunku reportażowego.
życie, stąd potrzeba serca przypomniała sylwetkę Anto
Wyróżnienia te uzyskali:
niego Górskiego, autora znanych gawęd i opowiadań
Józef
M. Ziółkowski (godło „13") za pracę Kociewpisanych gwarą. Natomiast red. Ryszard Szwoch swoim
tekstem pt. Łobiwatel kociewski republiki przybliżył skie przystanki modlitwy oraz Józef Sitkiewicz (godło
życie i twórczość Konstantego Bączkowskiego, autora „Szamot") za tekst Spacerkiem po „Manhattanie".
Gawańd kociewskich.
Ponadto wyróżniono pracę Grażyny Krużyckiej-GiełTeksty wygłoszone podczas biesiady zamieścimy ko don (godło „Michael") pt. Broszka babci Heleny, która
lejno na łamach naszego kwartalnika. W następnym nu zawierała interesującą formę retrospekcji zbliżonej do
merze zaczniemy „wędrówką" ks. Damrota pograniczem literatury wspomnieniowej.

kociewsko-kaszubskim poprowadzoną przez prof. Tade
usza Linknera z Uniwersytetu Gdańskiego.
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Plon konkursu rozpoczniemy publikować od następ
nego numeru.
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Legenda

W

czasach starszych od ludzkiej pamięci
miejsce, gdzie dziś znajduje się duży ko
ściół w Przywidzu, było półwyspem. Stał
tam gród władców, mających swoje do
bra po zachodniej stronie jeziora. Zaś na wysepce, do dziś
istniejącej na wschodnich wodach, mieścił się gród wła
ścicieli, których ziemie sięgały aż po wschód słońca
Gdy przez potężne bory wyrąbano prześwit do wiel
kiego świata, w gródku urodził się syn, któremu nada
no imię Privis, czyli prześwit, przejrzenie. Kiedy
i wschodni sąsiedzi przez rozległe knieje utorowali
drogę do morza, w twierdzy na wyspie urodziła się
dziewczynka. Ochrzczono ją w słoneczny dzień poprze
dzający noc świętojańską. Mały Privis patrzył, jak ma
luczką słowiańską boginkę, o oczach zielonych i kę
dziorkach złotych jak czepigi winogron, na dłoniach
rodziców czterokrotnie zanurzano w kryształowo czy
ste wody. Za każdym razem wykrzykiwano jej imię
Privisa w inną stronę świata, które powtarzali Świato
wid, zebrany lud, głębiny, lasy i błękity.
Płynęły szczęśliwie lata. Szlachetny Privis rósł
i mężniał. Coraz częściej swą łodzią, wydłubaną z pnia ży
wicznej sosny, wypływał na wody lśniące pod słońcem,
aby z bliska oglądać Privisę, niosącą kwiaty swemu Bogu,
zwróconemu dobrotliwą twarzą do wysepki Gdy po ostat
nich modlitwach ukochana nie wychodziła już na pomost,
on długo jeszcze krążył po wodach, przegarniąjąc wio
słem gwiazdy spoczywające w głębinach.
Pewnego razu, gdy ich łódź mijała boskie nenufary skupione w zaciszu zatoki, Privisa podała mu kwiat,
który tańczył po wodzie. Kiedy dziewczyna spojrzała
raz jeszcze na upuszczony kwiat, zawołała:
- Zobacz, jak z jego środka unosi się królewski ptak!
Wtedy łabędź zbliżył się do nich i po pięknym ukło
nie powiedział:
- Jestem stróżem waszej miłości i w każdej potrze
bie będę wam służył.
Po czym zniknął w kielichu kwiatu, składając swo
ją głowę na złotej poduszce.
Mijało lato, narzeczeni byli szczęśliwi, przyglądając
się swoim odbiciom w niebiańsko czystych wodach. Gdy
wrzesień minął złotem brzozy, do Privisy na słynne już
wtedy targi zjechali bogaci kupcy i handlarze. Pędzono
bydło, świnie na postronkach, stada gęsi z kaszubskich
wsi. Toczyły się wozy ciągnione przez woły. Przyjechał
także karocą, zaprzężoną w dwie pary białych koni, nie
jaki Godfryd Rodsee z Marienburga, który już słyszał
o niezwykłej urodzie pomorskiej księżniczki
Rycerz z czarnym orłem na piersi zobaczył Privisę
w jarmarcznym tłumie, próbował pochwycić jej spoj
rzenie. Pragnął za wszelką cenę zapukać do jej serca
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pełnego jednak miłości do ukochanego, będącego
w tej chwili w dalekim świecie.
Po tygodniu targi dobiegły końca. Przygotowywa
no się do powrotnej drogi: smarowano drewniane osie,
podkuwano konie, woły. Nawet gęsiom, których nie
sprzedano zanurzano na przemian łapki w żywicy
i piachu, aby nie przetarły ich sobie na kamienistych
gościńcach. Kuśtykali kalecy, którzy za wsią przeobra
żali się przeważnie w sprawnych młodzieńców i rzuca
li swoje szczudła w zarośla.
Nie odjeżdżał tylko Godfryd Rodsee obmyślając spo
sób porwania Privisy. O wschodzie słońca podjechał ki
piącą złotem karocą pod pomost, łączący wyspę z lądem
i poprosił o wjazd do grodu. Otrzymał zgodę. Karoca pa
radnie zatoczył krąg na dziedzińcu i zatrzymała się przed
dworkiem. Na krużganek wyszła Privisa ubrana w jedwab
ną suknię mieniącą się drogimi kamieniami. Rodsee,
dumny i wyniosły, spojrzał z bliska dziewczynie w oczy
i przemówił łamaną polszczyzną:
- Szlachetna władczynio, pragnę podziękować
tobie i twemu ojcu za przywitanie mnie i moich przy
jaciół podczas jarmarku. Chciałbym także zobaczyć
wasze bajeczne królestwo.
Privisa podała mu smukłą dłoń i powiedziała:
- Gość w dom, Bóg w dom.
Zaprosiła go do środka. Godfryd był oczarowany
słowiańskim domem i kulturą jego mieszkańców. Po
obiedzie poprosił księcia o rękę jego córki. Gospodarz
jednak odrzekł, że według zwyczaju ona sama musi
o tym zdecydować.
Gdy słońce powoli swoją dróżką poczęło schodzić
z wysokiego południa, Privisa wyszła ze swej komnaty
i powiedziała:
- Pójdźmy obejrzeć naszą posiadłość.
Szli dróżką nad brzegiem jeziora. Oczy Słowianki
roziskrzone zniewalały przybysza. Godfryd patrzył na
nią tak jakby chciał przeniknąć i zniewolić jej dobre
i czyste serce. Privisa wyciągała raz po raz rękę, by po
gładzić sarenkę, jelenia, łosia czy daniela, żyjących na
tej wyspie i znających ją od urodzenia
Gdy wrócili z przechadzki, na ramieniu dziewczyny
usiadł gołąb. Wzięła go w dłonie i całując szeptała
- Mój kochany, mój najdroższy, jaką wiadomość przy
niosłeś od mojego pana
Odwinęła łyko z nóżki ptaka i powiedziała sama do
siebie:
- Wreszcie przyjedziesz, mój najdroższy.
Rodsee widząc dziewczynę rozpromienioną ze
szczęścia, domyślił się że otrzymana wiadomość jest
od kogoś ważnego dla niej. Po chwili wahania powie
dział jednak:
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- Priviso, zostań moją wybranką.
Ale ona na jego słowa odpowiedziała śmiechem. Wte
dy Godfryd z pogardą spojrzał na dziewczynę, a widząc,
że nie uda mu się teraz jej porwać, powiedział:
-I tak będziesz moja.
Po czym odjechał zatrzaskując drzwi karocy.

M

ijały słoneczne dni października, koloro
we lasy gubiły złote liście. Privisa, stojąc
na moście, łowiła w dłonie babie lato,
które muskało ją po twarzy jak pieszczo
ty ukochanego. Wtem dźwięk kołowrotu ocknął ją
z marzenia; zza opadającego mostu wyłoniła się znajo
ma postać.
Krzyknęła:
- Privis! - i nim stopą dotknęła przeciwnego brze
gu, rycerz z królewskim ptakiem na kaftanie już trzy
mał ją w ramionach.
Gdy po wzruszającym powitaniu dostrzegli tęczę
zaślubiającą niebo z głębiną, służba przybiegła z gro
du wzięła ich na ramiona i z okrzykami radości zanio
sła do pałacu. Przez trzy dni ucztowano w grodzie,
a kiedy kolejny poranek otulił zmęczonych biesiadni
ków, Privis zgromadził wojowników i powiedział:
- Będąc w dalekim świecie poznałem broń, która
swym grotem przebija najgrubsze pancerze i miota
głazy na odległość tysiąca stóp.
Ojciec Privisy rzekł zaś:
- To wszystko się przyda, bo Godfryd Rodsee pra
gnie zawładnąć naszą krainą.
Privisa wybrano na dowódcę obrony. Pod osłoną
borów zwożono żelazo z Suchej Huty. Dniem i nocą
kuto miecze w Trzepowie i Gromadzinie, na wałach
ustawiono katapulty oraz beczki ze smołą, próbowano
najnowszą broń.
Wiosną do Privisy zaczęły napływać coraz groźniej
sze wieści. Wróg pod dowództwem Godfryda zbliżał
się. Gród w Kolbudach, uchodzący za twierdzę nie do
zdobycia, już nie istniał, jeno krwawa woda w Raduni
niosła ofiarę nowemu Bogu, groźnemu i surowemu,
mającemu na swym sztandarze własnego syna przybi
tego do krzyża. Lud zamieszkujący miejsce grozy,
widząc okrucieństwo Krzyżaków gromadził się na
wyspie, by wspólnie się bronić.
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bliżała się noc świętojańska, wielkie świętopierwoboga, w czasie którego młodzi pragnęli się
pobrać. Nim rozmodlona Privisa uniosła gło
wę znad ślubnego wianka, by powitać rodzący
się dzień, ujrzała przerażający widok. Jezioro okalały
wojska. Czarne krzyże na ich tarczach, wbitych
w brzeg, potęgowały grozę. W miejscu, gdzie rozebra
no most zobaczyła Godfryda, który wznosząc miecz
w stronę twierdzy wołał:
- Nie będę cię już prosił pokornie o małżeństwo,
ale siłą cię zabiorę!
Nim dziewczyna ostatnie jego słowo zdążyła usłyszeć,
rozległ się grzmot kotłów i tysiące strzał spadło na wy
spę. Wbijały się w Światowida, osłaniającego swym po
czwórnym obliczem ostatni skrawek lądu, odwiecznie
należącego do niego. Leciały nisko nad wodą, zabijając
łabędzie. Mimo siekącego gradu strzał, obrona wyspy
milczała, a przeciwnik widząc nieskuteczność ataku, po-.
stanowił zaczekać na swą najgroźniejszą broń.
Tymczasem stukot siekier wzmagał się. Padały sę
dziwe świerki i niebotyczne sosny. Ogołacano je, po
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czym staczano na wodę. A gdy słońce było w połowie
drogi do południa, niezliczona ilość gotowych do
podboju tratw czekała na brzegu.
Wreszcie spod wiekowych lip wytoczyły się niezna
ne, grozą ziejące machiny. Zgromadzeni na wyspie
z przerażeniem patrzyli, jak sprawnie je ustawiono, kie
rując na mury obronne.

G

odfryd osłonięty przez żołnierzy jeszcze raz
zawołał: - Hej, wy przeklęci poganie, poddaj
cie się! Na to Privis, przy którym stała prze
piękna Privisa w ślubnym stroju, odrzekł:
- Prędzej ty zginiesz i twój zachłanny zakon, niż moja
Privisa będzie twoją służebnicą.
Godfryd rażony tymi słowami krzyknął:
Feuer!
Wszystkie kule wyrzucone z dymiących rur docho
dziły celu, jednak czyniły tylko wgłębienia w grubych mu
rach. W czasie kanonady wojsko zapełniło tratwy, które
pod osłoną ognia płynęły do wyspy. Gdy napastnik zna
lazł się w zasięgu broni Słowian, dobrze zrobione kata
pulty wyrzuciły niezliczoną ilość głazów które zataczały
łuk w powietrzu i spadały na przeciwników. Napastnikom
wkrótce zabrakło żeliwnych kul, a katapulty słowiańskie
nadal wyrzucały głazy, jak rozwścieczony wulkan.
Ale poranny atak był tylko zapowiedzią agresji. Po
południu nieomal cała powierzchnia jeziora pokryła się
najeźdźcami, zamykającymi w kleszczach wolny dotąd
skrawek lądu. Wśród bitewnego zgiełku, lamentu pomiażdźonych, przeszytych grotami, poparzonych smo
łą lub wrzątkiem, w imię Boga atakowano ostatnie
królestwo słowiańskiego Pana.
Nieliczne kusze, skonstruowane według pomysłu
Privisa, przebijały tylko żelazne tarcze przeciwników. Gdy
głębina jeziora zaczęła czerwienieć od krwi i gasnącego
słońca, na rozkaz Privisa pomknęły strzały w kierunku
źródła zła: Godfryda, który wybierał się już po swoją zdo
bycz - Privisę. Wojownicy osłaniający Godfryda padali,
a on sam przybity grotem do tratwy, leżał patrząc na nie
bo, po którym krążył niedościgniony królewski ptak.
Kiedy najwierniejsi żołnierze zaczęli w popłochu
opuszczać Godfryda, ten uniósł głowę i zabaczył prze
rażający widok. Pałac kryty osinowym gontem, wraz
z przepiękną księżniczką, trzymaną w objęciach Privi
sa z woli czarodziejskiego ptaka, wolno zanurzał się
w ziemię. Napastnicy, którzy mieczami rąbali już po
sąg Światowida, w przerażeniu uciekali jak najdalej od
tej groźnej wyspy. Cięli się mieczami, rąbali toporami
i tarczami rozbijali sobie głowy, spychali się do wody,
aby tylko dostać się na tratwy płynące ku brzegom.
Umierający Godfryd słyszał jeszcze jak chór z głę
bin wyspy potężnym głosem wołał:
- Wyciosam ciebie znów słowiański Boże, z obliczem
patrzącym w cztery strony świata. Bo ty nie przyszedłeś
z ogniem i mieczem z innej krainy. Zawsze byłeś nasz
Ponoć do dziś, jak mówią najstarsi ludzie w tej oko
licy, jawi się w noc świętojańską koło wyspy dumny,
wielki łabędź mówiący ludzkim głosem:
-Kto będzie dzielny jak Privisowie i mnie przy gwał
townie wzrastającym ciężarze dowiezie do wyspy nie
bojąc się utonięcia, ze wzgórza wynurzy się znów mo
drzewiowy dwór, wraz dzielnymi rycerzami, przepięk
ną księżniczką i Privisem, by trwać nadal w swojej nie
ustającej miłości pośród tej czarującej krainy.
Twórczość Ludowa, 1995

Nowości

Kociewskiego
Kantoru
Edytorskiego
Liryka czasu i przestrzeni
W lipcu wyszedł ostatni tomik wierszy
Krystyny E. Malczewskiej, Przeźrocza
wydany nakładem własnym autorki i jej
przyjaciół. Wiersze, ujęte w cztery zbiory
(W Krakowie, W drodze, Wigilie, W Pary
żu), tematycznie związane są z wielką pasją
autorki, jaką była turystyka Malczewska
w utworach tych pozostawia dowody swo
ich podróży, po których zawsze powstawa
ły jakby liryczne zapisy jej poszukiwań
w czasie i przestrzeni, jak określiła to recenzentka tych utworów, Ariana Nagórska
Krystyna E. Malczewska swoje dwa
poprzednie tomiki (Śpiew wiatru radością
mą, 1991 i Gdyńskie impresje, 1992) rów
nież wydała w Kociewskim Kantorze Edy
torskim; upodobała sobie tę oficynę.
Zmarła w listopadzie 1996 roku. Śmierć
zaskoczyła autorkę w trakcie redakcyjnego
przygotowania Przeźroczy.

R.L.

Opowieść o konspiracji
Staraniem Zarządu i Rady Miejskiej
w Tczewie ukazała się publikacja Witolda
Bieleckiego Przemijają lata pozostają
ślady, określona przez autora w podtytu
le jako Opowieść o ludzkich losach
i organizacjach niepodległościowych,
działających na terenie Tczewa i powia
tu tczewskiego, walczących z dyktaturą
w okresie stalinizmu.
Na 142 stronach Witold Bilecki, ucze
stnik zdarzeń sprzed pół wieku, scharakte
ryzował działalność ośmiu konspiracyjnych
organizacji niepodległościowych. Zamieścił
także leksykon i indeksy nazwisk wraz
z pseudonimami członków tych organizacji.
Ostatnia część, zatytułowana Minęło pól
wieku, stanowi krótką relację (wraz z serwi
sem fotograficznym) z uroczystości wręcze
nia sztandaru tczewskiego koła Związku By
łych Więźniów Politycznych i odsłonięcia
tablicy upamiętniającej miejsce, w którym
przetrzymywano członków konspiracyjnych
organizacji w Tczewie.
Publikacja jest debiutem Witolda Bie
leckiego, dowódcy oddziału Tajnej Organi
zacji Skautingu w latach 1950-1952.

erel
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Nazywano go epikiem Kociewia. Folklor i mowę mieszkańców
tego regionu utrwalił w obszernej powieści pt. „Saga kociewska",
opublikowanej w 1983 roku staraniem oficyny wydawniczej
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

ZDZISŁAW M R O Z E K

Została nostalgia
Wspomnienie o Bolesławie Eckercie

Bolesław Eckert był bydgoszczaninem z wyboru. Urodził się 11 października
1910 roku w Wielkim Komórsku koło Warlubia. Świadectwo dojrzałości uzy
skał w grudziądzkim Gimnazjum Klasycznym, praktykę zawodową rozpoczął
w Biurze Technicznym Gazowni Miejskiej w Bydgoszczy. Zmobilizowany podczas
kampanii wrześniowej w 1939 roku, został ranny w bitwie pod Bzurą. Do Bydgo
szczy powrócił w 1940 roku i był jej wierny do końca swych dni.
W okresie powojennym - obok pracy zawodowej - pełnił szereg funkcji społecz
nych, lecz nigdy nie zaniechał swych zainteresowań literackich i etnograficznych.
Zadebiutował w drugiej polowie lat trzydziestych jako autor kilku opowiadań
i szkiców o tematyce regionalistycznej, a także poezji, za którą otrzymał w 1936 ro
ku nagrodę bydgoskiej Rady Artystyczno-Kulturalnej. Wybuch wojny przerwał jego
pracę nad dłuższym poematem zatytułowanym Mikołaj z Ryńska, ukończonym
w latach powojennych i ogłoszonym drukiem w 1961 roku w Bydgoszczy.
Książka, w której nostalgicznie wspominał swoje strony rodzinne, to Saga ko
ciewska. Stanowi ona dokument folkloru i języka, dziś jeszcze używanego przez
najstarszych mieszkańców Pomorza Nadwiślańskiego. Jej fabuła dotyczy schyłku
XIX i początku XX wieku. Akcja opowieści toczy się w czworokącie miejscowości
Warlubie, Komórsk, Nowe, Świecie - z licznymi odniesieniami do Grudziądza, Kwi
dzyna, Gniewa, Tczewa i Gdańska.
Pierwszy rozdział książki Na linii Bydgoszcz-Gdańsk wprowadza czytelnika
w klimat osławionej „Ostpolitik", inspirowanej przez Bismarca, ostatni - Przez zie
mią pomorską ku morzu - zamyka jej treść sceną wkroczenia polskich oddziałów
gen. Hallera do Grudziądza w 1920 roku.
Utwór Eckerta konsekwentnie eksponuje autentyczny folklor kociewski.
W monologach i dialogach bohaterów książki, wywodzących się ze środowisk chłop
skich i rzemieślniczych, autor posługuje się żywym dialektem, spotykanym na wy
żej wymienionych obszarach. Eckert okazał się autentycznym znawcą kultury mate
rialnej i duchowej Pomorza. Jego dzieło zawiera bogactwo materiału leksykalnego,
a partie narracyjne przeplatają się anegdotami, przypowieściami, przysłowiami
i zagadkami ludowymi. Sporo miejsca zajmują opisy obrzędów, strojów i zwycza
jów kociewskich. Stanowią one cenne źródło wiedzy o kulturze pomorskiej nie tylko
dla językoznawców, lecz także etnografów, folklorystów i pisarzy.
Fabuła powieści, pozbawiona opisów dramatycznych konfliktów, utrzymana jest
w pogodnym nastroju i stanowi przykład gatunku epickiego, który popularnie nazy
wa się sagą rodzinną. U Eckerta wyrasta ona z najlepszych wzorów literackich piew
ców tzw. małej ojczyzny, której miłośnikami byli m.in. Bernard Sychta {Wesele kociewskie), Aleksander Majkowski (Życie i przygody Remusa) oraz Edmund Puzdrowski (Białe są słowa miłości).
Saga kociewska, to książka, opisująca zmaganie się żywiołu polskiego z pru
skim zaborcą. W dążeniach jej bohaterów dominuje zasadnicza tendencja: koniecz
ność biologicznego przetrwania i zachowania substancji narodowej Polaków oraz
przekazania jej następnym pokoleniom w obliczu zagrożenia.
Publikację tę wyróżniono wieloma nagrodami, m.in. nagrodą Toruńskiego Mu
zeum Etnograficznego. Zbliżony do niej wątek fabularny Eckert kontynuuje w swej
kolejnej powieści pt. Ma styku (Bydgoszcz 1991).
Prócz beletrystyki, autor Sagi napisał również wiele szkiców popularnonauko
wych o treściach etnograficznych. W tym kręgu mieszczą się m.in. takie publikacje, jak:
Fascynacja folklorem kociewskim, Osady holenderskie na Pomorzu, Świt nad Matową.
Bolesław Eckert swoją twórczością wpisał się trwale w pomorsko-kociewski pej
zaż literacki i folklorystyczny. Zmarł 25 września 1995 roku w Bydgoszczy.
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wielkim naciskiem i pełnym
głosem trzeba powiedzieć,
że przybył Kociewiu - i nie
tylko - nowy poeta, powięk
szając w regionie godny już zastęp
Dosługujących się słowem w sposób
liryczny. Ostatnio wydano bowiem
staraniem Zespołu Redakcyjnego
„Tygodnika Parafialnego" w Skórczu
zbiór wierszy Stanisława Sierki
Zakruszki.
Prawdę mówiąc, Sierko jako po
eta był już na Pomorzu znany dużo
wcześniej. Jego utwory ukazywały się
m.in. w „Pomeranii", „Pomorzu",
„Pielgrzymie". Gościły także na
łamach naszego „Kociewskiego Ma
gazynu Regionalnego". Wreszcie
pojawił się tomik, będący zawsze
miarą doskonałości i dojrzałości,
zwłaszcza wtedy, gdy powstaje bez
pośpiechu, z rozwagą i świadomie.
To nie szkodzi, źe późno; ważne iż
w ogóle. Kiedyś, przed laty, gdy już
uładzonych poetów wydawano jakby
z obowiązku, miałby Stanisław Sier
ko zapewniony start znacznie wcze
śniejszy. Dziś, gdy wszystkim rządzą
prawa biznesu (opłaca się czy nie?),
trzeba niekiedy długo czekać na życz
liwego sponsora.
Miałem przyjemność czytać te te
ksty jeszcze w maszynopisie, gdy au
tor z wolna ulegał namowom, iż na
leży je w końcu wydać w postaci
zwartej publikacji. Było ich znacz
nie więcej niż w tym zbiorze, który
zawiera §4 utwory, starannie wyse
lekcjonowane i zawarte w dwóch
grupach: Gniew Skórcz - Mirotki.
Takim układem autor jawnie przeznaje się do zródła swych na
tchnień". To, o czym pisze, jest
z kociewskiej gleby wzięte.
Poeta z Kociewia nie pochodzi,
przeznając się sam do tego w jednym
z utworów, który - dedykowany Ma
rii Pająkowskiej -nie znalazł się
(jaka szkoda!) w wydanych Zakruszkach. W „Chtoś niestónd" wyzna
je swoje credo, iż
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moja ostatnią miłość
będzie
musi być
z tej ziemi
stąd
będzie jak słojski chleb
jak zakruszki
na matczynym kuchu
jak skowrónki
co Maryji śpiewajó
będzie
już jest
moja najdroższa
kociewska
To ważne wyznanie! Ten wiersz,
delikatnie stylizowany gwarowo,
z konieczności winien figurować
w wydanym zbiorze. Choćby dlate
go, że tłumaczy tytuł zbioru, owe „za
kruszki". Bez tego utworu osobne są
zakruszki i osobny kuch...
Ale „chtoś niestónd" nie oznacza
jednocześnie, że jest to ktoś „nie
swój". Stanisław Sierko jest „swój".
Potwierdza to całą swoją twórczością.
Podejrzewam, że na Kociewiu zaczę
ło się jego poezjowanie - od Gniewa
do Mirotek. To tutaj powstało jego
widzenie lirycznych obrazów, cho
dzenie tropami wspomnień, dostrze
ganie niecodzienności w zwykłych
sprawach. To przecież normalne poeci widzą inaczej, zauważają to
piękno, którego inni nie widzą. Każ
dy wiersz Sierki wypełniony jest ce
chą kociewskiej odrębności. Jeśli już
nie w tytułach (Wiatrak w Piasecz
nie, Chleb od Krylinga, Wigilia
Gniewinek, Gniewscy garbarze, Fara
św. Mikołaja, Jesień w Mirotkach
i wiele innych), to choćby w dotknię
ciu szczegółem, jakby od niechcenia,
ale z koniecznością. Na przykład o wio
śnie (z pięknymi metaforami) co
... dalej idzie
jakby bez celu
kocim krokiem
przez Kociewie
albo o Gniewie, tak dokładnie po
etycko poukładanym:
nie ma
ni jednej ulicy
której bym
wierszem nie musnął
w moim mieście
(...)

Ten zbiorek trzeba koniecznie
przeczytać; po lekturze jawi się jed
na od dawna zacna prawda: poetą się
bywa od czasu do czasu, gdy wielka
potrzeba zmusza do lirycznego zapi
su. Sierko to udowodnił idąc po tro
pie własnych wspomnień.

Roman Landowski

Stanisław Sierko: Zakruszki, Skórcz 1997

Stanisław
Sierko

Dobry brzeg
mieszkam
na lewym brzegu Wisły
dobry to brzeg
do lotów
piaszczysty to brzeg
na słońce
dobry to brzeg
na wiersze
1985

Wierzba
wierzbo moja
klęcząca w zamodleniu
jak Maria
ponad drogą krzyżową
pochylona cierpliwie
cichuteńki nokturnlk
wola twoja
żelazna
niewzruszona
pejzażna
wierzbo moja
Fryckowa
Maria
anioł
i słowa
1986

Orzeł znad młyna
nikt mi nie podaruje
pióra orła znad młyna
aby nim
słowa w Węgiermucy poić
wodę rozbełtać
odbiciem niebieskim
w bezchmurny ranek
co w Ryzowiu u przysnął
nikt tego orła
za szpony nie chwyci
aby ulecieć
ponad Lipią Górę
hen
ku obłokom
jakby z pszennej mąki
zmielonej wczoraj
1992
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O ostatnim zbiorze wierszy Andrzeja Grzyba zatytułowanym Cierpka tajemnica świata,
wydanym w 1996 roku, pisaliśmy już na naszych łamach.
Wybór poezji z ostatnich dwudziestu lat (1975-1995)
wzbudził znaczne zainteresowanie w środowisku literackim..;
Zamieszczamy zatem kolejną recenzje o książce poetyckiej Andrzeja Grzyba.

ROMAN SENSKI

Cierpkie tworzywo wierszy

Z

perspektywy lat bliższe stają się te pierwiastki zbie
rane we wnętrzu, którymi codziennie się otaczali
śmy. Świat ten często apoteozujemy, szukamy tych
wido-ków, które tworzą typowe dla poety status
nascendi. Zwielokratniają się one w nas tym bardziej, ile
kroć oddalamy się fizycznie od nich. Nadajemy im we
rbalny charakter, staramy się widzieć w nich autentyczny
liryzm, piękno utrwalone w wierszach. Nawet wówczas,
gdy jest to Cierpka tajemnica świata, jak tytuł zbioru wier
szy z lat 1975-1995 Andrzeja Grzyba.
Dom i otoczenie domu stanowi dla tego poety piątą i chy
ba najważniejszą część świata. Utrwala go w swoich stro
fach, często idealizuje. Tu nie ma wielkich konfliktów. Dom
staje się sielski, ostoją na skraju Borów Tucholskich; to dom
jako cisza. (...) ...Dom który zbudują z najlepszych snów /
z resztek piękna jakie jeszcze zostało,... /(...) /jak mądra
księga szalony i czuły... (Dom).
Jak dobrze przy kominku nogi wyciągnąć / gdy deszcz
po szybach gada pachną z komody jabłka... (Koniec dnia).
Autor wynosi z domu to wszystko, co było schronieniem
przed siłami natury, burzami, ogniem, a także przed wyo
brażeniowymi diabłami i stworami zakłócającymi spokój
domu. Dom rodzinny to pierwsza świątynia. To miejsce ce
lebracji uczuć. (...) / ...Dobrze ci w tym domu / Dobrze
w domu / I to właśnie jest poezją - wyznaje w wierszu
O moim domu. To tu krystalizuje się wrastanie do świata, tu
uwrażliwia się, odkrywa wszelkie tajemnice. Wreszcie dom
mocno tkwi w dookolnej przyrodzie. To także jego wnętrze,
codzienny puls, zapach smażonej cebuli, „zakurzony brzuch
telewizora" i cała plejada atrybutów, bez których trudno so
bie wyobrazić kreacyjny świat poety. W pewnym okresie za
czyna on się dusić w tym cieple. Rodzą się bunty, często
pozorne i wyolbrzymiane. Poeta zaczyna tęsknić do wyjścia
z domu. Mój dom mieści się w lunecie... stanowczo wma
wia w siebie. I dochodzimy do momentu, w którym uciecz
ka staje się nie do uniknięcia. Tak zawsze bywa, że następu
ją chwile pożegnań z rodzinnym domem. W przypadku bo
hatera lirycznego Andrzeja Grzyba jest to ucieczka bardziej
z konieczności niż wynikająca z samego buntu przeciw ryt
mowi życia domu według kalendarza pór roku, czy też prze
ciw samym rodzicom. Tak więc bohater wierszy wędruje do
miasta. Zabiera ze sobą cały bagaż realiów wiejskich.
A przede wszystkim obrazy przyrody. Andrzej Grzyb zdaje
sobie sprawę, że bez tego zauroczenia lasami, jeziorami, po
lami czy sadem nie będą istniały wiersze.
Widziałem wczoraj nad rzeką / (...) /...łabędzia spło
szonego co w górę rzeki uciekał /pewny swego lotu drogi
nad olchami pewny... (Nad rzeką I)Wiosna nad rzeką późny
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marzec /po prześcieradle śniegu rozrzucił przylaszczki...
(Nad rzeką II). (...) / ...w trawie jakbym szukał / cierpkiej
tajemnicy świata... (Las płynący). (...) / ...Jest też we mnie
czas bocianich przylotów... (Historia moja - skrócona)
Takie to obrazy zatrzymuje nasz bohater wyjeżdżając do
miasta. Jest teź, (...) / ...Spóźniona kukułka - która - grosze
liczy na wyspie / Wiewiórka zbiera w sośninowych koro
nach / Zagubione promyki zmierzchu... (Ostatni dzień lata).
Jesienny czas to czas pożegnań, ale i czas rozpoczynają
cy wszelką edukację. Jakie jest to nowe miejsce wyjęte
z wierszy Andrzeja Grzyba? Nie jest to tajemnicą, że Gdańsk.
W połowie wędrówki znałem już to miasto /oczekiwa
łem taraz krok po kroku /znanych ulic i rzeźb... (...) pisze
poeta, by w innym miejscu tego wiersza (Gdańsk) zadać so
bie pytanie: Czy wrosnę kiedykolwiek w to miasto /słonych
wiatrów i złotych kamienic...
Jednak blichtr miasta, jego widokówkowe piękno, plejada zabytków i turystycznych walorów szybko mija. Miasto
zaczyna męczyć, wywołuje stany przygnębienia, obnaża swoje
ciemne strony. Wywołuje u bohatera poczucie osamotnie
nia. „Wycieczka" do innego świata zaczyna się kończyć.
Wielkie miasta są brzydkie/nie zmienią tego kolorowe
widokówki / czy geometryczne zabiegi architektów / są
brzydkie jako noc przerażając/(...) ...ich oddechy trujące...
(Przeciw wielkim miastom). Przypomina ten stan wczesną
poezję Jana Śpiewaka, gdzie często powraca obraz poetywędrowca, znudzonego i rozgoryczonego miastem i szkołą,
który to pokonuje kilometry do swojej „Małej Ojczyzny".
W przypadku Andrzeja Grzyba to Kociewie, to swojsko
brzmiące nazwy - Złe Mięso, Niechwaszcz, Wdzydze, Czar
na Woda. Niby to regiony bliskie Trójmiasta, a jednak dla
poety to inny świat. Kosmologia Gdańska wymyka się. .
(...) / ...Jesteś kamiennym lwem, gołębiem / w klatce z
czerwonej cegły / (...) ...Twoje troski szybują ku krawężni
kom / jak mydlane bańki kalekiej dziewczynki. /Miasto obejmuje cię. Czujesz chłód. (Miasto. Szkic do poematu).
To ciśnienie na wrażliwość oddał też Grzyb w wierszu
Tylko karaluchy. Bohater jego wierszy oczekuje zmian tak
w sobie, jak i zewnętrznych, tkwiąc nadal w oschłym i rzą
dzącym się swoimi prawami mieście. Czeka na ucieczkę.
Na powroty do natury, do miejsc na chwilę oddalonych.
I w tym miejscu staje się bliski poetom autentystom. ...Je
szcze tylko ten lasek Pagórek - już widać światła / Psy
szczekają / Jakby słyszał szum skrzydeł. Następują po
wroty z utęsknienia. Radość z nich jest już w innym wy
miarze. Spojrzenia na wiele spraw z punktu doświadczeń
wyniesionych z pobytu w dużym mieście. Wykształcenie,
nabycie ogłady intelektualnej uformowało przez lata nasze-
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go bohatera lirycznego. Wreszcie celem dla niego tej
wędrówki - ucieczki i powrotów staje się sama poezja: hybrydyczna, zmienna i jej ciągłe wchłanianie istoty życia.
Uchwycenie wiersza horyzontem nie obdarza poety wiedzą
ostateczną, tak jak nie ma ostatecznego piękna przyrody, czy
też prawd oczywistych. Powroty autora Luster z pamięci czy
Stworów do stron rodzinnych są już inne. Inaczej patrzy na
zjawiska istniejące nad Czarną Wodą, na przemiany społecz
ne, na przyrodę i jej zagrożenia. W wierszach ostatnich budzi
się egzystencjonalny niepokój.
Tworzywo poetyckie staje się czasami przeintelektualizowane. Andrzej Grzyb wie, że to normalna droga poety. Jest
też już metafizyka utkana w metafory. Moje anioły / moje
wróble / codzienne szare okruchy /Moje skrzydlate /Moje
cieniste /Niebieskie łzy/ Cóż mogę więcej niż wy moje anio
ły ja / Ślepy / Głuchy / Przez skazę krzywy / Po ludzku śmieszny i kruchy.
I dobrze stało się, że tomik Cierpka tajemnica świata
ukazał się. Jest on obrazem dróg wielu ludzi - nie tylko poe
tów, którzy drogą awansu cywilizacyjnego rozbijają swoje
wnętrza na świat odległych lat dzieciństwa i młodości a rea
listyczną, wręcz fotograficznie wiemą i często brutalną rze
czywistość. Na byt drapieżny i wyciszenia w sobie, które
nosi ze sobą przyroda i ciepło domu. Smakowanie świata
tak słodkie, jak i cierpkie.
Andrzej Grzyb - Cierpka tajemnica świata - (Wiersze z lat
1975-1995), Seria Biblioteka „Toposu", Sopot 1996, wybór wier
szy i posłowie: Krzysztof Kuczkowski.

Nasze promocje

już prawie zapomniałam
jak pachną
twoje
oczy

nie rozumiem

Andrzej Grzyb

dlaczego spotykamy się
na końcu
rąk

Ostatni dzień lata
Wrzesień nad jeziorem Wdzydze.
Opuszczone domki wczasowe spoglądają
z lasu
W jeziorne tonie.
Spóźniona kukułka grosze liczy na wyspie.
Wiewiórka zbiera w sośninowych koronach
Zagubione promyki zmierzchu.
Fale gasnąc na piaszczystym brzegu
Napełniają ciszę.
Pora odejść. Jak cień nabrzeżny
Rozpłynąć się w zmierzchu.
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2. Znajomy świat
Wiatr zawiał od pomorskich stron
i taką rzewną nutą tchnął
żem w duszy i na ciele drgnął sen powstał żywy dawniej śnion.

Wszak pomnisz mej młodości sny,
kiedy w zawody bieglim my i układ, com dyktował! Tak!
Że nas przyjaźni łączy znak.

Zapewne pomnisz jałowiec nad smugiem,
co wśród łańcucha wzgórz żółtych się wił,
i w który staw się i strużki ściek wpił,
a płótno lśniło się bielone ługiem.

O, wiatr ów, to mój wiemy druh,
powiernik mych dziecięcych śnień:
Gwarzyłem z nim i w noc i w dzień,
gdy przekomarzał się mój duch,

Kiedym na łące kwiaty rwał,
gdym się do Boga udać chciał,
i jak syn skarżyć się na świat,
by złu odebrał wstrętny jad!

Snuły się duchów korowody długim
szeregiem mgławic; obłok żłodzą mżył,tyś załośliwie śpiewał, płakał, wył,
nad opuszczonym w polu gwiżdżąc pługiem.

To moich przeżyć wiemy brat.
Choć mi już dawno uwiądł kwiat,
którym odmłodzić chciałem świat,

Mów, w fantastyczną, cichą noc
lśni jeszcze gwiazd, zórz taka moc!

Kurczył się stary jałowcowy krzak,
a ja, znalazłszy za nim cichy schron,
fantazyj młodej popuszczałem loty

Stłumiony ból, zakrzepła łza
znów pali jak trująca rdza!
f cóż mi powiesz, wietrze! Ha!

Wiatr zawiał od pomorskich stron,
i pytam go: Co! Jaki plon
ziemi rodzinnej przyniósł rok!
Wielki się złoci w polu stóg!
Jaki w oborze bydła chów!
Kto wszedł w kraj śmierci: chory, zdrów!
Kto się wzbogacił, w nędzę wpadł!
Kto wsławił chlubnie! Nie ma wad!..,

Czy gradła nocny, tęskny szum
brzmi wciąż na nutę moich dum!
Czy jęczy, szlocha pośród pól
ten dawny, niepojęty ból!

w kraj bezcielesny, gwiezdny, jasny, złoty,
lub też zadumy smętniejszej nad zgon.
O, ty pamiętasz, wietrze, o tern - tak!

Czy pomnisz także, jak zwarlim się oba,
Nie śmiej się! Pomnisz me warowne grody, nim miedzy nami stanął układ nasz!
Ty piaskiem wściekłym rzucałeś mi w twarz,
którem nad wodą, na polu budował,
a
jam cię łajał jak „le" może .złoba".
gdziem domniemanym krainom królował
i zwalczał wrogie państwa i narody!
Wola, ta ludzi największa ozdoba,
zmóc winna wszystko! Ty sąd mój ów znasz.
Jakież to świetne w kraju mym tym rządy!
Lecz przekonałem się, że siłę masz,
jak złe karciłem, a dobrom hodował:
co upór wzmacnia. Chwalebna to próba!
pisma i książki zgrabnie redagował
i w piasku modre nakreślał wywody.

... O czem tam mówią...? Jaki śpiew
nowy wśród chłopców wskrzesł lub dziew?
Czy jeszcze krąży stara baśń!
Czy już ustała bratnia waśń?
Osoby drogie! No, i wiesz,
najgorszy ból! Źle! Zamilcz! Łżesz!

52

Bo w walce z losem, gdy sił groził kres
Czy tam, w pomorskim piasku, po nich ślad! i gotów byłem go lizać jak pies,
Tych dawnych czasów nie wspominam rad: smagany w łapę, dość jednej twej .hecy",
Widnokrąg duszy mej spoważniał, zbladł... by zbudzić hasło: Nie poddać fortecy!
Z uporem walczyć do grobu! Duch wstał.
Zaciętość, wietrze, cim winien... mój szał!
To był dziecinnej duszy barwny szał.
A wszakbym resztę życia za to dał,
gdyby w swej ufnej wierze zmartwychwstał.

Cd. „Znajomy świat" w następnym numerze
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KONKURSY FOTOGRAFICZNE
Współczesny Tczew

Tczewianie w fotografii

1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Miło
śników Ziemi Tczewskiej w Tczewie przy współudziale
Referatu Promocji i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego
w Tczewie i Muzeum Wisły będącego oddziałem Central
nego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

W latach 1997-1998 odbywa się I Kongres Pomorski przed
się wzięcie pokazujące miedzy innymi walory pomorskiej toż
samości. W 1998 r. przypada 800-lecie pierwszej pisanej
wzmianki o Tczewie. Stwarza to szansę dokonania przeglądu
dorobku wielu pokoleń zamieszkujących Tczew. Celowi temu
ma służyć „Wystawa Tczewska" wpisana w kalendarz; obcho
dów I Kongresu Pomorskiego. Konkurs fotograficzny „Tcze
wianie w fotografii" integralna część „Wystawy Tczewskiej",
będzie okazją do ukazania portretu zbiorowego społeczności
tczewskiej utrwalonego na fotografii. Intencją organizatorów
jest stworzenie kolekcji fotograficznej obrazującej życie mie
szkańców Tczewa w kontekście historycznym, społecznym
i kulturowym, od XIX wieku do dziś.
1. W konkursie fotograficznym „Tczewianie w fotografii"
mogą wziąć udział osoby będące właścicielami bądź autorami
fotografii przedstawiających życie mieszkańców Tczewa. In
teresujące będą zdjęcia od najdawniejszych XrX-wiecznych
do współczesnych, wykonanych w ostatnich latach: fotografie
dokumentujące różne formy aktywności społecznej i rodzin
nej tczewian.
2. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne o dowolnej
technice i konwencji. Mogą w nim brać udział pojedyncze prace
i całe kolekcje - opowieści o losach rodzin, organizacji itp.
3. Kwalifikacji nadsyłanych prac dokona jury, które przy
zna nagrodę oraz wyróżnienie dla najciekawszych zdjęć
i kolekcji. Nagradzani będą nadawcy zdjęć, osoby, które przy
ślą i opiszą fotografie.
4. Liczymy na możliwie najdokładniejszy opis nadsyłanych
na konkurs zdjęć. Przede wszystkim prosimy, uwzględnić na
stępujące informacje:
- kto jest nadawcą - osoba, która udostępniła i opisała foto
grafie;
- możliwie dokładna data i miejsce wykonania zdjęcia;
- kogo lub co ona przedstawia;
- sytuacja w jakiej zostało zrobione;
- skąd pochodziły osoby przedstawione na zdjęciu;
- gdzie mieszkają (mieszkały) i czym się zajmują (zajmo
wały), gdzie pracują;
- jeśli nadsyłane fotografie obrazują sagi rodzinne prosimy
o załączenie historii prezentowanej rodziny;
- kto wykonał zdjęcie;
- inne informacje i uwagi związane z fotografią.
5. Odpowiednio zabezpieczone prace fotograficzne, prze
znaczone na konkurs prosimy składać osobiście lub przesy
łać na adres Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Skulteta w Tczewie,
ul J. Dąbrowskiego 6, z dopiskiem Konkurs „Tczewianie
w fotografii" do dnia 30 września 1997 r.
6. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne ze zgodą
na ich ekspozycję na „Wystawie Tczewskiej" w Muzeum Wi
sły w Tczewie - oddziale CMM w Gdańsku .
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reproduko
wania i publikowania nadesłanych prac (dla celów populary
zacyjnych) w wydawnictwach, czasopismach i środkach ma
sowego przekazu bez dodatkowego honorarium autorskiego.
8. Nadawcy prac biorących udział w konkursie otrzy
mują zaproszenie na wernisaż „Wystawy Tczewskiej", której
częścią będzie pokonkursowa wystawa „Tczewianie
w fotografii".
9. Zwrot prac fotograficznych przewidywany jest do końca
1997 r.

2. Celem konkursu jest:
- rozbudzanie zainteresowań miastem i jego historią,
- popularyzowanie wartości kulturowych i przyrodniczych
Tczewa,
- upowszechnianie współczesnego wizerunku Tczewa
i jego tożsamości.
3. Konkurs ma charakter otwarty, to znaczy, że uczestni
czyć w nim mogą zarówno profesjonalni fotograficy jak
i amatorzy, bez względu na miejsce zamieszkania.
4. Prace konkursowe nie są ograniczone techniką, formą
ani treścią wypowiedzi.
5. Przedmiotem utworu konkursowego mogą być między
innymi:
- zieleń i architektura miejska;
- życie codzienne, rodzinne mieszkańców Tczewa;
- działalność zawodowa tczewian;
- sposoby spędzania wolnego czasu przez mieszkańców
Tczewa.
6. Zgłosić do konkursu można jedną pracę lub cykl tema
tyczny fotogramów o formacie 28x36 lub większym oprawio
nych w passe -partout.
7. Każda praca musi być opatrzona godłem, umieszczo
nym na odwrocie fotogramu. Do niej winna być załączona
koperta oznaczona na zewnątrz tym samym godłem, a we
wnątrz zawierająca dane o autorze: imię, nazwisko, adres,
ewentualnie numer telefonu i tytuł pracy. Każdy autor ma
prawo zgłosić do konkursu dowolną ilość prac oznaczonych
różnymi godłami.
8. Prace należy składać do dnia 30 września br. na
adres siedziby Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczew
skiej - Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Skulteta
w Tczewie, ul. J. Dąbrowskiego 6, z dopiskiem: Konkurs
„Współczesny Tczew".
9. Plon konkursu oceni komisja powołana przez orga
nizatorów, która przyzna nagrody w łącznej wysokości
1500 zł.
10. Prace zgłoszone na konkurs stają się własnością orga
nizatorów i mogą być wykorzystane dla celów promocyjnych
Tczewa, z zachowaniem osobistych praw autorskich.

