


Regulamin konkursu 
Muzyka z Kociewia 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie 

o g ł a s z a k o n k u r s 

Muzyka z Kociewia 
według następujących warunków uczestnictwa: 

1. Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców regionu kociewskiego do poszukiwania 
dawnych melodii i pieśni ludowych, by w ten sposób powiększyć zbiory codziennej kultury 
naszych przodków. 

2. Przedmiotem konkursu winny być ludowe utwory muzyczne z Kociewia (pieśni 
i melodie) dotąd nigdzie nie publikowane i nie upowszechniane. 

3. Konkurs ma charakter otwarty, tzn. może w nim uczestniczyć każdy (od 16 roku życia), 
bez względu na miejsce zamieszkania i profesjonalny stosunek do muzyki (muzycy zawodowi, 
uczniowie szkół i uczelni muzycznych, a także amatorzy). 

4. Prace konkursowe mogą być przedstwione w postaci zapisu nutowego lub nagrania 
dźwiękowego na kasecie magnetofonowej. W przypadku pieśni należy dołączyć czytelnie 
napisany tekst. 

5. Konkurs nie ma charakteru tajnego, w związku z czym do każdej pracy, albo kilku prac 
(zapisu nutowego lub kasety), wystarczy dołączyć informację o uczestniku konkursu - imię 
i nazwisko, adres, wiek. 

6. Do tekstu pieśni ludowej lub - w przypadku samej tylko melodii - do zapisu nutowego 
albo kasety - należy podać na oddzielnej kartce następujące dane o utworze: 

• kiedy i gdzie (data i miejscowość) został zapisany (zarejstrowny), 
• kto go przekazał (nazwisko pieśniarza czy instrumentalisty). 

7. Prace należy składać do końca maja 1998 r. na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, 
83-110 Tczew, ul. J. Dąbrowskiego 6, Sekcja Oświatowa i Zbiorów Specjalnych (z dopiskiem 
„Muzyka z Kociewia"). Pod tym adresem, tel. (069) 31-36-37 i 31-35-50 wew. 21, wszyscy 
zainteresowani uzyskać mogą też wszelkie informacje na temat konkursu. 

8. Oceny plonu konkursu dokona jury powołane przez organizatora, w którego gestii 
należy także podział nagród za najbardziej oryginalne przykłady kociewskiego folkloru 
muzycznego. 

9. Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu nastąpi w czerwcu br. podczas „Tczewskich 
Sobótek". 

10. Wyróżnione prace zostaną włączone do przygotowywanego do druku kociewskiego 
zbioru pieśni i melodii ludowych, który zostanie wydany przez Kociewski Kantor Edytorski. 



Kwarta ln ik społeczno-kul tura lny 
Nr 4 (19) zima 1 9 9 7 • PL ISSN 0 8 6 0 - 1 9 1 7 

WYDANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA TCZEWA 

RADA PROGRAMOWA 

przewodniczący Andrzej Grzyb 

zastępca przewodniczącego Urszula Wierycho 

oraz Irena Bracka, Józef Golicki, Kazimierz Ickiewicz, Jan Kulas, 

dr Maria Pająkowska, Ryszard Szwoch, Józef Ziółkowski. 

REDAGUJĄ 

Roman Landowski redaktor naczelny 

Wanda Kołucka sekretarz 

Halina Rudko skład i łamanie 
Ewa Wera 

WYDAWCA 

Kociewski Kantor Edytorski 

Sekcja Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej 

im. Aleksandra Skulteta w Tczewie 

dyrektor Urszula Wierycho 

ADRES REDAKCJI I WYDAWCY 
83-100 Tczew, ul. J. Dąbrowskiego 6, teł. (069) 31 35 50 

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytułów 
oraz poprawek stylistyczno-językowych w nadesłanych tekstach. 

Teksty oraz zdjęcia zamieszczone w niniejszym numerze 
zostały przekazane przez autorów nieodpłatnie. 

DRUK I PRZYGOTOWANIE 
Drukarnia Wydawnictwa Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum** 
w Pelplinie, ul. Biskupa K. Dominika 11 

NA OKŁADCE 

Z i m a w obiektywie Janusza Landowskiego 

Sprostowanie 
Ostatni wiersz nagłówka dokumentu zamieszczonego 

na str. 31 w poprzednim numerze winien brzmieć: 
O DEZERCJI POLAKÓW Z ARMII NIEMIECKIEJ 
Za pomyłkę redakcja przeprasza autora i czytelników. 

W NUMERZE 

2 Z redakcyjnego biurka 
WARTO PRZEGLĄDAĆ STARE ALBUMY 

3 Śpiewka Herodów- TRZEJ KRÓLOWIE 

4 Kazimierz Denek 
OJCZYZNA* Podstawowa wartość edukacji, kultury, 
krajoznawstwa i regionalizmu 

9 Kazimierz Ickiewicz 
KASZUBI W USA 

10 O ZIMIE PRZYSŁOWIA 

11 Irena W. Kosmowska 
POMORZE - fragmenty 

12 Marek Śliwa 
KOMPLEKS KLASZTORNY W NOWEM 
Ludzie i budowle - dokończenie 

17 Grzegorz Rogowski 
WIEDŹMY NA STOS (cz. 5) 

19 Roman Klim 
Z NOWEGO DO TWARDEJ GÓRY 

21 Józef Ziółkowski 
KOCIEWSKE PRZYSTANKI MODLITWY 

26 Beata Maria Kowalewska 
W KRĘGU KUŹNI POLSKOŚCI 
O pelplińskim Collegium Marianum 

30 Kazimierz Ickiewicz 
PIĘĆDZIESIĄT LAT PAŃSTWOWEJ 
SZKOŁY MUZYCZNEJ W TCZEWIE 

33 Roman Landowski 
POWSTAŃCZY ZACIĄG 
Gdy Boże coś Polskę burzyło umysły Polaków 

36 Maria Wygocka 
WZDŁUŻ WISŁY NA SPOTKANIE 
„W KRĘGU TWÓRCÓW" 

37 Andrzej S. Fleming 
O ZUPACH RAZ JESZCZE 

39 Józef M. Ziółkowski 
HARCERZE POD BATUTĄ 

40 Andrzej S. Fleming 
TO WARTO PRZECZYTAĆ 

44 Roman Landowski 
DOROBEK WYDAWNICTWA 
DIECEZJALNEGO W PELPLINIE 

47 Nasze promocje • ADAM STAWICKI 

47 Andrzej Grzyb • WIERSZE NOWE 

48 Testament poetycki Franciszka Sędzickiego 



Z redakcyjnego biurka 

Warto przeglądać stare albumy 

Tak, warto przeglądać stare fotografie sprzed bardzo wielu lat, o czym - być może - nie wszyscy 

wiedzą, bądź nie zdają sobie sprawy z pożytku płynącego z tego przeglądania. Są chwile kiedy 

odkurzanie starego albumu czy pudła zawierającego babcine zdjęcia, napawa nas nagłą dumą, 

zachwytem albo wprawia w zdziwienie. 

Takie stare zdjęcia są nie tylko ciekawe, ale też nader pouczające. To jakby samouczek historii -

ile z tych zdjęć płynie wiedzy, której w inny sposób posiąść nie można. Tu widnieje jakiś dom, 

którego już dawno nie ma, to znów zarejestrowano zdarzenie, o którym dawno zapomniano, albo 

rodzinną uroczystość sprzed kilku pokoleń, gdzie dziadek był jeszcze dzieckiem... 

Zapewne głównie z tych powodów Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej przy współpracy Muzeum 

Wisły w Tczewie zorganizowało Wystawę Tczewską, której otwarcie miało miejsce 12 grudnia 1997 roku 

w Muzeum Wisły. Złożyły się na nią dwie ekspozycje: Tczewianie w fotografii, jako plon wcześniej ogłoszonego 

konkursu oraz Tczew w dawnej widokówce, prezentująca bogate zbiory nieżyjącego już Tomasza Spionka. 

Prezentacja Tczewianie w fotografii przedstawiła kolekcje zdjęć 22 wystawców - głównie indywidualnych, 

którzy zajrzeli do-swoich rodzinnych albumów. Wszystkie one wprawiały w zachwyt, podobnie jak Tczew 

oglądany na widokowych kartkach pocztowych sprzed siedemdziesięciu i więcej lat. To jakby podróż wstecz, 

przechadzka w przeszłość miasta, jak w starym nieczynnym już fotoplastykonie. 

Podczas otwarcia wystawy odbyła się też inna retrospekcja - promocja albumu Tczew w starej fotografii, 

wydanego w koedycji przez „Gazetę Reklamową" i Kociewski Kantor Edytorski. Na prawie osiemdziesięciu 

fotografiach pokazano dawny Tczew w widoku ogólnym, jego Starówkę, przedmieścia, peryferie, a także 

wiślane mosty i stary nie istniejący już dworzec, legendy minionych lat. Album rozszedł się w ciągu dwóch 

tygodni, toteż niebawem ukazało się jego drugie wydanie. 

Do Wystawy Tczewskiej, jednej z imprez trwającego Kongresu Pomorskiego, wrócimy na łamach naszego 

kwartalnika, bo przecież warto przeglądać stare albumy. Chociażby po to, by wrócić pamięcią do zżółkłych 

opowieści, uroku lat minionych, gdy wszystko było inne, a czas płynął wolniej... 

R e d a k t o r 



ŚPIEWKA HERODÓW 
(z Lubichowa) 

Trzej Królowie 
przyjechali wędrować, 
chcieli P a n u Jezusowi 
złoto, s rebro dać. 
Sam Pan Jezus 
złota, s rebra n ie chciał brać, 
tylko swoją cząstkę 
na ubogich dać. 

Zapis według Bożeny Stelmachowskiej 
w Języku ogólnopolskim nie uwzględniający gwary 



KAZIMIERZ DENEK 

OJCZYZNA 
Podstawowa wartość edukacji, kultury, 

krajoznawstwa i regionalizmu 

Dokonująca się w naszym kraju transformacja 
systemowa wymaga nowego rozumienia edu-

kacji i przeprowadzenia w niej niezbędnych zmian 
i reform. Chodzi o edukację rozumianą jako: 

• szeroki kontekst wyzwań współczesnego świata 
i sytuacji w Polsce; 

• aspekty jakościowe i podmiotowe człowieka w skali 
makro i mikro; 

• kompleksowość w podejściu do uwarunkowań 
i funkcji edukacji; 

• nawiązanie do nurtów personalistycznych o orien
tacji humanistycznej; 

• ustawiczność w samokształceniu każdej jednostki 
ludzkiej; 

• siłę sprawczą i efekt realizowanych przemian; 
• strukturę wkomponowaną w określony system 

przygotowania ludzi do pełnienia różnych funkcji 
i ról; 

• uczenie dzieci, młodzieży i dorosłych funkcjono
wania w warunkach demokracji; 

• dwustronny ruch wartości (od życia społecznego 
w środowisku lokalnym, regionalnym ogólnopolskim do 
ludzi i odwrotnie). 

Poszukuje się edukacji, która stanie się katalizatorem 
demokratyzacji kraju i przyspieszy jego uczestnictwo 
w jednoczącej się Europie1. Ponadto zapewni absolwen
tom szkół takie cechy w osobowości, jak: 

• aktywności przedsiębiorczość; zdolność sprostania 
wymaganiom konkurencji w gospodarce rynkowej; 

• wrażliwość humanistyczna; szacunek do wartości 
wyższych i motywacja do bezintresownych działań spo
łecznych; 

• pogłębiona humanistycznie motywacja wyborów, 
decyzji i działań; duża kultura moralna i uczuć; 

• zdolność do zachowań empatycznych i prowadze
nia negocjacji; 

• uspołecznienie i umiejętność budowania więzi 
międzyludzkich; 

• odrzucanie modelu życia zdominowanego przez 
„mieć" na rzecz „być"; 

• poczucie godności i kreatywności działania. Jest to 
równoznaczne z realizacją dewizy edukacyjnej „rozumieć 
świat - kierować sobą", która określa kształtowanie 
stosunku poznawczego do rzeczywistości przyrodniczej, 
społecznej, technicznej i kulturowej oraz zdolność egzy
stencjalną do sterowania własnym życiem pobudzaną 
przez wartości. 

Są one centralną kwestią edukacji2. 
Edukacja w nowym rozumieniu to także proces chro

nienia, zachowywania tradycji, sposób utrzymywania 
dziedzictwa. Swoistość, oryginalność, specyfika narodo
wa, regionalna, lokalna są istotnymi składnikami tak 
określonej edukacji. Podstawowymi wartościami tej edu
kacji są duża i mała Ojczyzna. Dlatego gdy nauczyciel-
regionalista, animator kultury i krajoznawca mówią o Oj
czyźnie, to jakby zaklinali się za ks. Piotrem Skargą: 

Gdybym zapomniał Ciebie Ojczyzno, 
moje święte Jeruzalem, 
niech przywrze język do mego podniebienia, 
niech uschnie moja prawica, 
A Ty Boże zapomnij o mnie3. 

P Pojęcie Ojczyzny 

ojęcie Ojczyzny ze względu na jego złożoność, moż
na porównać do największej z ufortyfikowanych budowli 
w Polsce. Stanowią ją ruiny bastionowej rezydencji ma
gnackiej czyli zamku Krzyżtopór w Ujeździe koło Opato
wa. Tworzą one swoisty kalendarz architektoniczny. 
O ogromie ruin świadczy fakt, że posiada ona tyle wież, 
komnat, sal i okien ile pór, miesięcy, tygodni i dni w roku. 
Ilość okien z powodzeniem może symbolizować różne 
aspekty Ojczyzny. Nie uwzględnienie ich przypomina 
niedoświadczonego nauczyciela, regionalistę, animatora 
kultury, krajoznawcę, którzy chcą zgłębić rozmiary za
mku Krzyżtopór w drodze zaglądania do jego wnętrza 
tylko przez jedno okno. Tymczasem, aby go poznać, trze
ba skorzystać z wielu jego okien. 

Co rozumie się pod pojęciem Ojczyzny? Punktem 
wyjścia dla polskiego rozumienia Ojczyzny była łacińska 
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patria, związana z domem, ojcem (pater) i dziedzictwem 
po nim (patrimonium), z czasem głównie z instytucją 
państwa. Patria jako wzór myślowy jest kalkowana do 
niemieckiego Vaterland, ukraińskiego batkiwszczyzna, 
bułgarskiego tatkowina. W językach słowiańskich mode
lem Ojczyzny pozostała rodzina. Widać to w znaczeniu 
słowa rodina, które w językach białoruskim, bułgarskim 
i rosyjskim łączy sensy rodziny i ojczyzny. Współczesne
mu pojęcia Ojczyzny odpowiada kompleks wyobrażeń, 
obejmujący: dom, rodzinę, ród, wieś, powiat, kraj, 
ziemię, naród, kulturę, wiarę, oparty na opozycji swój - obcy. 
Charakterystyczne w tym kompleksie jest to, że naród nie 
jest tu najważniejszy. Rola ta przypada cesze pokrewień
stwa, zawarta w słowiańskim pniu ród. Mówi się o pokre
wieństwie całego rodzaju ludzkiego (ros. rod czełowiecze-
skij) i o całym świecie ludzi. Jak zauważa Jerzy Bartmiński 
współczesne ogólnie przyjęte pojęcie Ojczyzny narodo
wej znajduje się między rodziną i światem. 

Jaki jest związek ojca i matki z Ojczyzną? Ojca 
przez rozwiązania prawne: dziedzictwo po ojcu, spadku, 
ojcowizny. Stąd w naszym języku przesunięcie znaczenia 
z ojcowizny na Ojczyznę. Związek matki z Ojczyzną wyra
ża się w odniesieniu do ziemi. Była ona dla Słowian matką, 
która rodzi i żywi. Dlatego otacza się ją czcią jako Ziemię-
Matkę. Matkę i ojca łączy dom, ognisko rodzinne, serce 
małej Ojczyzny. Dobrze to wyraża kaszubski wyraz domo-
wina4. Postrzega się nią w sensie Ojczyzny: rodzinno-do-
mowej, małej (lokalno-regionalnej), narodowej, państwo
wej, społecznej, publicznej, kulturowej, miejsca, matki5. 

Trudno wyrazić bogactwo znaczenia, a zwłaszcza skalę 
uczuć zawartą w pojęciu Ojczyzna. Spróbujmy odpowie
dzieć przynajmniej na kilka pytań jej dotyczących. Oto 
najważniejsze z nich: Czym dla każdego człowieka jest 
Ojczyzna? Co kryje się pod tym słowem? Jakie budzi w nas 
uczucia? Dlaczego jest czymś cennym, że dla obrony 
i wolności ludzie skłonni są oddawać swoje życie? 

Dziedzictwo literackie 

Odwołajmy się do literatury zawsze służącej odkry
waniu wartości, którym na imię Ojczyzna. Mówiła o niej 
z ogromną wrażliwością i głęboką mądrością, dostarcza
ła wyczerpującej wiedzy o Ojczyźnie. Nie wnikając w hi
storyczny przegląd osiągnięć poezji i prozy w tym zakre
sie, przytoczymy niektóre wersety wierszy, wskazujące na 
moc oddziaływania Ojczyzny w sferze emocjonalnej. Jak 
trafnie zauważa Elżbieta Jaraczewska w Wieczorze Ad
wentowym, że wyrazy: „ojczyzna" i „ojczyste", poetycznym 
brzmieniem wstrząsają zawsze harmonicznie czułe strony 
prawdziwie polskiej duszy. Jakże potężnym głosem woła 
do nas przeszłość Ojczyzny, gdy twarzą w twarz stajemy 
wobec jej pomników. Pod urokiem wielkiej przeszłości ro
dzi się nakaz budowy silnej przyszłości. Zależność tę traf
nie ujął Cyprian Kamil Norwid w dwuwierszu: 

Aby mierzyć drogą przyszłą 
Trzeba wiedzieć skąd się wyszło6. 

Zacznijmy od Ignacego Krasickiego, który w IX pie
śni Myszeidos daje następującą definicję przywiązania do 
Ojczyzny: 

KMR 

Święta miłości kochanej Ojczyzny, 
Czują cię tylko umysły poczciwe! 
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, 
Dla ciebie więzy, pęta niezalżywe! 
Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny, 
Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe. 
Byle cię można wspomóc, byle wspierać, 
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać 

Od XVIII wieku do dziś nie straciła ona aktualności. 
Losy Polaków potwierdziły jej trafność i aktualność. Do 
dziś słowami tego poety uczymy dzieci i młodzież powin
ności względem Ojczyzny. 

Warto sięgnąć do pracy O miłości Ojczyzny wielkie
go myśliciela Karola Libelta, który pojęcie Ojczyzny okre
ślał bardzo szeroko. Rozumiał przez nią ziemię na której 
mieszkamy z całą rozmaitością okolic, roślinnością pło
dów, z całym osobnym typem, charakterem kraju tego. 
Integralnymi elementami Ojczyzny według K. Libelta są: 
klimat, niebo, powietrze i woda z wszystkimi właściwościa
mi Składnikiem Ojczyzny jest także jeden lud, jeden ród, 
jedno plemię, z którego wyszli nasi rodzice, którego sami 
jesteśmy matką7. W ujęciu tego Wielkopolanina na pojęcie 
Ojczyzny składa się państwo z wszystkimi swobodami. Oj
czyzna jest więc wartością autonomiczną w sensie ziemi 
określonego narodu. Miłość do Ojczyzny jest najszlachet
niejszym uczuciem, a rozwijanie jej u młodego pokolenia -
jednym z najważniejszych zadań całego społeczeństwa. 

Na pytanie co to jest Ojczyzna Janina Kościałkowska 
odpowiada, że jest to miejsce wyboru miłością. Miłością 
serca i rozumu8. 

Wieszcz z miasta w dolinie mgłą zawianej, położone
go tam gdzie srebrne fale Ikwy płyną poświęca w poema
cie Wacław taką strofę miłości Ojczyzny: 

Miłość Ojczyzny - o! to słońce świetne 
Dla serc, co dumne, sieroce, szlachetne, 
Całe się czystym miłościom oddadzą. 
Jako mrowie, co łańcuch prowadzą, 
Świetniejsze serca wylatują przodem. 
Umrą - ich duchy lecą przed narodem9. 

Artur Oppman w wierszu Twoja Ojczyzna pisze: 
Ojczyzna twa, dziecię 
To cały ten kraj, 
Te lasy i pola, 
Ten ogród i gaj! 
I strumień, co srebrnie 
Pod słońca blask drga 
To wszystko, to wszystko 
Ojczyzna twa. 

Kornel Ujejski w Podróży przerwanej stwierdza, że 
mu nad niebo milsza jest Ojczyzna. Dlatego twórca tea
tru narodowego Wojciech Bogusławski w Krakowiakach 
i góralach konkluduje: 

Służyć swej Ojczyźnie miło 
Choćby i o głodzie, 
Byle światło w ludziach było, 
A sława w narodzie. 

Dla Wincentego Pola 
Ojczyzna stoi chlebem, 
poczciwej pracy, w pocie uzbieranym, 
zwykle łzami ludzkimi 
często i krwią zlanym. 
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Cyprian Kamil Norwid w Mojej piosence tak wspo
minał swoją Ojczyznę: 

Do kraju tego, gdzie kruszyną chleba 
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie 
Dla darów Nieba... 

Tęskno mi Panie... 
Do kraju tego, gdzie winą jest dużą 
Popsować gniazdo na gruszy bocianie, 
Bo wszystkim służą... 

Tęskno mi Panie... 
Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony 
Są -jak odwieczne Chrystusa wyzwanie: 
"Bądź pochwalony!" 

Tęskno mi Panie... 

Kazimierz Brodziński w wierszu Do Boga zwraca się 
z wymowną prośbą: 

Wróć nam Ojczyznę, o Boże na niebie, 
Bez której, równie jak bez Ciebie, Boże 
Lech żyć może! 

Maria Konopnicka w wierszu Co Ojczyzna? stwier
dza: 

Ojczyzna moja-to ta ziemia droga, 
Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga, 
Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła, 
W polskiej mnie mowie pacierza uczyła. 
(...) 
Ojczyzno moja - to ten duch narodu, 
Co żyje duchem wśród głodu i chłodu, 
To ta nadzieja, co się w sercach kwieci 
Pracą u ojców, a piosnką u dzieci. 

Ojczyzna, jak stwierdza Stefan Żeromski w Sułkowskim 
To samo życie. Jak krew bije w tętnach, 
jak serce w piersiach uderza, 
jak myśl w mózgu przepływa -
tak w nas żyje Ojczyzna. 

Ludwik Kondratowicz zapytuje, jak nazwać? 
Krzyżyki u wiejskich cmentarzy, 
Które na jesień mchem zielonym kwitną, 
A te z świątyni, co wznosili starzy, 
Pozapleśniałe pleśnią starożytną, 
A łzy, co święta obudzą starzyzna. 
I odpowiada "To wszystko Ojczyzna!" 

Na bramie cmentarnej projektu Stanisława Witkiewi
cza na Pąksowym Brzysku w Zakopanem widnieje zamie
szczona przez proboszcza zimowej stolicy Polski, Jana 
Tobolaka, tablica z wymowną sentencją Ojczyzny: 

Ojczyzna to ziemia i groby, 
Narody tracąc pamięć, tracą życie. 
Zakopane pamięta. 

Julian Tuwim w Kwiatach polskich zauważył, że Oj
czyzna to: 

Swąd dymu w polu, choć ogniska nie widzisz. 
Biała chata niska w sadku wiśniowym, 
Na mokradle ognik wieczorem. 

Czesław Janczarski w wierszu Ziemia rodzinna zwra
ca uwagę, v." 

Ojczyzna nasza to wieś i miasto 
i las co szumi piosnkę o zmroku 
obłok i słońce co świeci jasno, 
zboże co w polu rośnie wysoko. 

Ojczyzna nasza to dom i szkoła 
i szara wstęga drogi za miastem 
i wszystko, wszystko, co jest dokoła -
tak bliskie sercu, drogie, znajome... 

Wisława Szymborska w Gawędzie o miłościami oj
czystej m.in. mówi: 

Ziemio ojczysta,ziemio jasna, 
nie będę powalonym drzewem. 
Codziennie mocniej w ciebie wrastam 
radością, smutkiem, dumą, gniewem. 
Nie będę jak zerwana nić. 
Odrzucam pusto brzmiące słowa. 
Można nie kochać cię i zyć 
ale nie można owocować. 

Wgłębiając się w lekturę naszej literatury nasuwa się 
nieodparcie myśl, że Ojczyzna nie jedno ma imię. Poj
mowanie sensu słowa Ojczyzna ma wiele cech wspólnych. 
Każdy zgodzi się. że chodzi tu o określony obszar ziemi, 
język którym się posługujemy, całą tradycję i historyczną 
przeszłość, kulturowe dziedzictwo. Ojczyznę bardzo czę
sto utożsamia się z pojęciem Polska. Ma to szczególną 
wymowę w Wielkopolsce, która jest kolebką naszego bytu 
narodowego. O ziemi tej Gall Anonim w Kronice Pol
skiej pisał: Kraj, gdzie powietrze zdrowe, rola żyzna, las 
miodopłynny, wody rybne, rycerze wojowniczy, wieśnia
cy pracowici, konie wytrzymałe, woły chętne do orki, kro
wy mleczne, owce wełniste10. Warto o tym pamiętać, choć 
co raz trudniej w to uwierzyć. To tutaj nad Jeziorami Gopło 
i Lednickie, w Gnieźnie i Poznaniu przed przeszło tysią
cem lat kształtowały się zręby naszej państwowości. Dlate
go nie dziwi fakt, że tu w pobliżu grobów Mieszka I 
i Bolesława Chrobrego odkryto ogromną misę - chrzcielni
cę wskazującą na źródło chrztu Polski. W ciągu tysiąclecia 
rozlało się ono w potężną rzekę chrześcijaństwa w Polsce. 
Wyraża to fragment wiersza Juliana Ejsmonta Do Polski: 

Ojczyzno moja... 
Wykołysały ciebie poznańskie równiny. 
Nad Gopłem spędziłaś swe lata dziewczęce, 
Rozkochana w kruszwickich słowików piosence 
I w brzęku złotych barci piastowskiej krainy. 

Kazimierz Brodziński w Radzie apeluje do nas: 
Czcijcie Ojczyznę zawsze, wszędzie, 
Choć los na nią gromy miota, 
Nie zmoże jej, gdy żyć będzie 
Polski język, polska cnota. 

Adam Mickiewicz będąc na emigracji stale myślał 
o Polsce podkreślając ...w Ojczyźnie serce me zostało. 

Andrzej Zaniewski dzieli się z nami takimi uwagami: 
Mówimy: Polska -to ty i ja 
i las przez który idziemy 
słońcem prześwietlony 
gaj dębowych brązów i brzozowej bieli 
kłosy traw schylone nad gniazdem skowronka. 
Mówimy: Polska - to ty i ja 
i mury hal fabrycznych 
szumiące jak brzegi 
fantastycznego morza 
i linie wysokiego napięcia 
lecące do obłoków 
wiążące ze sobą białe widnokręgi. 
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o Kulturotwórcza rola Ojczyzny 

Ojczyzna odgrywa istotną rolę kulturotwórczą. Jest 
źródłem inspiracji ,dla pisarzy, poetów, artystów, fi
lozofów. Liczne wytwory kultury stają się niezrozu
miałe, jeżeli oderwiemy je od Ojczyzny i związanych 
z nią perypetii". Jedni z pisarzy i poetów pisząc 
o Ojczyźnie sławią naszą ziemię i krajobraz, drudzy 
rycerską i gospodarczą przeszłość, inni rozważają fe
nomen kultury i języka, marzą o Rzeczypospolitej przy
szłej, lepszej... W XIX wieku wieku przedkładano nad 
inne maksymę, że słodko i zaszczytnie jest umierać za 
Ojczyzną. 

Między snem o szpadzie i snem o chlebie, jakby 
powiedział Stefan Żeromski, obraca się tematyka poezji 
i prozy o Ojczyźnie aż do odzyskania. niepodległości 
w 1918 roku. Współcześnie w Polsce kreuje się wzorzec 
obywatela wielostronnego, zdatnego do pracy, twórczo
ści, rady i obrony. 

Dzięki twórczości literackiej kategoria Ojczyzny we
szła na trwałe do kultury narodowej, a tym samym do 
krajoznawstwa i regionalizmu. Odegrała ogromną rolę 
w kształtowaniu i rozwijaniu patriotyzmu narodu i jego 
świadomości. 

Niby wszystko jasne, a jednak dla każdego z nas 
Ojczyzna to suma własnych, indywidualnych odczuć, 
wspomnień, oczekiwań, planów i nadziei. Może nią 
być matka pochylona w ogródku w powodzi kwiatów, 
ojciec klepiący kosę w nadciągającym ciepłym czerw
cowym wieczorze, dom rodzinny z kamieniem u wę
gła, z kwiatami w oknach, z podłogą umytą przez 
mamę. Może to być modlitwa wieczorna, ufne bocia
ny, łąki umajone, krzyże i figury przydrożne, a także 
szkoła, nauczyciele, prefekt. Pieczenie ziemniaków 
w ognisku na polu. Roraty, rezurekcja. Kuropatwy 

i bażanty w ogródku, babie lato i konie, krowy na pa
stwisku, a także koloryt pszenicznych łanów, rumian
ków i modraków. Kapliczki na rozdrożach, śpiewne 
brzęczenie pszczół. Znak krzyża, który czynił-siewca 
rzucając pierwszą garść zboża na skiby ziemi, albo 
matki układającej do snu dziecko lub towarzyszący 
przy krojeniu-nowego bochenka chleba... Może to być 
także widok ulicy, na której upłynęło dzieciństwo i przy 
której kwitły malwy i jaśminy, albo znajome pagórki, 
owal jeziora, brzeg rzeki... 

Dla każdego z nas Ojczyzna to także miejsce uro
dzenia. Stefan Żeromski w powieści Przedwiośnie 
dostrzegał to pisząc: Każdy z nas ma swoje miejsce 
ulubione w dzieciństwie. To jest ojczyzna duszy. 

Aleksander hr. Fredro w wierszu Ojczyzna wypowia-
da myśl, że dla niego Ojczyzna to: gospodarz, który wita 
i do stołu zaprasza; żuraw w studni; sad rozkwitłych ja
błoni. W kilkanaście lat później napisze, że Ojczyzna to 
już tylko język wspólny, bo to jest targowica idei i poglą
dów, nienawiści i hańby. Czy nie uchwycił jednego i dru
giego oblicza? 

Ważną rolę w kształceniu do miłości małej ojczy
zny spełnia edukacja oparta na dziedzictwie kultu
rowym w regionie12. Stwarza się w niej ramy oparcia 
kształcenia i wychowania na małych ojczyznach i po
znawaniu własnego środowiska. Problematyka małych 
ojczyzn i tożsamości regionalnej postrzegana jest 
w niej jako źródło postaw obywatelskich i patriotycznych. 
Miłość i poznanie małej ojczyzny w sensie podwórka, 
miejscowości, regionu, ziemi, daje oparcie i świadomość 
odrębności i niepowtarzalności ojcowizny. Trafnie o tym 
w Obrocie rzeczy ks. prof. dr hab. Janusz Pasierb pisał: 
Małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich, w wiel
kich ojczyznach 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 ży-

Ojczyzna to także owal jeziora otoczony lasami - również tymi na Kociewiu 



ciu i na świecie. Dowodzą one, że poprzez edukację we 
wspólnocie rodzinnej, środowiska lokalnego, a następ
nie regionalnego i narodowego można kształtować 
postawę uniwersalizmu europejskiego. Tylko pełna zna
jomość własnych małych ojczyzn, korzeni dziedzictwa 
kulturalnego regionów, pozwala na wykształcenie oby
wateli świadomych wartości swej dużej Ojczyzny - Pol
ski, umiejących współistnieć wśród narodów Europy 
w duchu szacunku i tolerancji dla swych odrębności13. 
W przededniu integrafijji Polski z NATO i Unią Euro
pejską są to wartości niepowtarzalne. 

Szansą wprowadzenia edukacji regionalnej do szkól 
jest przyzwolenie Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
władz samorządowych do poszerzania ofert dydaktycz
no-wychowawczych związanych ściśle ze środowiskiem 
lokalnym. Znacznymi efektami w realizacji wielu pro
jektów edukacji, opartych o małe ojczyzny, może poszczy
cić się Akademia Małych Ojczyzn14, wiele szkół na Ko-
ciewiu, których działalność regionalną mądrze inspiruje 
i promuje interesująco redagowany kwartalnik społecz-
no-kulturalny Kociewski Magazyn Regionalny, (a głównie 
powstałe w 1995 roku Kociewskie Towarzystwo Oświato
we - uzup. red.). To samo można powiedzieć o szkołach 
podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim, które od kilku 
lat realizują program Regionalizm i krajoznawstwo15. 

Wiedza o małych ojczyznach w szkołach realizujących 
założenia regionalizmu obecna jest na wszystkich lekcjach, 
zwłaszcza historii, geografii i języka polskiego. 

Sporo elementów edukacji skoncentrowanej na ma
łej ojczyźnie, dziedzictwie kulturowym w regionie za
wiera zaproponowany pod koniec lat osiemdziesiątych 
przez autora tego tekstu program szkolnego ruchu kra
joznawczo-turystycznego dla uczniów szkół ogólnokształ
cących (stopnia podstawowego i licealnego) i zawodo
wych Wielkopolski, oparty o Poznań i jego najbliższe 
okolice, szlak Piastowski z Ostrowem Lednickim i Gnie
znem na czele16, otoczenie Miłosławia, Winnej Góry, 
Środy, Zaniemyśla, Kórnika, Rogalina i Puszczykowa, 

Wielkopolskiego Parku Narodowego, Parku Natury 
w Promnie i Puszczy Zielonka. W programie tym wy
eksponowano postacie wielkich Wielkopolan, „literac
kie przystanki nad Wartą" wielu pisarzy i poetów17, ślady 
bohaterów serialu TVP Najdłuższa wojna nowoczesnej 
Europy, podania, legendy i baśnie wielkopolskie18, zwie
dzanie obiektów współczesnej gospodarki, techniki, na-
uki kultury19. 

O Konkluzje 
jczyzna jest słowem znaczeniowo bogatym. Od

syła do wielu desygnatów. Dla nas zasadniczym odnie
sieniem jest rodzinny kraj i naród. Pojęcie to obejmuje 
też Inne przestrzenie. Przykładowo w poemacie Karola 
Wojtyły pod tytyłem Myśląc Ojczyzna znajdujemy ślady, 
jak jednostka ludzka poznaje język ojczysty, dojrzewa 
w nim w rodzinnym domu i środowisku swego dzieciń
stwa. Pojawiają się w nim obrazy: jasnego nieba, pól po
krytych zbożem, drogi wytyczonej zbożem, wieczornego 
milczenia i zmęczonych płuc mej ziemi. Przedstawione 
są czynności związane ze żniwami. Największą pojem
ność semantyczną mają pojęcia kraju i narodu. Nic dziw
nego, że znalazły one w interesującym nas tu poemacie 
najwięcej miejsca. 

W działalności edukacyjnej, kulturalnej, krajoznawczo-
turystycznej i regionalnej dąży się do tego, żeby pojęcie Oj
czyzny zaczynało się od progu rodzinnego domu i przez 
przedszkole, szkołę i aktywność zawodową, kulturalną re
gionalną towarzyszyło dzieciom, młodzieży i dorosłym na 
ścieżkach, które wiodą w daleki świat życia. 

Co zrobić, aby w procesie tym harmonijnie współpra
cowali ze sobą wszyscy, którzy kształtują osobowość czło
wieka, zwłaszcza rodzina, szkoła, kościół, harcerstwo, 
środowisko lokalne, PTTK, towarzystwa regionalne, spo-
łeczno-kulturalne, społeczność rówieśnicza, zawodowa, 
takiego człowieka, który potrafi się oprzeć zagrożeniom 
i sprostać wyzwaniom przełomu XX i XXI wieku? 
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KAZIMIERZ ICKIEWICZ 

Kaszubi w USA 

Tak jak Polaków w ogóle, tak i Kaszubów wszędzie po trochu na świecie. Ale największe 
ich skupiska znajdują się w Stanach Zjednoczonych AP i Kanadzie. Na półwyspie Jones 
Island stworzyli Kaszubi własne Łybackie „państewko", w którym „gubernatorem" był 

Jakub Muża, rodem z Pucka. Prawdziwą jednak stolicą kaszubskiego wychodźstwa w Stanach 
Zjednoczonych stała się Winona, której cała czterotysięczna dzielnica mówiła po kaszubsku 
i wybierała własne władze miejskie. 

WINONA 
Pierwsi polscy imigranci, głównie Kaszubi, przy-

byli do amerykańskiej Winony w 1857 roku. 
W 1871 roku było tam już około stu polskich 

rodzin. W następnym roku wzniesiono kościół pod we
zwaniem św. Stanisława. Wśród bardziej aktywnych 
pionierów tego okresu wymienić należy komitet sześciu: 
August i Martin Bambenek, Francis Drążkowski.Noco-
lans Tryba, John Czapiewski i August Cierzan. Znacz
nie zasłużył się dla tej parafii w latach 1875-1890 fran
ciszkanin, R. Byzewski, pochodzący z Karwi. Z chwilą, 
gdy miejscowość nieco się rozrasła, zbudowano drugi 
kościół, który w 1906 roku otrzymał wezwanie św. Kazi
mierza. 

Według opisu Hieronima Derdowskiego z 1897 roku, 
Winona liczyła 20 tysięcy mieszkańców, wśród nich 
5 tysięcy Polaków, w tym 4 tysiące Kaszubów. Chociaż 
w innych miastach zamieszkiwało więcej imigrantów 
z Kaszub, to jednak Winona uchodziła za ich amerykań
ską stolię. Zamieszkiwali oni w Winonie przedmieście 
nazywane „czwartą wardą". W radzie miejskiej mieli 
swoich przedstawicieli. Posiadali dużo sklepów, pracowni 
rzemieślniczych, tartaków i farm. 

W 1982 roku Winona liczyła około 30 tysięcy mie
szkańców. Od końca XIX stulecia liczba jego mieszkań
ców wzrosła zatem nieznacznie. W 1971 roku parafia 
św. Stanisława liczyła 1593 rodziny polskie, w tym 
364 rodziny o nazwiskach spotykanych na Kaszubach. 
Przodkowie większości winońskich imigrantów pocho
dzili z południowych Kaszub, z okolic Kościerzyny, Choj
nic i Bytowa. 

W połowie 1885 roku za chlebem do Stanów Zjedno
czonych wyjechał wspomniany Hieronim Derdowski. 
W Ameryce zajął się działalnością społeczną wśród Po
lonii. Po krótkim pobycie w Chicago, Detroit, Bufallo, 
Nowym Jorku i znowu w Detroit, w 1886 roku osiadł na 
stałe w Winonie, gdzie redagował tygodnik dla ludu 
„Wiarus". Tam, w Winonie, znalazł swoją drugą ojczy

znę i założył rodzinę. Przez dom Derdowskich przewija
ło się wielu Polaków przybywających z kraju. Był on także 
miejscem kontaktów z Polonią amerykańską. Panowała 
w nim atmosfera polskości i głębokiego kultu dla trady
cji wyniesionej z kraju ojczystego. Derdowski zmarł 
w 1902 roku i pochowany został na cmentarzu w Wino
nie, gdzie do dziś znajduje się jego grób. 

DETROIT 
Pierwsza kaszubska rodzina, a byli nią Lemkowie, 

przybyła do Detroit przed 1859 rokiem. Głowa 
rodziny, Jan Lemke, urodzony w 1826 roku w Ko-

ścierzynie, był z zawodu krawcem. Do Detroit przybył 
z żoną, trojgiem dzieci i kilkoma krewnymi. Nazywany 
jest pionierem kaszubskiego i polskiego osadnictwa 
w Detroit, Zmarł w 1914 roku. Został pochowany na miej
scowym cmentarzu Mt. Olivet. 

Wśród pierwszych polskich przybyszów do Detroit, 
poza rodziną Lemków, znajdujemy jeszcze inne rodziny 
pochodzenia kaszubskiego: Ostrowskich, Detlaffów, 
Klebbów, Treppów, Hińców, Grenków, Tuske i Hilde-
brandtów. Ambicje narodowe zadecydowały, że w roku 
1872 Polacy posiadali już kościół pw. św. Wojciecha. 
W następnym roku wybudowano szkołę. 

W podtrzymaniu świadomości narodowej wśród 
rodaków w Detroit ważną rolę odegrała polska prasa. 
Z dniem 27 października 1885 roku zaczął się ukazywać 
w tym mieście „Pielgrzym Polski". W styczniu 1886 roku 
jego redakcję objął Hieronim Derdowski. W 1904 roku 
zaczął wychodzić „Dziennik Polski". 

Dla Polonii ważne znaczenie miał też zapewne, zało
żony w 1880 roku przez Jana Żyndę, pierwszy w mieście 
polski browar. 

Po drugiej wojnie światowej Polacy, w tym również 
Kaszubi, zaczęli przenosić się do nowych dzielnic. Wie
lu zmieniło nazwiska na angielskie. Szkoła powoli traci
ła polski charakter, uczęszczało do niej coraz więcej 
Niemców, Francuzów i Włochów. 
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CHCAGO 
Najstarszym polskim skupiskiem w Chicago jest 

parafia św. Stanisława Kostki. Kościół pod tym 
wezwaniem był już czynny w 1867 roku. Dyrek

torem szkoły parafialnej był od 1891 roku ks. Piechowski, 
urodzony w Stawiskach koło Kościerzyny. W książce Poles 
of Chicago znajdują się nazwiska zasłużonych dla tego 
miasta rodzin, a byli to Blaskowie i Schwabowie, legity
mujący się kaszubskim rodowodem. 

Z Chicago łączy się osoba ks. Pawła Rhode, pierwszego 
polskiego biskupa w Ameryce, a pochodzącego z Wejhe
rowa. Ks. Rhode został ordynariuszem diecezji Grenn Bay 
w 1915 roku. Zmarł po drugiej wojnie światowej. 

Jak podaje Stefan Ramułt, w Chicago pod koniec 
XIX wieku mieszkało około 100 tysięcy Polaków, w tym 
ponad 30 tysięcy stanowić mieli Kaszubi, mieszkający 
głównie przy Noble i Division Street. 

MILWAUKEE 

W śród pierwszych polskich emigrantów w Mil
waukee przeważali osadnicy z Pomorza Gdań
skiego i Wielkopolski. Byli wśród nich także 

Kaszubi, którzy zamieszkiwali Jones Island. Spośród 
pierwszych osadników o nazwiskach spotykanych na 
Kaszubach warto wskazać Martina Kulasa i Jana Eber-
towskiego, przybyłych do Milwaukee na początku lat 
sześćdziesiątych XIX wieku. 

Wyspa Jonasza dla kaszubskich osadników, którzy 
przybyli tam z okolic Pucka i Wejherowa okazała się nie
przychylna. W 1870 roku fale jeziora, wzburzonego hu-
ragenem, zalały całą wyspę. Nie ocalał ani jeden dom. 
Po 1872 roku na wyspę zaczęli przybywać nowi osadni
cy kaszubscy, którym przewodził Jakub Muza. Głównym 
ich zajęciem było rybołówstwo, a łowili przede wszyst
kim szlachetnego pstrąga. Życie towarzyskie tejże spo
łeczności skupiało się w tawernie Strucka. 

W 1897 roku po tereny zamieszkane przez kaszubskich 
rybaków zaczęła sięgać firma Illinois Steel Company, 
zamierzając zbudować tu urządzenia portowe. Drogą do 
wywłaszczeń stały się procesy sądowe. W 1902 roku 
dla zastraszenia innych Kaszubów, kompania zburzyła dom 
Budzisza, któremu wcześniej wytoczyła proces. W tym cza
sie przeprowadzono około 140 procesów dotyczących podob
nych spraw. Exsodus z wyspy rozpoczął się w 1920 roku. 
Jako ostatni opuścił wyspę Feliks Struck. 

Janes Island zamieszkiwało podobno 3 tysiące ryba
ków. Obecnie cały obszar zajęły urządzenia portowe, zaś 
po kaszubskich osadnikach nie zostało ani śladu. 

* * * 

Po stu latach możemy powtórzyć z większą jeszcze pew
nością słowa Hieronima Derdowskiego: Nigdze ju nie nale-
zesz dzys na świecie kątka, gdze be po nos Kaszubach nie 
bela pamiątka. Zarówno bowiem pierwszy okres stulecia, 
jak i obie wojny światowe, powiększyły jeszcze skupiska 
emigracji kaszubskiej. 

Czytelników, zainteresowanych literaturą piękną na 
temat wychodźstwa kaszubskiego, odsyłam do książek 
Augustyna Necla - Kutry o czerwonych żaglach i Z deszczu 
pod rynną. 

Gdy woda zimą 
w rzekach huczy, 
to na wiosnę 
mróz dokuczy. 

Gdy zima mocno 
rzeki lodem ścina, 
wiele ciężarnych 
mają w ten rok syna. 

Im więcej zimą wody, 
tym więcej wiosną pogody. 

Kiedy mgła w zimie, 
ziarno w ziemi drzymie. 

Kiedy się liść gęsto trzyma, 
nie tak prędko będzie zima. 

W zimie komin nam ojcem, 
fajerka matką, 
kożuch-dobrodziej, 
a zapiecek chatką. 

Zima starym dokucza, 
a młodych naucza. 

Zła zima zbożu szkodzi 
i nieplenne kłosy rodzi. 
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Niżej zamieszczony tekst, pochodzi z książki Ireny Kosmowsktej (1856-1932) zatytuło
wanej Pomorze .będącej zarysem historycznym, geograficznym, gospodarczym i spo
łecznym, wydanej przez „Księgarnię Polską" Towarzystwa Polskiej Macierzy Szkolnej 
w 1930 roku w Warszawie - w dziesiątą rocznicę powrotu Pomorza do Polski. Autorka była 
znaną działaczką oświatową, pedagogiem i publicystki współpracującą z wieloma "taa-
sopismami, m.in. Bluszcz, Tygodnik Ilustrowany, Ziemia. Ze 172 stronicowej książki druku
jemy kilka fragmentów z rozdziałów VIII i X, tematycznie związanych z obszarem obe
cnego Kociewia. W przedruku zastosowano współczesne zasady pisowni polskiej. 

IRENA W. KOSMOWSKA 

P o m o r z e 
fragmenty 

Na Pomorzu nadwiślańskim wzgórzy-
sty grzbiet pojezierza obniża się 
zwolna. Miejsce spiętrzonych wyso

ko moren czołowych zajmują rozlegle, sła
biej sfalowane powierzchnie, pokryte pia
skiem i żwirem. Ciągną się one daleko na 
południe aż poza granice województwa po
morskiego, staczając się wreszcie ku sze
rokiej wklęsłości, której dnem zdąża ku 
zachodowi Noteć (...). 

Głównym skarbem ubogiej w tych stro
nach gleby są pokrywające znaczną 
powierzchnię olbrzymie lasy. Są to Bory Tu
cholskie , które dziś jeszcze obejmują prze
szło 3.000 km2. Nie stanowią one obecnie 
zwartego kompleksu, mają jednak partie le
śne, ciągnące się bez przerwy 90 km. Na 
wyrąbanych polanach znajdują sie uprawne 
pola i osiedla ludzkie. 

Bory Tucholskie składają się przeważnie 
z drzew sosnowych z grubymi nagimi pnia
mi, wieńczonymi dopiero u góry zieloną 
koroną; jałowiec stanowi ich główne podszy
cie, od czasu do czasu tylko biała brzoza 
rzuca na to ciemne tło srebrną plamę, albo 
błyszczy się woda w mokradłach. Dopiero da
lej, nad brzegami rzek: Brdy, Czarnej Wody 
i ich dopływów, zjawiają się drzewa liściaste: 
dęby i buki. W głębi lasów zachowały się je
szcze cenne zabytki pierwotnej puszczy. Słyn
ne są tu prastare cisy w tzw. Cisowym Gaju, 
rosnące na półwyspie skrytego w lasach 
jeziora Mukrz pod Wierzchodnem. Cenną 
także i troskliwie również jak i cisy ochrania
ną osobliwością, są jarzębiny odrębnego 
rodzaju, zwane tu „brzękiem"(...). 

Bogactwo leśne Borów Tucholskich 
stało się podstawą rozwijającego się 
tu przemysłu; przyznać też należy, 

że gospodarka leśna jest od dawna wzoro
wo prowadzona. Głównym ogniskiem prze
mysłu drzewnego jest Czersk, położony 
pomiędzy Brdą a Czarną Wodą. Widzimy 
tu liczne tartaki i fabryki; miasto to też wy
suwa się na czoło tej okolicy leśnej, usuwa
jąc w cień dawną jej stolicę, Tucholę. Silny 
spadek rzek, zdążających z obszaru leśne
go ku Wiśle, wyzyskany został dla celów 
przemysłowych. Siła wody porusza tartaki 
i młyny, a nad Czarną Wodą w Gródku 
zbudowano w latach ostatnich wielką cen
tralę elektryczną, zasilającą swoim prądem 
znaczną część Pomorza. Wysoka tama spię
trza tu do 11 m rzekę, tworząc sztuczne 
jezioro. Ten zbiornik, zawierający 6 milio

nów m3 wody, spadkiem swym wytwarza 
prąd elektryczny, obsługujący kilka powiatów. 

Z dorzeczem Wisły sąsiaduje wspo
mniany już obszar zwany Kociewiem. 
Lasów tu mniej, a spod piasków wyłaniają 
się na powierzchnię urodzajne gliny. Kraj 
to gęsto zaludniony; osiadły tu rolnik jest 
zamożny, spotyka się często duże gospo
darstwa gburskie. Nad rzeką Wierzycą roz
siadło się miasto Starogard. Jednym 
z najstarszych zabytków tego grodu, które
go powstan sięga XII wieku, jest wspa
niały gotycki kościół farny z XIV wieku. 
Jego w ostre zęby wycięte szczytowe ściany 
służyły za wzór wielu świątyniom. Najsłynniej
szym jednak skarbem Kociewia jest Pelplin, 
również nad Wierzycą leżący, stolica bisku
pów chełmińskich. Obok katedry mieści się 
tam seminarium duchowne i gimnazjum, co 
zastanawia i złego względu, że Pelplin jest 
właściwie tylko wielką wsią (...). 

Po drugiej stronie Wisły widzimy znów 
pamiątki minionego już, na szczęście, 
ucisku i przemocy. To Świecie, z za

mkiem krzyżackim z XIII wieku i ze zbudo
waną dla rycerzy Zakonu katedrą. Gmach 
odnowiono i do dawnego wyglądu po
wrócono staraniem Wilhelma II, który dbał 
o to, by słupy zdobywcze, wbite w ziemię 
pomorską, na wieki przetrwały. W czasach 
ostatnich, przed wielką wojną, zbudowa
no też w tym 6-tysięcznym miasteczku 
wspaniałą szkołę powszechną. Dziś w pięk
nych jej salach, w których niedawno jeszcze 
panował przymus i znęcanie się, rozbrzmie
wa wesele, dzieci nabrały zaufania do swo
ich kierowników, wierzą im i kochają ich, 
rozwinęło się życie szkolne na naturalnych 
podstawach oparte. I tak jest obecnie wszę
dzie na Pomorzu. 

Rzućmy jeszcze okiem na okolice, cią
gnące się ku północy na lewnym brzegu 
Wisły. Gdy miniemy Grudziądz, ujrzymy 
malowniczo na wzgórzach rozłożone mury 
pięknego miasteczka, Nowego. Łączy się 
tu harmonijnie przeszłość z teraźniejszością. 
Bujna roślinność okrywa stare mury trzy
nastu baszt, otaczających miasto. Zacho
wały się też jeszcze dwie starożytne 
bramy: Gdańska i Grudziądzka, a także 
głębokie fosy. Nowe było niegdyś silnym 
grodem obronnym. Jak wszędzie na Po
morzu, wznoszą się i tu gotyckie kościo
ły: farny i pobernardyński, później prze
robiony na ewangelicki; w tym drugim 

pozostalo z dawnej jego piękności gotyc
kie prezbiterium i ciekawa krypta 
podziemna (...). 

Na północ od ujścia, spływającej z Po
jezierza Kaszubskiego rzeki Wierzy
cy, leży w głębi doliny Wisły miasto 

Gniew Przytłacza je poniekąd olbrzymie 
zamczysko czworokątnej gotyckiej budowy, 
ozdobione czterema narożnymi wieżami. 
Ta typowa średniowieczna warownia 
przykre wywiera wrażenie. Przetrwała 
ona wieki i dziś dopiero chyli się w rui
nę. Drugim gotyckim gmachem w Gnie
wie jest kościół z XIV wieku, z zębatymi 
murami, z wyniosłym szczytem. Cenną 
pamiątką jest znajdujący się w p o b l i ż u -
mku „dom Sobieskiego",w którym ten 
król, będąc starostą gniewskim, często 
przesiadywał. Dawne polskie czasy przy
pominają też domy na rynku z charakte-
rystycznymi podcieniami. 

Poniżej Gniewa Wisła dzieli się na dwie 
odnogi. Wschodnia, zwana Nogat, dąży 
wprost ku Zatoce Gdańskiej. Ostatnim zaś 
nad zachodnią odnogą Wisły położonym 
miastem jest Tczew. Na północ od niego 
granica Polski skręca na zachód i porzuca
jąc bieg Wisły wspina się na wyżynę po
morską. Stary książęcy gród Tczew, tak jak 
i inne miasta pomorskie, różne przycho
dził koleje. Brał udział w wojnach krzyżac
kich, gdańskich, szwedzkich, napoleoń
skich, zdobywany był, niszczony i znowu 
podnosił się z gruzów. Z dawnych zabytków 
przechował dwa stare kościoły gotyckie. Dzi
siaj jest ważną stacją węzłową nadgraniczną, 
posiada wielkie warsztaty kolejowe i port 
rzeczny, który w przyszłości połączony zo
stanie z morzem. Dwa mosty łączą Tczew 
z obszarem Wolnego Miasta Gdańska. 
W Tczewie znajduje się szkoła morska, wy
chowująca marynarzy naszej floty (...). 

Piękno kraju, rozmaitość jego krajo
brazów czynią z Pomorza znakomity 
teren letniskowy, a morze oraz peł

ne ożywczego ozonu okolice leśne stano
wią znakomite warunki zdrowotne, tak iż 
kraj nadaje się w najwyższym stopniu na 
uzdrowiska, tym więcej, że sprzyja temu 
wysoki poziom kultury materialnej. 

Nadto Pomorze jest integralną częścią 
Polski i zrozumieć to powinien naród filo
zofów i myślicieli, za jaki Niemcy uchodzą 
czy uchodzić pragną (...) 
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MAREK ŚLIWA 

Kompleks klasztorny w Nowem 
Ludzie i budowle 

(dokończenie) 

LIKWIDACJA KONWENTU 

F ryderyk Wilhelm III wydal 30 października 1810 roku 
reskrypt gabinetowy, który ostatecznie likwidował 
nowicjaty zakonne, skazując tym samym istniejące 

konwenty na powolne wymarcie. Gwardianem bernardynów 
nowskich był wówczas o. Hadrian Dembrowski. Wymierali 
zakonnicy, coraz bardziej marniał ich kościół. Utrzymaniu 
w całości kompleksu klasztornego nie sprzyjały też czasy wo
jenne. Wyprawa „Wielkiej Armii" na Rosję skończyła się tra
gicznie, a w świątyni klasztornej wycofujący się Francuzi urzą
dzili swój lazaret. Przebywali w nim głównie chorzy na tyfus, 
z których wielu zmarło. Dla ogrzania wnętrza do kościoła wsta
wiono piece węglowe, z których dym uchodził przez wybite 
w ścianach i w sklepieniu otwory. Mimo to wnętrze zostało 
mocno zasmolone, zakopceniu uległ też strop maryjny. Przy 
tej okazji spalono zapewne część wyposażenia świątyni. Po 
klęsce Napoleona kościół uznano za zbeszczeszczony, nielicz
ne zaś nabożeństwa odprawiano w specjalnie w tym celu kon
sekrowanej zakrystii. 

Jeszcze za życia ostatnich bernardynów władze pruskie 
powierzyły administrowanie pozostałością mienia konwen
tualnego proboszczowi nowskiemu, ks. Marcinowi Bieszko-
wi. Całość gruntów oddana została wówczas w dzierżawę, 
przynoszącą rocznie około 300 talarów. Rozpoczęto też roz
biórkę budynków gospodarczych. Dochody ze sprzedaży ma
teriału rozbiórkowego, około 186 talarów, przeznaczono na 
pokrycie kosztów remontu browaru klasztornego i muru oraz 
naprawy zegara. W tymże czasie rozdysponowaniu uległa 
część wyposażenia kościoła klasztornego. 

Do fary nowskiej przeniesiono: 
• ołtarz Matki Boskiej Bolesnej, niegdyś tryptyk (zachowa

ła się jedynie część główna, ale z XX-wiecznymi obrazami); 
• obraz ołtarzowy „Śmierć św. Franciszka z Asyżu", 

ponoć łaskami słynący; 
• obraz ołtarzowy „św. Jan Kapistran z Turkiem"; 
• obraz ołtarzowy „Walka Archanioła Michała z Szata

nem" pędzla Hermana Hahna (zginął podczas prac remon-
towo-powiększeniowych w 1913 roku, ponoć spłonął 
w pożarze magazynów); 

• rokokowa monstrancja z połowy XVIII wieku, sygno
wana inicjałami Jana Letyńskiego z Torunia. 

Oprócz tego do przycmentarnej kaplicy św. Jerzego 
przeniesiono ołtarz św. Antoniego i inny ołtarz bez obrazu. 

W coraz bardziej opustoszałym kościele klasztornym 
pozostało jeszcze sześć innych ołtarzy, w tym główny oraz 
portrety rodzinne Konopackich. Zabrał je w 1832 roku hrabia 
Mateusz Konopacki z Galicji. 

Ostatnim z zakonników nowskich był o. jubilat Roman 
Wax. W 1820 roku wystąpił on do władz pruskich z prośbą 

o przejęcie przez administrację świecką kurateli nad pozosta
łością mienia konwentualnego. Została ona odrzucona, a jemu 
zagrożono przeniesieniem do innego klasztoru. Ten starszy 
już wiekiem bernardyn, wobec niskiej pensji „etatu cywilne
go", udzielał lekcji łaciny i korepetycji młodzieży mieszczań
skiej. 

Roman Waxzmarł 17 czerwca 1822 roku, zwłoki zaś jego 
nie zostały złożone w podziemiach klasztornych, lecz pod ołta
rzem głównym kaplicy św. Jerzego. Jeszcze przed jego śmier
cią, 18 listopada 1821 roku, administrator, ks. Bieszk, spo
rządził na prośbę oficjała generalnego, Rossołkiewicza, 
inwentarz ruchomego mienia konwentu. Zawarł on w nim 
również własne sugestie, co do dalszego przeznaczenia tych 
ruchomości. Do większości z tych propozycji władze pruskie 
nie miały zastrzeżeń. 

Księgozbiór klasztorny przekazany został do powstające
go właśnie w Pelplinie Seminarium Duchownego. Ołtarz 
główny z 1609 roku pozostawiono w kościele, z pozostałych 
pięciu, dwa otrzymał kościół w Pieniążkowie, dwa kościół 
w Jeżewie, a ostatni przeniesiono do Osia. Podniszczony już 
feretron przekazano do Szenwałdu. Ławki i organy już nie 
istniały, drewno spalono na opał, ołów z piszczałek został 
rozkradziony. Ze sreber klasztornych fara nowska otrzymała 
krzyż relikwiarzowy, pozłacany kielich i paterę. Pozostałe 
podzielono między Świecie i Jeżewo. Podobnie podzielono 
pozostałe przedmioty i szaty liturgiczne, w tym 50 ornatów 
między Nowe, Świecie, Pieniążkowo, Jeżewo, Lalkowy, Bzo-
wo, Przodkowy, Chwaszczno, Lubień i Łąkie. Otwartą pozo
stawała sprawa dzwonów. Według pierwszej wersji dwa 
mniejsze miały być przeniesione na nowski zamek, będący 
od 30 sierpnia 1789 roku ewangelickim zborem. Kolejna 
wersja przewidywała przeznaczenie dużego dzwonu dla 
parafii Subkowy, pozostałych dla Lubienia. Ostatecznie 
jednak duży dzwon otrzymać miał luterański kościół 
w Świeciu, pozostałe zbór nowski. Wywołało to wątpli
wości władz kościelnych wobec osoby ks. Bieszka i dzwo
ny pozostawiono na dawnym miejscu. 

KOŚCIÓŁ KLASZTORNY 
ŚWIĄTYNIĄ EWANGELICKĄ 

Pozbawiona wyposażenia świątynia z wolna niszczała. 
Drobne jedynie, kosmetyczne remonty przeprowadzo
no przy niej w 1826 roku. W 1832 roku rozebrano mur 

klasztorny, sam klasztor zaś zamieszkiwało kilku bezdom
nych. Dalsze przeznaczenie obiektów nie zostało ustalone. 

Władze pruskie, reprezentowane przez regencje w Kwi
dzynie i landraturę w Świeciu, chciały przydzielić kościół 
ewangelikom nowskim, ci jednak mieli już swoją świątynię 
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i w 1824 roku odrzucili sugestie administracji. W klasztorze 
chciano wówczas zorganizować przytułek dla zubożałych urzę
dników, lub też siedzibę zreformowanego zakonu, Wraz ze 
szkołą. Ówczesny biskup chełmiński nie wyraził na to zgo
dy. Wiosną 1826 roku nadprezes regencji polecił asesorowi 
nowskiemu, Bergiusowi, zorganizowanie reprezentacji ewan
gelików z okolic Nowego. Byli to: Wehr z Milewa, Nohring 
z Rynkówki Curtius z Leśnej Jani, Plehn z Kopytkowa i West-
phal ze Smętowa. Ich pierwsze zebranie odbyło się jednak 
dopiero w lipcu 1827 roku Stwierdzono, że dawny za
mek odpowiada im całkowicie i byliby skłonni przejąć 
kościół pobernardyński, lecz po jego remoncie, dokona 
nym na koszt miasta lub państwa. Miało być do niego do
łączone mieszkanie dla pastora i część gruntów, nadal bę
dących w dzierżawie. Zostało to odrzucone przez władze, 
a w 1828 roku pojawiła się ewentualność zorganizowa
nia w dawnym klasztorze szpitala dla umysłowo chorych. 
Ostatecznie powstał on jednak w podobnym kompleksie 
w Świeciu. 

24 listopada 1837 roku landrat von Pape utworzył w No
wem, oficjalnie liczącą 609 dorosłych członków, ewangelicką 
grupę wyznaniową. 12 grudnia 1839 roku przekazano jej, 
w zamian za zamek, prawa do kompleksu pobernardyński 
go. Ostateczny kontrakt zawarto 18 maja 1841 roku, za 
burmistrza Kownackiego, postanawiając, że koszty remontu 
świątyni pokryte zostaną z kasy miejskiej. Naprawę kościoła, 
obejmującą głównie remont dachu i adaptację wnętrza, ukoń
czono ostatecznie 20 marca 1844 roku. Koszt remontu 
wyniósł ogółem 6.000 talarów. Gospodarzem kościoła został 
pastor Martins. Budynki klasztorne, po wykwaterowaniu 
z nich bezdomnych, robotników budowlanych i woźnego, 
w 1842 roku rozebrano. Przyczyną tej decyzji były względy 
polityczne, chciano w ten sposób ostatecznie przypieczęto
wać zgermanizowanie kościoła. Pozostawiono jedynie pod

ziemia klasztorne ze złożonymi ciałami zakonników; potem 
jednak je zasypano. 

Ewangelicka konsekracja kościoła odbyła się 20 paździer
nika 1844 roku, pod nieznanym wezwaniem. Świątynię sta
le upiększano, w 1868 roku otrzymała ona umieszczoną 
w łuku tęczy ambonę oraz organy wartości 200 talarów. 
W 1877 roku, podczas remontu, w okna wstawiono witraże, 
będące darem gminy i ponoć samego cesarza. Do starego 
ołtarza głównego wstawiono wówczas nowy obraz, przed
stawiający Chrystusa Pana, darowiznę Edwarda Hunsch-
manna z Jani. 

Oprócz kościoła gmina ewangelicka otrzymała też część 
placu przylegającego do świątyni. Pozostałe grunty przeka
zano Stanom Prowincji Pruskiej, z zamiarem budowy na dru
giej części placu gmachu sądu i więzienia. Po anulowaniu 
tego projektu część tę sprzedano malarzowi, Ehmerowi, za 
450 talarów. Inne własności ziemskie dawnego konwentu 
podzielono na około 90 działek, które nabyli głównie prote
stanci. Proboszcz nowski, ks. Nelke, starał się wprawdzie 
wygospodarować kilka działek dla trzech katolickich nau
czycieli, w tym Adalberta Rednera, ojca przyszłego biskupa 
chełmińskiego Leona, lecz to mu się nie udało. 

W kościele nadal znajdował się medalionowy strop pre
zbiterium, a w łuku tęczy umieszczono herb Nowego. Podob
ny herb, obok herbu Prus i tablic Dekalogu, umieszczono 
w nowym portyku wejściowym. Nad prezbiterium natomiast 
zainstalowano punkt widokowy, z pełną podłogą, z którego 
obserwować można było rozległą panoramę doliny Wisły. 
Ponad sklepieniem naw istniało wówczas jeszcze dawne 
belkowanie, pozostałość po dawnym stropie. Tamże widocz
ne, pod koniec XIX wieku, były jeszcze ślady dawnych ma
lowideł ściennych, pozbawione jednak większej wartości 
artystycznej. Przedstawiały one sceny maryjne, a na jednej 
ze ścian widniał herb Leliwa, należący do rodu Czapskich. 

Brama Grudziądzka i kościół w końcu XIX wieku 
Repr. z: C. Steinbrecht, D/e Ordensburgen der Hochmeisterzeit in Preussen. Berlin 1920 
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Pozostały też ślady dawnego podziału korpusu nawowego 
na cztery kaplice, nawę główną, kruchtę i zakrystię -
w postaci resztek sześciu łuków. 

W środę, 26 października 1899 roku, wieczorem, w domu 
Hirschfelda przy Klosterstrasse (ul. Klasztorna) wybuchł po
żar. Wiatr szybko rozprzestrzenił płomienie na sąsiednie 
budynki, w tym i na kościół. Udało się z niego ewakuować 
jedynie część wyposażenia - ołtarze i lichtarz. Korpus nawo
wy uległ niemal całkowitemu wypaleniu, pozostały jedynie 
mocno nadwyrężone filary i część ścian od południowej jego 
strony. Wiszące ponad sklepieniem dzwony stopiły się i spa
dły na posadzkę. Runął na nią także szczyt zachodni. Spłonę
ły też wszystkie elementy drewniane, w tym strop prezbite-
rialny. Licząca niemal 600 lat świątynia w ciągu kilku godzin 
stała się kompletną ruiną. 

W początkach 1900 roku gmina podjęła decyzję o odbu
dowie kościoła. Po dokładnej analizie zgliszcz postanowiono 
rozebrać stare, gotyckie filary nawowe i resztki bocznych ścian 
korpusu. Świątynia miała być w głównym swym zarysie odbu
dowana wedle jej oryginalnego wzoru, lecz z nieznacznym 
powiększeniem jej powierzchni użytkowej. Dodano jej także 
wieżę. Projekt odbudowy i modernizacji opracowany został 
w Ministerstwie Robót Publicznych Rzeszy w Berlinie, jego 
wykonanie zaś nadzorowali radca budowlany, Maas z Kwi
dzyna i powiatowy inspektor budowlany, Seagert ze Świecia. 
Pracami budowlanymi i wyposażeniowymi kierował na miej
scu mistrz budowlany, Kohte. Ich realizacja była poważnie 
utrudniona oddaleniem Nowego od linii kolejowej. Do bu
dowy wykorzystano cegłę w wymiarze gotyckim (31x15x9), 
pochodzącą z grudziądzkiej cegielni Meisnera i Wusta. Za
chowano oryginalne, długie prezbiterium, które szczęśliwie 
ocalało z pożaru, lecz wykonano w nim wielkie ostrołukowe, 
trójdzielne okna z maswerkami. Ukształtowane szeregowo 
gwiaździste sklepienie prezbiterium opiera się na liściastych 
konsolach. Punkty węzłowe i zworniki ozdobiono na sposób 
średniowieczny płaskorzeźbionymi i malowanymi płytami 
z drewna lipowego. Celem zmniejszenia nacisku sklepienia 

Empora chóru muzycznego w nawie północnej 

na stare mury zewnętrzne odcinkowano je pomiędzy profilo
wanymi żebrami z wypalanej cegły. Prezbiterium przykrywa 
dach siodłowy, niższy niźli na korpusie nawowym, kryty da
chówką typu„mnich-mniszka" w układzie na bobrowy ogon. 
Z zewnątrz opinają je silne szkarpy o jednym uskoku. Zacho
wano także starą wieżyczkę wejściową z 1784 roku, lecz za
mknięto ją na głucho. Z przeciwnej jej strony, od południa, 
nad dawną kruchtą wzniesiono całkowicie nową wieżę, przy
krytą czterospadowym dachem namiotowym, poniżej które
go na wysokości 34 metrów znajdował się gzyms. Tuż pod 
nim, we wnętrzu, mieścił się mechanizm zegarowy, z czterema 
kwadratowymi tarczami. Obok nich znajdowały się trójdziel
ne wnęki ostrołukowe, w 2/3 blindowane. Poniżej zegara za
instalowano dzwony. Na ich poziomie również umieszczono 
otwory ścienne, aby ich dźwięk daleko się niósł.Obok wieży 
zbudowano małą zakrystię. Wylicowano wszystkie dawne 
ściany, pozbawiając je resztek dawnej zabudowy klasztornej. 
Znajdującą się pod prezbiterium kryptę pozostawiono nie 
tkniętą. Wykonano jedynie nowe, zewnętrzne wejście do niej, 
od strony stoku. Miała ona bowiem pełnić rolę kaplicy kon-
firmacyjnej. 

Do tej, w dużym stopniu oryginalnej, części kościoła do
budowano niemal całkowicie nowy, poza ścianą tęczową kor
pus nawowy. Oparto go jednak w dużym stopniu o stare mury 
obwodowe, na które nalano betonowe ławy, powyżej których 
wzniesiono nowe ściany. Korpus ten ma konstrukcję trzyprzę-
słowej hali o trzech nawach. Jego krzyżowe sklepienie oparte 
jest na czterech masywnych, ośmiobocznych filarach z profi
lowanej cegły. Wnętrze korpusu wyposażono w dwuboczną 
emporę. Wchodzi się na nią drewnianą klatką schodową 
z północnej dobudówki-kruchty. Z zewnątrz korpus nawowy 
zamykają dwa szczyty. Wschodni jest prosty, trójkątny ze ster-
czynami, zachodni natomiast jest bardziej okazały. Ma on 
konstrukcję schodkową, z trójkątnymi szczycikami i sterczy-
nami. Jego elewację ozdobiono neogotycką blendą z maswer-
kiem, po jej bokach zaś umieszczono ostrołukowe wnęki. 
Zwieńczenie jest bogato blindowane. Obok wejścia znajdują 

Wieża kościoła 
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się dwie symetryczne szkarpy o jednym niewielkim uskoku. 
Sam portal jest ostrołukowy i profilowany. Całość zdobi 
podwójny, tynkowany fryz opaskowy. 

Kościół w czasie budowy przystosowano do ogrzania jego 
wnętrza piecami węglowymi. Przewody kominowe znajdują 
się w prezbiterium - dwa symetryczne oraz w korpusie nawo
wym - dwa podwójne tuż przy szczytach, które przesłaniają 
ich kominy. 

W przybliżeniu długość całkowita kościoła wynosi 45 m, 
szerokość 30 m, w szczycie zachodnim zaś 23 m; szerokość 
prezbiterium wraz ze szkarpami dochodzi 14 m. Podstawą 
wieży jest kwadrat o bokach 7 m, natomiast wysokość wieży 
ze zwieńczeniem przekracza 50 m, a wysokość szczytu 
zachodniegoosiąga 31 m. 

Wnętrze świątyni zostało całkowicie przesklepione. Że
bra sklepień spływają na bogato zdobione konsole. Motywem 
zdobniczym są najczęściej liście kasztanowca, dębu, winoro
śli, lwie głowy, w prezbiterium zaś aniołki. Całość została 
bogato pomalowana, podobnie jak wysklepki. Powyżej cią
gów roślinnych i geometrycznych znajdowały się niebieskie 
pięcioramienne gwiazdy. Identycznie pomalowano sklepie
nie krypty. Podobnie jak wysklepki ubarwiono też górne po
wierzchnie ścian. Malowidła te wykonał berlińczyk, Hans 
Seliger. Część ścian przykryto barwnymi kobiercami, wyko
nanymi w pracowni A. Mullera w Berlinie. Wnętrze odbudo
wanej świątyni oświetlały duże okna. W nawie wyposażono 
je w szkło matowe, ozdobiono wzorami roślinnymi lub geo
metrycznymi, w prezbiterium zaś znajdowały się pełne, opraw
ne w ołów witraże. W jego trójściennym zamknięciu przed
stawiona została cała Męka Pańska z centralną sceną Ukrzy
żowania. Witraże te wykonano w firmie „Linnemenschen An-
stalt" z Frankfurtu nad Menem. Całość okien zabezpieczona 
została metalową siatką i cynkowanymi okapikami. Drzwi 
zewnętrzne i wewnętrzne wykonano z dębu, bejcowanego na 
ciemno, ze stylizowanymi, metalowymi okuciami. Portal, 
wykroje okien i maswerki wykonano z piaskowca, formy ich 
wzorując na wydobytych ze zgliszcz pozostałościach orygi
nalnych elementów. Kościół otrzymał też dwa wielkie, trój-
poziome, kute kandelabry, zwieńczone pruskimi orłami. 
Wnętrze ogrzewało sześć pieców węglowych firmy „Koris 
Bauart", ustawionych na metalowych podstawach. 

W prezbiterium znalazły się, wykonane w drewnie so
snowym stalle o płaskiej, bogato ornamentowanej snycerce, 
z grudziądzkiej firmy „Witthaus". Dębową ambonę zrobili 
natomiast elbląscy stolarze, bracia Muller. Zawieszona była 
ona w łuku tęczy, po jego południowej stronie posiadała 
kloszową osłonę. Naprzeciwko niej, nieco w głęłbi umie
szczono niwielką, kamienną Chrzcielnicę. Całości wystroju 
dopełniał dawny stół głównego ołtarza, z umieszczoną na 
nim skromną nadbudową. 

Nowym, wcześniej-.nie występującym, elementem kor
pusu nawowego stała się empora. Zbudowano ją z cegły i dębu 
nad całą nawą północną oraz pod zachodnim przęsłem nawy 
głównej, opierając ją na trzech głównych filarach nośnych. 
Na emporze, w osi kościoła umieszczono organy firmy, Din-
se" z Berlina. Nowe dzwony kościelne wykonano ze stali 
w pracowni Schillinga w Apoldzie. Nowe trzy dzwony za
wieszono w wieży i uruchamiano poprzez system metalowych 
młotków zewnętrznych, nie miały one bowiem serc. 

Całość prac rekonstrukcyjnych i wyposażeniowych przy 
kościele zakończono pod koniec 1902 roku. Same prace bu
dowlane kosztowały niebagatelną sumę, bo aż 183.000 ma
rek w złocie. 

Świątynię po remoncie konsekrowano 15 grudnia 
1902 roku, a jej pastorem był wówczas Berger. Kolejnym 
jej gospodarzem został pastor Galow. Był to już okres II Rzecz
pospolitej, lecz w kościele nic się nie zmieniło. W Nowem 
nadal mieszkało wielu Niemców, z reguły protestantów. 
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Po dojściu Hitlera do władzy i powstaniu Trzeciej Rzeszy roz
poczęła tu swoją działalność niemiecka V kolumna. Nowe 
było wówczas miastem granicznym, kilometr za Wisłą znaj
dowały się już Pruty Wschodnie. Wieża kościelna była 
stamtąd znakomicie widoczna. Nadawała się więc znakomi
cie na punkt informacyjny. 

1 września 1939 roku złapano na gorącym uczynku dwóch 
Niemców, mieszkańców Nowego, z V kolumny, Kohlsa 
i Bronka, podczas przekazywania do Rzeszy informacji za 
pomocą specjalnego kodu wskazówkowego. Mieli oni zostać 
odprowadzeni do Grudziądza, lecz zginęli po drodze podczas 
próby ucieczki. Wskazówki zegarowe natomiast odłamano. 

Wkroczenie 3 września wojsk niemieckich do Nowego 
potwierdziło jedynie dotychczasowe przeznaczenie kościoła 
jako świątyni ewangelickiej. Życie religijne zaczęło w nim 
zamierać dopiero w miarę przybliżania frontu wschodniego. 
Wielu Niemców uciekło lub zginęło, pozostałych wysiedlo
no już po wojnie. Ostatnim pastorem nowskim był Hausen. 

CZASY NAJNOWSZE 

Gmina ewangelicka w Nowem w 1945 roku przestała 
istnieć. Kościół, jako dobra „martwej ręki", przejęty 
został przez parafię katolicką w Nowem, której pro

boszczem był wówczas ksiądz Pruszak. 
W końcu 1945 roku w świątyni przeprowadzono niezbęd

ne remonty, kościół jednak nie ucierpiał wiele na skutek walk. 
Większość szkód powstało później, w wyniku dewastacji 
kościoła przez żołnierzy radzieckich, jak np. uszkodzenie płyty 
Konopackiego serią pistoletu maszynowego. Prace te, głów
nie remont dachu, wykonywali Kipka, Jeliński i Chyła. 

29 kwietnia 1946 roku świątynię konsekrowano jako ko
ściół szkolny. Już w roku następnym jednak, w wyniku za
równo działań lokalnej administracji, jak i nieporozumień 
wewnętrznych w parafii kościół zamknięto. Wkrótce po
tem został on parafii odebrany. Uległa wówczas rozdy
sponowaniu zasadnicza część jego wyposażenia. Ławki 
zostały przekazane do jednego z kościołów Elbląga, am
bona i dzwony zaś do Pluskowęs. Dzwony te,o bardzo 
szlachetnym tonie, mogła zachować dla siebie fara now-
ska, w miejsce jej własnych, zrabowanych przez hitlerow
ców. Były one jednak zbyt duże. Pozostałe mienie, jak 
i sama budowla, pozbawione gospodarza, niszczały. Ko
ściół ten, jako „poniemiecki", był często rozmyślnie 
dewastowany przez lokalnych wandali. 

19 lutego 1957 roku Kuria Biskupia w Pelplinie wystąpi
ła do władz państwowych z prośbą o zwrot kościoła. Zarów
no jednak ta jak i kolejne pozostawały bez echa. Budynek 
jednak wkrótce przekazano Nowieńskim Fabrykom Mebli na 
magazyn i tym samym zyskał on jakiegoś opiekuna. Przecie
kający stale dach po raz kolejny naprawiono, zabezpieczono 
też otwory okienne. 

Kościół pełnił role magazynowe przez około dwadzieścia 
lat. 15 września 1976 roku ówczesny wicepremier, Józef 
Tejchma, wyraził wreszcie zgodę na przejęcie go przez nową 
parafię. Fabryka ostatecznie opuściła budynek w połowie maja 
1977 roku i ks. proboszcz Jerzy Lewandowski przystąpić miał 
do jego zagospodarowania. Usunięto resztki dawnych witra
ży, szkląc okna matowym szkłem antycznym. Pozostawiono 
jedynie uszkodzoną rozetę prezbiterialną i kilka innych mniej
szych fragmentów starego oszklenia. Ściany i sklepienia, poza 
niewielkimi odrestaurowanymi fragmentami zdobień, wybiał-
kowano. Położono nową posadzkę. Odrestaurowano barwnie 
konsole sklepień. Ze względu na liczne akty wandalizmu za
murowano zewnętrzne wejście do krypty, oczyszczając ją 
z gruzu i przebijając nowe wejście wewnętrzne. Położono 
instalację elektryczną i przystosowano ją do ogrzewania 



Współczesny ołtarz kościoła pw. Maksymiliana Marii Kolbe 

Fasada tegoż kościoła 

wnętrza kościoła piecami kumulacyjnymi. Zachowano stare 
ciągi kominowe, ale bez pieców. Wykonano nowe, proste ław
ki, konfesjonały i inne niezbędne wyposażenie. Na starym 
stole ołtarzowym ustawiono w charakterze nadstawy zaadop
towane w tym celu farne rzeźby grupy „Ukrzyżowanie". W jej 
skład wchodzą naturalnej wielkości drewniane figury Matki 
Boskiej Bolesnej i św. Jana. Wykonane one zostały przypu
szczalnie w gdańskim warsztacie „Mistrza pięknych Madonn" 
na przełomie XIV i XV wieku. Uzupełnia je duży, późnogo-
tycki krucyfiks z początku XVI wieku. Nawiązano w ten 
sposób do ewangelickiego wystroju świątyni, dawne główne 
okno witrażowe prezbiterium przedstawiało bowiem bardzo 
podobną scenę. Wyposażenia dopełniają dwa niewielkie ołta
rzyki: Matki Boskiej Częstochowskiej w nawie północnej 
i św. Maksymiliana Marii Kolbe w nawie południowej. Nowy 
stół ołtarzowy i ambonkę ustawiono z przodu prezbiterium, 
zgodnie z zaleceniami Soboru Watykańskiego II. Obok znaj
duje się niewielka chrzcielnica. Całość wystroju stanowi este
tyczne połączenie starego z nowym, zapewniając wiernym 
przestronność i franciszkańską wręcz prostotę. Teren kościel

ny, działkę o powierzchni 2.300 m2 otacza metalowy płot, 
składający się z około 8.000 krzyżyków, co odpowiada 
ilości wiernych w parafii nowskiej w tym czasie. Wyko
nano go w końcu lat siedemdziesiątych w warsztacie Ju
liana Pamuły. 

Kościół konsekrowano, po raz bodajże siódmy w jego 
historii, dnia 11 maja 1984 roku, pod wezwaniem św. Ma
ksymiliana Marii Kolbe, męczennika franciszkańskiego 
z okresu drugiej wojny światowej. 

Wyposażenie i remont nie zostały nadal w pełni zakoń
czone. Brakuje jeszcze stałych organów, dzwonów, zegara, 
ciągle też przecieka jego dach. Osoby odwiedzające Nowe 
twierdzą wręcz, że mamy za dużo zabytków, zwłaszcza sa
kralnych, by objąć je konieczną lecz bardzo kosztowną opie
ką. Ciągle też nie zostały sprecyzowane jego dalsze losy. Na 
razie odbywają się w nim jedynie dwa nabożeństwa w tygo
dniu, w czwartek i w niedzielę. Stale jest on jakby „obiektem 
B" parafii nowskiej, nie będąc nawet prepozyturą fary. 

Bogata więc w wydarzenia historia tej świątyni jakby za
trzymała się w miejscu. 
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GRZEGORZ ROGOWSKI 

Wiedźmy na stos 
Część 5 

Życie człowieka w interesującym nas okresie było warte niewiele jeszcze mniej 
gdy pochodził on z nizin społecznych, a właśnie takie osoby padały najczęściej 1 
ofiarą obskurantyzmu i ciemnoty. Ludzkie cierpienia były niejako na porządku 

dziennym. Nawiedzały one pojedyncze jednostki, a także całe społeczności pod posta-

prośby dobiegające: izby tortur nie robiły na oprawcach większego wrażenia. 

Przed przystąpieniem do właściwych tortur próbowano 
po raz kolejny nakłonić osobę oskarżoną do dobrowol
nego składania zeznań. W tym celu posługiwano się 

tak zwanymi czynnościami wstępnymi. Błędem byłoby są
dzić, iż postępowano w tym względzie według ściśle okre
ślonego szablonu. Na ogół jednak przestrzegano, by najpierw 
sędzia starał sie perswazją namówić obwinioną by przy
znała się do winy, a dopiero po odrzuceniu współpracy 
groził jej cierpieniami fizycznymi. Równocześnie kat prze
konywał o skuteczności poszczególnych narzędzi tortur, 
a nawet zachowując odpowiedni umiar dawał próbki ich 
stosowania. Jeżeli mimo tych prób oskarżona nie przy
znawała się do zarzucanych jej przestępstw, sąd z zacho
waniem obowiązującego ceremoniału nakazywał katu brać 
ją na tortury. Zdarzało się, że przed rozpoczęciem tortor 
kat bił oskarżoną z całej siły w twarz tak, aby zalała się 
krwią. Powszechnie wierzono bowiem, że w ten sposób 
można pozbawić czarownicę jej tajemniczej mocy. 

Przed sądem miejskim Nowego stanęła w 1719 roku 
wspominana już Anna Szpornowska: 

Nie skwapliwie sobie postępując uczciwy sąd z Anną 
Szpornowska wziąwszy ją przed pierwszymi torturami na 
dobrowolną inkwizycję pytając się jej, aby dobrowolnie nie 
dając cielska swego dręczyć zeznała się do złości i niepra
wości, którą majestat boski obrażała. Która nie chcąc się 
do niczego przyznać dobrowolnie, uczciwy sąd kazał ją 
według prawa sprawcy pociągnąć. 

Użyteczność tortur opierano na założeniach, że osoby 
poddane cierpieniu fizycznemu podczas przesłuchania 
wyznają prawdę. Założenie to jednak nie w każdym wy
padku jest słuszne. Czasem tortury doprowadzały do 
szczerych zeznań winnego. Kiedy indziej okazywały się 
sposobem całkowicie chybionym, ponieważ skłaniały do 
zmyślania zeznań. Prawdopodobieństwo fałszywych 
zeznań rosło, gdy: 

- osoba torturowana nie popełniła zarzucanych czynów 
lub nie znała pożądanych informacji, 

- szczegóły zeznania były jej sugerowane za pośrednic
twem naprowadzających pytań, 

- stosowanie tortur stawało się nadmierne. 

Źródła historyczne, a także, niestety, współczesni mate-
riał dowodowy wskazują, że jeżeli tortury są odpowiednio 
dotkliwe, nawet najbardziej małomówni, niewinni ludzie stają 
się krzywoprzysiężcami i wyznają to, czego oczekiwał tortu
rujący. Najbardziej właściwym dowodem historycznym po
wyższych wywodów, jest samo polowanie na czarownice, 
w czasie którego tysiące osób poddanych mękom przyznało 
się do win, których nie popełniło, a nawet z racji swej absur
dalności nie mogło popełnić. 

Wbrew obiegowym opiniom okresem stosowania najsroż-
szych tortur przy badaniu oskarżonych było niemal w całej 
Europie nie wczesne średniowiecze, lecz czasy znacznie 
późniejsze. Sądownictwo karne stosowane w XVI i XVII stu
leciu charakteryzowało się większą okrutnością niż w wie
kach średnich. 

Opisy tortur stosowanych w polskim sądownictwie bu
dzą dziś dreszcz grozy. Wystarczy sięgnąć po dzieło wspomi
nanego już Jędrzeja Kitowicza, który w szczególny sposób 
przedstawił znaczenie tortur w ówczesnym sądownictwie kar
nym. Kitowiczowi zawdzięczamy także dokładny obraz funk
cjonowania wymiaru sprawiedliwości rniejskiej. Należy pod
kreślić, że sposoby, do których uciekano się w polskich izbach 
tortur, były mało wyszukane w porównaniu z tym, co odby
wało się przed sądami zachodnioeuropejskimi. Zachowane 
do dzisiejszego dnia na Zachodzie liczne narzędzia tortur po
zwoliły na utworzenie paru muzeów eksponujących przedmio
ty do zadawania bólu. Ich kształt oraz forma pozwalają do
myśleć się, w jaki wyrafinowany i pomysłowy sposób mogły 
być wspomniane narzędzia wykorzystywane. Pod tym wzglę
dem polskie sądy miejskie, mimo że starały się jak najlepiej 
naśladować wzory zachodnie, pozostawały daleko w tyle. W 
Polsce muzeum narzędzi tortur jako takiego nie ma, a zacho
wane eksponaty stanowią dziś swoiste białe, a może - należa
łoby rzec - czerwone kruki. 

Najokrutniejszym mękom poddawano osoby oskarżone 
o kontakty z szatanem. W Niemczech i Francji popularne było 
łamanie kołem. Z ofiar zdzierano ubranie, a następnie przy
wiązywano do koła z wozu drabiniastego, rozciągając człon
ki między szprychami. Do tak przygotowanej ofiary podcho
dził kat i uderzając przeważnie żelazną żerdzią łamał kolejno 
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kości nieszczęsnej ofiary. Kat wprawiony w swym rzemiośle 
potrafił połamać kości nie naruszając przy tym skóry. Tortu
rowana osoba cierpiała niewyobrażalny ból niekiedy przez 
wiele dni, ponieważ nie zostały uszkodzone narządy wewnę
trzne utrzymujące człowieka przy życiu. Jakby tego było mało, 
dla zwiększenia cierpień toczono koło przez płomienie lub 
ostre kolce. W wymyślny sposób postępowano z oskarżony
mi w Hiszpanii. Stosowano tam tak zwaną garotę. Metoda ta 
polegała na sadzaniu ofiary na drewnianej konstrukcji przy
pominającej krzesło z wysokim, wąskim oparciem, do które
go przymocowane były dwie stalowe obręcze, nakładane na 
szyję osoby torturowanej. Dokręcana śruba odpychała jedną 
obręcz od oparcia, w tym czasie druga dociskając do niego, 
podduszała lub skutecznie przerywała rdzeń kręgowy - w za
leżności od intencji kata. Ulepszone egzemplarze garoty zao
patrzone były w specjalne ostrze - śrubę, którą kat wkręcał 
w kręgosłup nieszczęśnika. Innym z powszechnie stosowa
nych narzędzi tortur była tak zwana „żelazna dziewica" nazy
wana też „dziewicą norymberską". Była to drewniana konstruk
cja przypominająca dużą trumnę z rozkładanymi drzwiami, 
zwieńczonymi wyrzeźbioną głową kobiety. Po wewnętrznej stro
nie skrzydeł drzwi znajdowały się około czterdziestocenty
metrowe ostrza. Za człowiekiem, którego umieszczano 
w środku zamykano drzwi. Ostrza przebijały ciało w wie
lu miejscach. Ich rozmieszczenie zgodne z zasadami anato
mii pozwalało omijać narządy niezbędne do życia. Nieszczę
sna ofiara cierpiała więc nieludzkie męki przez dłuższy 
czas. W celu wymuszenia zeznań, stosowano też tak zwa
ne przygniatanie, kiedy to na piersiach osoby przesłuchi
wanej umieszczano kamienne lub żelazne ciężarki. Ich 
liczbę w zależności od potrzeb zwiększano nawet do kil-
kuset kilogramów. 

W Niemczech powszechne było używanie tak zwanego 
krzesła czarownic, które podgrzewano od dołu ogniem. 
W Szkocji wyrywano podsądnym szczypcami paznokcie 
u rąk. W Hiszpanii, Niemczech i Francji często stosowaną 
praktyką było wlewanie w więźniów wielkiej ilości wody. 

Inne męczarnie polegały na wlewaniu przez nos wapna z wodą, 
przywiązywaniu ofiary do stołu pokrytego gałązkami głogu, 
wałkowaniu pleców wałkiem nabitym metalowymi kolcami, 
wydłubywaniu oczu, obcinaniu uszu, zgniataniu genitaliów 
u mężczyzn, paleniu siarką ciała ofiary. Pośród całego wa
chlarza wymyślnych tortur polegających na zadawaniu bólu, 
stosowano powszechnie metodę, która nie wyrządzała bez
pośrednich szkód fizycznych. Tortura ta polegała na przymu
sowym pozbawianu snu w ciągu 40 i więcej godzin. Metoda 
nie powodowała okaleczeń ciała, a tym samym odpowiadała 
bardziej ludzkim sędziom. Uważano ją ponadto za najskutecz
niejsze antidotum wobec czarów uprawianych przez ofiarę. 

W sądownictwie polskim najczęściej stosowaną wobec 
czarownic torturą było tak zwane rozciąganie. Była to zapew
ne najstraszniejsza spośród tortur. Kaci stosowali kilka sy
stemów rozciągania: na ławie, na drabinie, w powietrzu. Sama 
istota postępowania pozostawała nie zmieniona, a polegała 
na wykręcaniu rąk i wyciąganiu za pomocą specjalnych blo
ków całego ciała. Niekiedy, dla zadania jeszcze większego 
bólu, podkładano pod oskarżoną wałki nabite ostrymi szpi
kulcami lub żelazne grabie, zwane jeżami, których zęby szar
pały ciało. Po zakończeniu tortury sadzano na stołku i powy
kręcane ze stawów ręce nakręcano z powrotem. Towarzyszył 
tym zabiegom straszny ból. Następnie układano ręce na pier
siach na krzyż i kolanem tłoczono między łopatki, aby napro
wadzić1 je w stawy. Wszystkie powyższe czynności sprawiały 
nie mniejsze cierpienia, niż sama tortura. 

Kolejnym sposobem, który miał zmusić oporną czarow
nicę do złożenia oczekiwanych zeznań, było przypalanie. Nie
szczęśliwej kobiecie, rozciągniętej przy pomocy systemu blo
ków czy też umieszczonej na ławie, kat lub jego pomocnik 
przypalał boki, najczęściej były to pachy. W tym celu używa
no specjalnych pochodni, których zasadniczą częścią była roz
palona smoła lub siarka. Niekiedy polewano barki i plecy ofia
ry spirytusem i podpalano. Praktykowano również wlewanie 
do gardła gorącego oleju. Do ciała osoby poddanej torturom 
przykładano także rozgrzane do czerwoności blachy. 

Garota czyli krzesło do tortur i tzw. dziewica norymberska 
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Zgniatacz kciuków 

Innym sposobem wymuszania przyznania się do winy było 
ześrubowywanie kciuków. W tym celu używano narzędzia 
przyjmującego formę prasy na śrubach. Stosowano narzędzia 
pojedyncze do ściskania palców u rak, albo podwójne do miaż
dżenia równocześnie palców u rąk i nóg. Powierzchnia desek 
tworzących zasadniczą część prasy była nierówna i guzko-
wata, a guzy te przy ześrubowywaniu palców wtłoczonych 
między deski wciskały się w ciało, gniotąc je i przecinając. 
Wygięte z bólu ciało uderzano kijami lub powrozami. Dla 
wzmocnienia cierpień uderzano młotem w prasę. 

Bardzo bolesną była tortura sznurowania ramion. W celu 
właściwego jej przeprowadzenia używano lin własianych lub 
konopnych. Torturowanemu nakazywano wyciągnąć ręce 
w przód lub w ty, które następnie obwiązywano w szczegól
ny sposób. Środek liny opasywał ręce, zaś jej końce trzymali 
dwaj oprawcy. Trzeci oprawca przytrzymywał na odpowie
dniej wysokości ręce ofiary. Sędzia zadawał torturowanej oso
bie pytania, a gdy odpowiedź nie zadowalała składu sędziow
skiego, kat ze swoimi pomocnikami szarpali końce liny 
ciągnąc ją z całej siły w swoją stronę. Skutek takowego postę
powania był makabryczny: sznury na rękach zaciskały się, wie
lokrotnie przesuwane przecinały mięśnie, a w konsekwencji 
niczym piła przerzynały kości. 

Torturą, która miała skłonić do zeznawania nawet najbar
dziej uparte i wytrzymałe czarownice, były tak zwane hiszpań
skie buty. Nazwą tą określano dwie żelazne płyty, podobne 
kształtem do rozciętej cholewy buta, które zakładano na go
leń i łydkę, a następnie ześrubowywano. Żelazne płyty zaopa
trzone były od wewnątrz w ostre guzy, które przy ześrubowy
waniu wciskały się w ciało, a następnie gruchotały golenie. Jakby 
tego było mało, w hiszpańskie buty wbijano młotem metalowe 
kliny. Wciskane między ciało i kości oraz żelazną cholewę szar
pały ciało oraz rozrywało kości. W celu zwiększenia cierpień 
kilkakrotnie zdejmowano i wdziewano buty, uderzano także 
młotami po płytach, potęgując tym samym ból. O hiszpańskich 
butach wspomina Jędrzej Kitowicz: 

...kiedy więzień w uporze byt zatwardziały, kładli mu na 
nogi żelazo, ostre karby na kształt zębów u piły mające, z dwóch 
sztuk złożone, przez które przechodziły z oboch końców śru
by, tymi śrubami hycel ściskał żelaza zębate na wierszch pi
szczeli nóg i pod spód zadane, które coraz bardziej gniotąc 
i kalecząc nogi, nieznośny ból winowajcy wciągniętemu 
i bynajmniej nie spuszczonemu zadawały. (...) Powiadano 
mi za rzecz pewną, iż nie znalazł się żaden delikwent, które
go by takie obuwie do przyznania się nie zmiękczyło. 

ROMAN KLIM 

Z Nowego 
do Twardej Góry 

Wspaniałą przestrzenią krajoznawczą jest 
fragment Kociewia, położony na zachód 
od Nowego. Istnieją różne możliwości 

wejścia w tę przestrzeń. Punktem wyjścia mogą 
być również Morgi Górne. Wychodzimy z tej wsi 
polną drogą stanowiącą odgałęzienie od głównej 
drogi asfaltowej relacji Gdańsk-Bydgoszcz. Na jej 
początku towarzyszy aleja starych wierzb. Dalej 
droga biegnie pięknym lasem z brzozami, dębami 
i sosnami, aby wkróce wychynąć na łąki i pola po
łożone wśród lasów. Z lewej strony przylega do 
niej rozległe obniżenie łęgowe, którego punktem 
centralnym jest malownicze jeziorko. 

Mijamy pojedyńcze gospodarstwo, a wokół falujące zbo
ża, łąki i pola. Wchodzimy znów w las o bogatym i zróżni
cowanym drzewostanie. Królują w nim sosny, dęby i brzozy. 
Dochodzimy do poprzecznej żwirowej drogi, do pobliskiej 
leśniczówki Dobre. Skręcając w prawo pójdziemy nią kilka
dziesiąt metrów, aby wejść w drogę leśną odchodzącą na lewo. 
Następnie „asfaltówką", dojdziemy do rozległego Gajewa. Po 
drodze mijamy rozrzuconych siedem gospodarstw, przeważ
nie zbudowanych z czerwonej licowej cegły. Obok zabudo
wań dróżnika wiaduktem przechodzimy ponad dwutorową 
linią kolejową - „bydgoską". Za wioską skręcamy w prawo, 
w szeroką drogę leśną idącą na północ, która zaprowadzi nas 
do wąskiego przesmyku pomiędzy jeziorami Czarne i Łąkosz. 

Na przesmyku nad jeziorem Czarne, z prawej strony, obok 
tradycyjnego gospodarstwa, znajduje się pole namiotowe 
i zespół domków letniskowych. 

Za mostkiem, łączącym obydwa jeziora, skręcamy w lewo, 
aby wyjść nad jezioro Łąkosz, w miejscu gdzie znajduje się 
wspaniałe kąpielisko z drewnianym długim pomostem. Cień 
wysokich drzew i trawiaste podłoże zachęcają do wypoczyn
ku, a niezwykle przejrzyste wody jeziora o piaszczystym dnie 
do kąpieli. Otwiera się stąd rozległy i malowniczy widok na 
jego wody wśród lasów o dwóch kontrastowych barwach: 
dolnego lasu liściastego i górnego sosnowego. 

Piękną, szeroką drogą leśną, prowadzącą wschodnim brze
giem jeziora Łąkosz, dojdziemy w ciągu kilku minut do roz
ległej polany. Droga prowadzi środkiem tej polany. Stoją na 
niej cztery gospodarstwa, w tym dwa nad jeziorem, wraz 
z zespołem domków letniskowych. Są to Osiny. We fragmen
cie polany, gdzie znajduje się enklawa leśna jest niewielki 
cmentarzyk poewangelicki, nazywany przez miejscową lud
ność „kirchaczem". Jego czworokąt jedną stroną wtopiony 
jest w gąszcz leśny. Widać wyraźnie, że został on zbudowany 
na sztucznie podwyższonej płaszczyźnie. Jego punktem 
centralnym jest ogromna lipa, pod którą znajduje się pięć 
tumb. Oprócz tumb pod lipą, przetrwały na nim jeszcze dwie 
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szcza się stajnia i stodoła. Stajnia jest wymurowana z czer
wonej licowej cegły, a stodoła jest drewniana. Z daty znajdu
jącej się w ścianie szczytowej budynku gospodarczego, do
wiadujemy się, że został on zbudowany w 1899 roku. 

Krótka platanowa alejka od leśniczówki Średnik zapro
wadzi nas do poprzecznej szerokiej drogi leśnej. Od krzy
żówki skręcając w nią w prawo w kierunku wschodnim 
dojdziemy do Twardej Góry. Jest to wspaniała trasa upięk
szona brzozami po obu stronach, wyraźnie kontrastującymi 
z wyższymi i okazałymi sosnami. Motyw brzóz będzie się stale 
powtarzał. 

Po wyjściu tej drogi z gąszczu leśnego wśród pól jest ona 
nadal niezwykle oryginalna i wyjątkowa. Otacza ją z obu stron 
ogromna przestrzeń łakowo-polna. Z prawej strony drogi cią
gnie się rząd starych malowniczych drzew: niezwykłych brzóz, 
klonów, akacji, wierzb... 

W końcu wpada ona do Rychławy, którą od Twardej Góry 
oddziela dwutorowa kolej „bydgoska". Wylot drogi polnej 
znajduje się obok gospodarstwa nr 10 przy figurze Jezusa 
Chrystusa, postawionej tutaj 25 listopada 1945 roku. 

Charakterystyczną zabudowę Rychławy tworzą domy zbu
dowane na rzucie szerokiego prostokąta, z czerwonej licowej 
cegły, półtora-kondygnacyjne, z wysokim parterem i niskim 
zamieszkałym poddaszem, nakrytym dwuspadowym dachem. 
Dłuższa elewacja frontowa posiada w partii środkowej płyt
ki ryzalit z wejściem głównym, zakończony od góry także dwu
spadowym daszkiem. Poddasze od parteru oddziela ozdobny 
ceglany fryz, również parapety są ceglane, a okna zamknięte 
łukami. Takich domów w Rychławie jest pięć. Są one domi
nującym akcentem architektonicznym wsi. 

Oryginalnym obiektem jest trój segmentowy dom pod 
numerem 48, wybudowany z czerwonej cegły i częściowo 
otynkowany, nawiązujący swoim charakterem do domów 
holenderskich wzdłużnych o zmiennych szerokościch i wy
sokościach (od parteru do jednego piętra), a także układach 
i charakterze dachów. W części środkowej tego domu mieści 
się Urząd Pocztowy. Piękny jest także stary budynek szkoły 
podstawowej, jednopiętrowy, z łamanym dachem z dachów
ką holenderką. 

Twardą Górę stanowi w zasadzie rozległy, zabytkowy już 
układ przestrzenny dawnej stacji - nadal funkcjonującej -
w którym to układzie liniowym występują charakterystyczne 
zespoły budynków, stanowiące ciekawą ilustrację dawnego 
budownictwa kolejowego. 

tablice „pulpitowe", w tym jedna z krzyżem. Jedna pochodzi 
z 1904 roku, a druga informuje o miejscu spoczynku małżeń
stwa Fritz: Ferdynanda (15.03.1845 - 25.03.1920) i Karoliny 
z domu Schwichau (6.03.1847 -1925). Cmentarz porośnięty 
jest bzami, a także klonami. 

Dalej droga pięknie się wije skrajem enklawy leśnej, 
później wśród pól, lak i zagajników. Sześć rozrzuconych tutaj 
gospodarstw stanowi dalszą część zabudowy Osin. Architek-
tonicznie najcenniejszym obiektem Osin jest budynek daw
nej szkoły podstawowej. Wzniesiony z żółtej licowej cegły 
na rzucie szerokiego prostokąta, posiada pięcioosiową 
elewację frontową, z wejściem głównym pośrodku. Front 
szkoły zdobią po bokach dwie pomnikowe lipy. Natomiast 
elewacja szczytowa jest trójosiowa. Stylowy budynek szkoły 
uzupełnia okazały budynek gospodarczy. Dziedziniec szkoły 
skryty jest w cieniu jesionów, świerków i trzech platanów. 

Trzy platany, okazały dąb, „posiadłość" z plantacją orze
chów włoskich i trzecie skupisko architektonicznie Osin 
w postaci dziewięciu gospodarstw tradycjonalnych, zbudo
wanych z czerwonej licowej cegły, wyznaczają dalszy prze
bieg drogi polnej. Ścieżka odchodząca od niej w lewo, 
naprzeciwko domu nr 5, zaprowadzi nas do szerokiej piaszczy
stej drogi leśnej. Po minięciu z prawej strony pawilonu 
spożywczo-przemysłowego i gospodarstwa, skręcając 
w pierwszą drogę boczną odchodzącą w lewo, możemy wkrót
ce dojść do jeziora Radodzierz. Jeśli jednak po stosunkowo 
długim marszu dojdziemy do wniosku, że czas zakończyć 
pierwszy etap wędrówki po tym obszarze, aby zdążyć na po
ciąg w Twardej Górze, to możemy drogą leśną odchodzącą w 
prawo dojść do leśniczówki Średnik. 

Idąc tą drogą widzimy cały czas, poprzez prześwity w drze
wach, obniżenie łąkowe wciskające się długim ,jęzorem" 
w głąb lasu. Biegnie ono wąskim i długim pasem na północ 
od zatoki jeziora Radodzierz. Na północnym krańcu tego łą
kowego , języka" usytuowana jest właśnie owa leśniczówka. 

Zespół leśniczówki Średnik reprezentuje - obok dawnej 
szkoły w Osinie - cenną architekturę lokalną o cechach 
zabytkowych. Zbudowana także z żółtej licowej cegły, na rzu
cie prostokąta, posiada czteroosiową elewację. Jednak wej
ście główne z ganku znajduje się w elewacji szczytowej. Na 
dziedzińcu rośnie okazała lipa i kasztanowiec. 

Równolegle do obiektu leśniczówki i szczytem do drogi 
polnej stoi okazały budynek gospodarczy zbudowany na rzu
cie długiego prostokąta, w którym pod jednym dachem mie-
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Kociewskie 
przystanki modlitwy 

D ziewczyny szepczą słowa litanii do Matki Bo
skiej. Gdy podchodzę, odwracają głowy. 

- Niech pan nie przeszkadza - mówi jedna z nich. 
- Chyba, że chce się pan z nami wspólnie pomodlić... 

Gdy majowe słońce chyli się ku zachodowi, pod 
przydrożne kapliczki zdążają wierni maryjnemu kul
towi. Na ziemi tczewskiej, tu i ówdzie, w majowe wie
czory modlą się ludzie pod owymi kapliczkami. Moż
na ich spotkać jadąc drogą z Tczewa do Subków, 
przez Narkowy, a także przy innych kociewskich szo
sach. Powoli jednak zanika ten zwyczaj. W ostatnich 
latach w wielu wsiach pobudowano kościoły. Teraz 
tam modlą się wierni w majowe wieczory. 

Gdy nie było świątyń, katolicy budując przydrożne 
kapliczki chcieli okazać przynależność do swego Ko
ścioła Stawiano wówczas krzyże i te kapliczki, pod który
mi modlono się w maju do Matki Boskiej, a w czerwcu 
czczono Najświętsze Serce Jezusa. Fundatorami krzy
ży i kapliczek byli najczęściej mieszkańcy wsi, a wyko
nawcami cieśle i murarze. Kobiety dbające o te przy
stanki modlitwy spotkać można w każdej wsi 

Na podstawie inwentaryzacji, zleconych przez Ku
rię Diecezjalną, przeprowadzonych w 1995 roku przez 
poszczególne parafie, stwierdzić można, że najmniej jest 
ich przy drodze krajowej nr 1, z Tczewa do Gniewa 

Za Gorzędziejem stoi kapliczka z czerwonej ce
gły z figurką Matki Boskiej. Na resztkach betonowe
go cokołu widać ślady napisów: 

.. .biskup ordynariusz Bernard Czapliński, biskup su-
fragan Zygfryd Kowalski. Są jeszcze inne znaki, daty, 
ale zatarł je czas. 

W Małej Słońcy na skrzyżowaniu dróg do Sub
ków, wśród drzew stoi kapliczka Matki Boskiej 
pochodząca z 1920 roku. 

-Już 57 lat opiekuję się nią - mówi 80-letnia Pauli
na Olszewska, podchodząc do płotu. - We wsi był dok
tor Kolbe, właściciel majątku w Małej Słońcy, a zara
zem lekarz. Zgodził się ją wybudować. Kapliczkę 
pobudował obok domu, Michał, mój teść. Poprzednio 
był tu drewniany krzyż, ale rozleciał się ze starości. 

W Małym Garcu podjeżdżam do krzyża i kaplicz
ki stojących na rozwidleniu dróg. Z pobliskiego skle
pu wychodzą ludzie i z zaciekawieniem patrzą na 
mnie. Potem popijając piwo klną oraz dyskutują o co
dziennych sprawach, pracy w byłym PGR. Obok 
kapliczki przechodzi, wracając ze sklepu, Urszula 
Gąsiorowska. 

- Do kościoła mamy daleko - mówi - więc w maju 
i październiku spotykamy się tutaj. Do 1993 roku stał 
stary krzyż, który zrobił mój ojciec, pracujący w ma
jątku jako kołodziej. W tym samym roku Eugeniusz 
Nowicki wybudował z kamienia kapliczkę. Ufundo
wali ją mieszkańcy. 

Jedna z niewielu kapliczek stoi przy głównej dro
dze w Gręblinie. 

- Nawet starzy ludzie nie pamiętają, kiedy została 
wybudowana - poinformował mnie przygodnie spo
tkany mieszkaniec tej wsi. - Wokół niej jest cmen
tarz. Gdy poszerzano drogę natrafiono na ludzkie 
kości. Niech pan zobaczy, w kapliczce jest stara 
kamienna kropielnica do święconej wody. Ludzie 
mówili, że w czasie wojny Niemcy chcieli dwuna-
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stoma końmi przewrócić kapliczkę, ale się im nie 
udało. Będziemy budować w tym roku, w parku, 
po drugiej stronie ulicy, nową kapliczkę. 

Spoglądam tam, gdzie wskazał ręką. 
- Wykonano już fundamenty - dodaje mój anoni

mowy rozmówca. 

Ciekawą historię mają gniewskie „Boże męki". 
Jedna z nich stoi przy ulicy Gdańskiej. W roku 
1922 ufundowali ją parafianie, jednak zo

stał zniszczona w czasie okupacji. Odbudowano ją 
w 1947 roku, umieszczając w niej figurę Matki Bo
skiej. Jak podaje ks. Henryk Mross w swojej pracy 
magisterskiej pt Parafia św. Mikołaja, zarys monogra
ficzny - napisanej w Pelplinie, w 1954 roku pod kierun
kiem ks. dra Antoniego Liedtkiego - obok gniewskiej 
fary stoi figura św. Jana Nepomucena, którą ufundo
wał w 1738 roku gniewski pastor, Jan Goertz. 

Mało kto dziś wie, że dzieje tej figury są nader 
ciekawe. Została postawiona jako spełnienie kary za 
znieważenie religii katolickiej. 

Z pracy ks. H. Mrossa dowiadujemy się, że w paź
dzierniku 1737 roku, Jan Goertz odwiedził pastora 
Scubaviusa w Rudnie. Zobaczywszy u niego obraz 
św. Jana Nepomucena powiedział: 

- Ej, ej bracie, jak pasuje katolicki święty do mie
szkania ewangelickiego pastora. 

Będący u Scubaviusa wędrowiec, udający się do Sa
ksonii, dobył miecza i przebił obraz. Następnego dnia 
przybyli do rudnickiego pastora pelplińscy cystersi. 

Wincenty Kaszubowski dużo pamięta 
co działo się kiedyś w Radostowie 

Donieśli o wydarzeniu opatowi, a on biskupowi kujaw
skiemu, który przebywał akurat w Subkowach. Chcia
no sprowadzić Goertza do Subków, ten jednak otrzy
mawszy ostrzeżenie uciekł nad Wisłę i przepłynąwszy 
promem na drugi brzeg, udał się do Kwidzyna, a potem 
do Gdańska 

Warunkiem powrotu Goertza do Gniewa było po
stawienie za karę obelisku z piaskowca koło kościoła 
Jan Goertz pochodził z Gniewa i na pewno czuł się win
nym wobec postępku wędrowca. Świadczy o tym napis 
na cokole, na którym umieszczona jest figura stojąca 
obok gniewskiego kościoła św. Mikołaja 

Jadąc z Gniewa do Opalenia, na skraju wyso
kiej skarpy w Jaźwiskach, na „wstęgę" Wisły spo
gląda św. Jan Nepomucen. Jeszcze kilkanaście lat 
temu była tu zabytkowa drewniana figura. Zastą
piono ją współczesną rzeźbą. 

WPiasecznie, naprzeciw przedszkola jest zbu
dowana w latach 1947-1948 kapliczka z fi
gurą Matki Bożej z Dzieciątkiem na ramie

niu. Z udostępnionych przez ks. dra Kazimierza 
Myszkowskiego materiałów wynika, że w parafii 
istnieje kilka kapliczek i krzyży przydrożnych, wy
budowanych po drugiej wojnie światowej. W pobli
żu byłego PGR-u istnieje kapliczka zbudowana 
w 1991 roku przez Tadeusza Lorbieckiego. Znaj
duje się w niej drewniana figurka św. Tekli. 

Z 1947 roku pochodzi kapliczka w Rakowcu, 
w której umieszczono gipsową figurkę Piety. 

Władysław Gólczewski 
zna dzieje kapliczek w Brzuścach 
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W roku 1992 Tadeusz Gruca z Jelenicy rozpoczął 
budowę na własnym terenie kapliczki, do której 
wstawiono figurę św. Józefa, uratowaną z innej, zni
szczonej przez Niemców. 

Przed zabytkowym kościołem w Piasecznie roz
ciąga się panorama Piaseckich Pól. Gdzieś na hory
zoncie resztki wiatraka... Wychodzące z kościoła ko
biety pytam o kapliczki, o których być może nikt nie 
pamięta. 

- Panie, tam w dali jest kapliczka, ale teraz tam się 
tylko bociany modlą. 

Do wybudowanej w 1950 roku kapliczki, w której 
znajduje się figurka Najświętszego Serca Jezusa, moż
na dotrzeć polną, błotnistą drogą. Zapewne nikt tu 
się nie modli. Na dachu bociany uwiły sobie gniazdo. 
Zajęte poprawianiem rodzinnego siedliska, zniszczo
nego przez zimową aurę, zdają się nie zwracać uwagi 
na przybysza. 

Gdy wyjeżdżam z Piaseczna nadciąga wiosenna 
burza, ale mimo to odwiedzam miejsce na rozstajnych 
drogach, gdzie ustawiony jest metalowy, kuty krzyż 
z 1889 roku - najstarszy z przydrożnych w parafii 

Dużo kapliczek można spotkać jadąc drogą 
z Tczewa do Pelplina przez Wielgłowy, 
Brzuśce, Radostowo, Rajkowy. Kapliczką 

z figurką Matki Boskiej Różańcowej, jedynej w Ra
dostowie, opiekuje się Helena Woźniak. 

- Istnieje ona już sto lat. Przetrwała okupację bez 
większych urazów - mówi pani Helena. - Jej fundato
rem był niemiecki właściciel majątku w Radostowie, 
ale nie znam jego nazwiska Może pójdzie pan do Win
centego Kaszubowskiego, on wie więcej. 

Kaszubowski mieszka kilka domów dalej. Zanim 
zechciał rozmawiać ze mną, włożył marynarkę 
twierdząc, że nie przystoi przyjmować gościa w byle 
jakim stroju. 

- Tak, tak, ta kapliczka ma ponad sto lat - opowia
da 96-letni pan Wincenty. - Wioska składała się na jej 
utrzymanie. Głównie byli to ludzie, którzy służyli 
w folwarku u właściciela majątku, Heidemana. Pamię
tam, że naprawiałem kapliczkę po wojnie. 

Po kilku chwilach zastanowienia mój rozmówca 
wspominał dalej: 

- Kiedyś była tam, panie, inna figurka. Chłopcy 
strącali z pobliskiego drzewa kasztany, zbili szybę 
i figurka wypadła. Z synem i córką kupiliśmy nową. 

Pan Wincenty doskonale pamięta, co działo się 
w majątku w Radostowie podczas okupacji. Zarządcą 
był Justa, który miał bardzo religijną matkę. Nie po
zwalała niszczyć kapliczek, jak zdarzało się to w in
nych miejscowościach. 

W 1855 roku wybuchła w okolicach Radostowa 
cholera. Półtora kilometra od domu Kaszubowskie
go, przy drodze do Starzęcina jest cmentarz tych, 
którzy zmarli na tę straszną, zaraźliwą chorobę. Zmar
łych trzeba było więc chować w innych miejscach, 
a nie na cmentarzach przykościelnych. 
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- Na polnym cmentarzu stał krzyż, który miał być 
odnowiony przed drugą wojną światową - dalej snuł 
swoją opowieść Wincenty Kaszubowski. - Zakupiono 
nawet do niego nową metalową figurkę Jezusa 
w miejsce starej rzeźby. Jednak wybuch wojny unie
możliwił renowację krzyża, a figurka schowana na 
strychu majątku przeleżała tam sześcioletni okres 
okupacji. Po wojnie znalazł ją jakiś komunista i bez 
poszanowania dla religii wziął za nogi i schodząc ze 
strychu dzwonił o schody. Zaniósł figurkę na składo
wisko złomu. 

Po latach okazało się, że ów komunista w czasie 
okupacji był SS-manem. Sprawa się wydała i został 
aresztowany. Gdy miano go osadzić, postanowił uciec 
z więzienia i wyskoczył z okna sądu roztrzaskując 
sobie głowę. 

- Spotkała go kara Boża - podsumował pan Win
centy. - Niech nikt nie żartuje z religii. 

W Brzuścach są trzy kapliczki. Jedna przy wjeź
dzie z Tczewa, druga przy wjeździe z Pelplina. Trze
cia znajduje się za wsią przy polnej drodze pod 
lasem. Mieszkańcy Brzuśc mówią, że nie chodzą na 
„majowe" pod kapliczki. Od kilku lat jest we wsi 
kościół filialny parafii w Subkowach. Gospodarz, 
Władysław Gólczewski, liczący sobie już 90 lat twier
dzi, że kapliczka przy polnej drodze do Płaczewa 
z figurką św. Józefa z Dzieciątkiem została wybudowa
na przez murarza, Władysława Switalskiego. Zamuro
wane jest w niej jego rodzinne zdjęcie. 

Przy drodze z Tczewa do Pelplina jest wiele kapli
czek. W Wielgłowach, Brzuścach i Rajkowach. 

Kapliczki, krzyże i figury są poezją naszych dróg, 
pól, ogrodów i cmentarzy, a zarazem śladem 
.drogi krzyżowej pracującego ludu i jego ziem

ską niedolą uciśnionego serca - tak napisał .w swojej 
pracy ks. Henryk Mross. 

Niektóre z nich mają niepisaną historię, powta
rzaną tylko z ust do ust Nie wiadomo ile jest prawdy 
w opowiadaniu o figurze Chrystusa stojącej w Kolo
nii Ostrowickiej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 1 
z drogą do Smętowa. Pradopodobnie Niemcy podczas 
drugiej wojny światowej nie zrzucili figury Chrystu
sa tylko dlatego, że ma ona wyciągniętą dłoń w po-
zdrawialnym geście. Wincenty Kaszubowski twier
dzi, że w cokole figury w Radostowie ukrywana była 
broń. 

W wielu kapliczkach nie ma już starych ludowych 
rzeźb w drewnie, glinie, piaskowcu, które przedsta
wiały świętych. Zastąpiły je figurki gipsowe, które 
można kupić w sklepach z dewocjonaliami. Te zabyt
kowe trafiły do muzeów. Nie ma też dzisiaj twórców, 
rzeźbiarzy ludowych upiększających swoimi rękodzie
łami przydrożne kapliczki. Mimo to, te niewielkie 
obiekty kultu są cennymi zabytkami wzbogacający
mi krajobraz. Warto na nie zwrócić uwagę. 

Kociewskie przystanki modlitwy stoją i czekają 
na ludzi... 



Kociewskie 
przystanki 
modlitwy 

W obiektywie 

Józefa 
Ziółkowskiego 

Przy drodze z Tczewa do Brzuśc stoi biała kapliczka 
na skraju lasu, natomiast drugi przystanek modlitwy, 
z czerwonej cegły, widnieje na krańcach wsi 
na skrzyżowaniu drogi z Subków do Pelplina 

W Rajkowach już ponad 100 lat czuwa figura 
Matki Bożej wzniesiona w 1801 roku, 
a na rogatkach wsi stoi przy drodze 
kapliczka Serca Jezusowego 





BEATA MARIA KOWALEWSKA 

W kręgu kuźni polskości 
O pelplińskim Collegium Marianum 

Rozpoczynamy druk cyklu interesujących szkiców Beaty Marii Kowalewskiej o Collegium 
Marianum w Pelplinie. Tekst w pierwotnej postaci stanowi pracę magisterską autorki 
pt. Collegium Marianum w Pelplinie jako „kuźnia polskości" w latach 1836-1920, napisaną pod 

kierunkiem dr. Józefa Źerko w Zakładzie Historii Nauki, Oświaty i Wychowania Instytutu Pedagogiki 
Uniwersytetu Gdańskiego i obronioną w 1994 roku. 

Pracę, po nieznacznym przeredagowaniu drukować będziemy w następnych numerach „KRM", 
jako ważny przyczynek do dziejów oświaty na Kociewiu. 

Dziękujemy autorce za udostępnienie tekstu, który jest kolejną publikacją na temat tej zasłużonej 
szkoły na Pomorzu. 

POWSTANIE COLLEGIUM MARIANUM 

Pelplin w roku 1820 był niewielką wioską, liczącą 
394 mieszkańców. Z kolei od 1824 roku stanowił 
stolicę diecezji chełmińskiej z działającym tutaj od 

1829 roku seminarium duchownym, przeniesionym z Chełm
na. Rządy w diecezji sprawował wówczas ksiądz biskup 
Anastazy Sedlag, który 11 października 1934 roku zwrócił 
się do ministra oświaty w Berlinie, Altensteina, z prośbą 
o pozwolenie założenia szkoły. Swoje podanie uzasadnił bra
kiem śpiewaków i ministrantów dla katedry. 

Pierwotnie planowano, że podstawowymi przedmiotami 
nauczania miały być: śpiew, muzyka, a także język łaciński, 
jako niezbędne w trakcie śpiewów kościelnych. Ponadto 
uczniowie mieli uczyć się religii, języka niemieckiego, języ
ka polskiego i rachunków, co w przyszłości umożliwić miało 
kontynuowanie nauki w seminarium nauczycielskim. 

Do szkoły mieli być przyjmowani chłopcy z całej diecezji 
w wieku od 8 do 16 lat. Nadzór nad zakładem miał sprawo
wać nauczyciel, zwany prokuratorem. Do jego obowiązków 
miało należeć wychowanie, utrzymywanie i nauczanie chłop
ców według zarządzeń księdza biskupa i dwóch kanoników, 
którzy mieli tworzyć kuratorium zakładu. Szkoła ta winna rów
nież służyć klerykom, którzy mieliby odbywać właśnie tu 
swoje praktyki w katechizowaniu. 

Pierwsza odpowiedź na pismo biskupa opatrzona była datą 
14 stycznia 1835 roku, w której minister zawiadamiał, że król 
zgadza się na wypłacenie pensji dwóm choralistom i dziesięciu 
ministrantom z kasy kapituły. Wyraził również życzenie, aby 
biskup wraz z kapitułą ułożył statut dla tej szkoły i przekazał go 
ministerstwu do zatwierdzenia. Ksiądz biskup Sedlag sam opra
cował statut i już 6 lutego 1835 roku przekazał go kapitule, 
która 10 lutego przyjęła statut i przesłała ministerstwu. 

Dnia 20 lutego tego samego roku nadeszła następna 
odpowiedź, w której naczelny prezydent V. Schón wysunął 
pewne zastrzeżenia, wskutek których statut został nieco zmie
niony i 22 czerwca ponownie odesłany przez biskupa. 

Nadesłano kolejne pismo z ministerstwa, w którym żąda
no wyjaśnień dotyczących nauczycieli, przedmiotów naucza
nia i stosownych metod. Biskup wystosował pismo dnia 
11 sierpnia 1835 roku, w którym wyjaśniał, że nie może obe
cnie, w sposób dokładny, określić przedmiotów, jakie będą 
celem nauczania, ponieważ nie jest zorientowany, jaki po
ziom wiedzy będą prezentowali uczniowie. Nie leży też w jego 
mocy określenie rezultatów, jakie przyniesie ta nauka, ale 
sądzi, że absolwenci zakładu zostaną gruntownie przygoto
wani do kontynuowania nauki w seminarium nauczycielskim 
lub w innych zawodach. 

Po obszernym memoriale księdza biskupa przysłano 
odpowiedź z dnia 11 października 1835 roku, w której mini
sterstwo potwierdziło statut prosząc, aby biskup dokonał uzu
pełnień według swojego memoriału. Uzupełniony statut 
został odesłany dnia 22 stycznia 1836 roku na ręce naczelne
go prezesa, a 27 stycznia tego samego roku potwierdzony przez 
rząd. Niemiecka nazwa zakładu brzmiała: „Knaben-Erzie-
hungs-Institut zu Pelplin", czyli „Instytut Wychowawczy dla 
Chłopców w Pelplinie". 

Uroczyste poświęcenie i otwarcie zakładu nastąpiło w czte
ry miesiące później, tj. w poniedziałek, 6 kwietnia 1836 roku. 
Była to wspaniała, a jednocześnie poważna uroczystość, której 
by nie urządzono na otwarcie zwykłej szkółki. 

Na tę uroczystość przybyło trzech z sześciu nowo przyję
tych uczniów, którzy ze swoim opiekunem udali się o godz. 900 

na mszę św. do katedry. Obecny był ksiądz biskup Anastazy 
Sedlag oraz inni goście stanu duchownego i świeckiego. 

Potem wszyscy przeszli do nowego zakładu, który został 
już wcześniej zakupiony przez biskupa. Dzieci wspólnie z kle
rykami odśpiewały pieśń, a następnie głos zabrał ksiądz bi
skup, dziękując królowi za zgodę na otwarcie tego zakładu. 
Opiekun chłopców, prokurator Kiewicz, złożył wyznanie wia
ry i przyjął dzieci pod swoją opiekę. 

Główną intencją księdza biskupa Sedlaga nie było tylko 
założenie zakładu naukowego dla ministrantów i śpiewaków, 
czy też przygotowanie kandydatów do seminarium nauczy-
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cielskiego. Oczywiście te argumenty wysuwał biskup na plan 
pierwszy, ponieważ wiedział, że nie uzyskałby zgody na zało
żenie gimnazjum, a nie chciał wzbudzać jakichkolwiek podej
rzeń w Królewcu czy w Berlinie. W gruncie rzeczy biskupowi 
zależało na tym, aby wykształcić dostateczną liczbę księży -
Polaków i jednocześnie podnieść poziom kulturalny w diecezji 
chełmińskiej. Celowo więc założył szkółkę pelplińską i bronił 
jej od przekształcenia w latach 1842-1943 i 1850-1951 w se
minarium nauczycielskie. 

Utworzenie zakładu dla chłopców przyczyniło się do tego, 
że stał się on ogniskiem oświaty na Pomorzu i godnie się 
zapisał w dziejach ziemi pomorskiej, o czym pisał w liście 
pasterskim, z dnia 1 maja 1927 roku, ówczesny arcypasterz, 
Stanisław Wojciech Okoniewski. 

Sprawozdawcą opisywanej uroczystości otwarcia szkoły 
był sekretarz biskupa, Ernest Ronge, który napisał: 

Oby Opatrzność boska swojem błogosławieństwem 
czuwała nad tym w najlepszej intencji założonym zakła
dem, iżby z niego wychodzili tylko godni członkowie spo
łeczeństwa, którzyby zaszczyt przynosili tutejszej prowin
cji. Lecz oby też, jeżeli zakład spełni położone w nim 
nadzieje, znaleźli się jak najliczniejsi dobroczyńcy, 
którzyby dla chwały boskiej chętnie przyczyniali się do 
jego utrzymania i rozszerzenia. 

Informację tę przekazujemy za publikacją ks. Pawła Cza-
plewskiego Collegium Marianum 1836-1936. Na stuletnią 
rocznię (Pelplin 1936). 

PEPLIŃSKA SZKOŁA, 
JEJ ROZWÓJ I PRZEOBRAŻENIA 

Zakład Wychowawczy dla Chłopców w Pelplinie 

Szkoła została umieszczona w budynku stojącym naprze
ciw katedry. Dawniej była to karczma klasztorna, którą 
w 1831 roku nabył biskup Mathy, aby zapobiec hała

som w pobliżu kościoła. Po jego śmierci kupił ją ksiądz 
biskup Sedlag. Budynek był murowany, kryty dachówką, par
terowy. Nie przedstawiał się okazale, choć był obszerny. 
Wykonano więc tylko konieczne naprawy, przesunięto drzwi. 
Koszty przebudowy i adaptacji dla celów szkolnych pokrył 
biskup z własnych funduszy. W zakładzie znajdowało się mie
szkanie dla opiekuna chłopców (prokuratora), a także duża 
klasa, jadalnia, sypialnia, spiżarnia, kuchnia, sień. Zabudo

wania gospodarcze zburzono, a wokół domu urządzono 
ogródek. 

Środki finansowe - w wysokości 550 talarów - na utrzy
manie zakładu przekazywała kapituła za zgodą rządu. W zamian 
za to uczniowie byli ministrantami w katedrze i śpiewali pod
czas mszy świętych. Rząd zastrzegał sobie prawo wglądu 
w rozporządzanie funduszami szkoły, z kolei kapituła miała 
prawo udziału w układaniu statutów. W ten sposób szkoła zdo
była środki na wypłacanie pensji prokuratorowi i gospodyni 
oraz na utrzymanie sześciu wychowanków. 

W okresie od otwarcia zakładu do końca roku szkolnego 
przybyli czterej następni uczniowie. Liczba wychowanków 
wzrastała z roku na rok, a w 1840 roku było ich dwudziestu 
dwóch. Biskup postanowił rozbudować szkołę przez dodanie 
piętra. Na parterze znajdowały się dwie klasy, jedna z nich 
była większa, dalej mieściła się „choralnia", mieszkanie pro
kuratora, jadalnia, kuchnia i spiżarnia. Na piętrze zaś utwo
rzono obszerną klasę, przypominającą rozmiarami aulę, dwie 
kolejne sale lekcyjne, dwie sypialnie i bibliotekę. Budynek 
szkolny był ubezpieczony na wypadek pożaru. 

Chłopcy przebywający w zakładzie musieli przestrzegać 
pewnego porządku dziennego, który był podzielony na zaję
cia przedpołudniowe i popołudniowe. Rozkład dnia przed
stawiał się następująco: 

515 - 545: pobudka, toaleta poranna; 
545 - 555: modlitwa poranna połączona ze śpiewem pod 

opieką prokuratora; 
5 5 5.7 3 0 . przejście ministrantów do katedry, usługiwanie 

do mszy Św.; dla pozostałych uczniów czas przeznaczony na 
naukę; 

730 - 800: śniadanie; 
800-855: lekcja 
855 - 1000: przejście uczniów parami do katedry pod opie

ką prokuratora, śpiewy i granie na instrumentach podczas 
mszy Św., po której czas wolny do godz. 1000; 

1000- l14 5: nauka w klasie; 
1145 -1200: czas wolny 

1200 - 1230: wspólny obiad w jadalni, poprzedzony i za
kończony modlitwą; 

1230 - 1300: czas wolny; 
1600: zajęcia lekcyjne; 
1700: czas wolny, 
1800: studia; 
1900: kolacja poprzedzona i zakończona wspólną 

modlitwą, po której czas wolny do godz. 1900; 
1900 . 2 0 3 0 ; studia 

1300 

16 0 0 

17 0 0 

1800 

Zakład Wychowawczy 
dla chłopców 

w Pelplinie 
mieścił się 

w budynku dawnej 
karczmy klasztornej 
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2030 - 2100: modlitwy wieczorne zakończone śpiewem; 
21 0 0 : udanie się do sypialni na spoczynek. 
Oprócz tych zajęć w każdą środę i sobotę chłopcy wraz 

z prokuratorem wychodzili na spacer. W niedziele i święta 
czynnie uczestniczyli w nabożeństwach w katedrze, a także 
byli obecni na katechezie w kościele parafialnym między go
dziną 1300 a 1400. Do przestrzegania ustalonego regulaminu 
i porządku dnia zobowiązani byli wszyscy wychowankowie, 
łącznie z tymi, którzy mieszkali poza zakładem. 

Opiekę nad uczniami sprawował przede wszystkim pro
kurator, który mieszkał z nimi, towarzyszył im podczas nabo
żeństw, modlitw, posiłków, spacerów; słowem: miał zawsze 
nadzór nad nimi. Te wszystkie zabiegi sprzyjały głównie wy
chowaniu religijnemu, co zaowocowało później, gdyż wielu 
z nich poświęciło się stanowi kapłańskiemu. Chłopcy nie spra
wiali kłopotów wychowawczych, ich zachowanie oceniano 
jako dobre. 

Za utrzymanie i naukę pobierane były opłaty. Zwolnieni 
byli z nich ci, których rodziny fundowały pobyt w szkole. 
Wychowankowie ci nie płacili więc za mieszkanie, ubranie, 
wyżywienie, pranie, a nawet podstawowe przybory szkolne, 
np. papier, atrament, struny do skrzypiec, książki. Stypendia 
te w drugiej kolejności otrzymywali uczniowie bardzo uzdol
nieni. Czesne, czyli opłata za naukę w pierwszych latach wy
nosiła 10 talarów, a od 1854 roku 12 talarów rocznie. Opłaty 
były uiszczane kwartalnie. Pensją nazywano opłatę za utrzy
manie, która do 1847 roku wynosiła 30 talarów, a potem ule
gła zwiększeniu do 36 talarów. Tak więc uczniowie, którzy 
nie nie byli zwolnieni z opłat uiszczali czesne i pensję. Bywa
ły i takie sytuacje, kiedy przydzielano połowę, albo jedną trze
cią zwolnienia z opłat. 

Początkowo w szkole nie istniały klasy, ale tzw oddzia
ły. Wraz z otwarciem zakładu utworzono tylko jeden oddział, 
do którego wkrótce dołączono drugi i trzeci. Związane to było 
ze stale powiększającą się liczbą uczniów, których pod 
koniec pierwszego roku działalności szkoły było 10, a w la
tach następnych:1837/38 - 22 1840/41- 49; 1847/48 - 69; 
1851/52-90; 1858/59- 128. 

Oddziały zamieniono na klasy dopiero w 1850 roku. Na 
skutek zarządzenia biskupa odbył się wówczas ścisły egza
min, a na podstawie uzyskanych wyników, uczniów podzie
lono na trzy klasy. Pierwsza klasa czyli kwarta liczyła 22 chłop
ców, druga kwinta 12, a trzecia czyli seksta 10 uczniów. Liczba 
wychowanków nadal rosła, więc w 1851 roku utworzono klasę 
czwartą czyli septymę, którą nazywano klasą pierwszą albo 
wstępną. Istniały odtąd cztery klasy gimnazjalne. 

Do roku 1851 układano dwa plany lekcji: z podziałem na 
półrocze zimowe i letnie. Potem istniał już tylko jeden plan, 
który musiał zatwierdzić biskup. Ponadto w każdy czwartek 
biskup Sedlag katechizował wszystkich chłopców w obecno
ści kleryków z III i IV roku, którzy później przejmowali ten 
obowiązek w ramach praktyki. 

Następną reorganizację przeprowadzono w 1854 roku. 
Klasę pierwszą podzielono na dwa oddziały: A i B, oddział 
pierwszy nazwano tercją, drugi kwartą; klasę drugą kwintą, 
trzecią sekstą, a czwartą klasę elementarną. 

W początkowym okresie nauki do głównych przedmio
tów nauczania należały: muzyka i śpiew, język łaciński, reli
gia w języku polskim i niemieckim oraz matematyka. Z cza
sem program nauczania poszerzono o nowe przedmioty, 
a mianowicie: historię, geografię, przyrodę, język grecki, 
kaligrafię, rysunki, język polski i niemiecki, a w 1852 roku 
doszedł język francuski. Uczniowie co tydzień wykonywali 
pisemne ćwiczenia, natomiast raz w miesiącu osobną pracę, 
którą oceniał biskup. 

Zgodnie z pierwotnymi założeniami zakładu dużą rolę 
przypisywano przedmiotom muzycznym. Zwykle 3-4 godzi
ny tygodniowo były przeznaczone na śpiew, zarówno kościelny 
jak i świecki. Chłopców uczono śpiewu gregoriańskiego, 
chorałów, antyfon, responsoriów, hymnów i psalmów. Wy
chowankowie wykonywali pieśni polskie i niemieckie, a ich 
talent i umiejętności prezentowano podczas mszy świętych 
oraz w trakcie uroczystości szkolnych czy publicznych. Pierw
szym nauczycielem śpiewu był prokurator Teodor Kiewicz, 
potem jego następca, Michał Kościemski, ale najwięcej uzna
nia zdobył w tej dziedzinie dyrygent chóru katedralnego, 
ks. Wacław Maślon, uczący przez trzynaście lat. Do śpiewu 
gregoriańskiego używano podręcznika wydanego właśnie 
przez tego kapłana. 

Muzyka była kolejnym przedmiotem stojącym na wyso
kim poziomie. Przeznaczono na nią 2-4 lekcje tygodniowo. 
Uczono gry na skrzypcach, wiolonczeli, flecie, fortepianie, 
a starszych chłopców na organach. 

Z czasem utworzono też własną bibliotekę. Księgozbiór 
powiększano poprzez zakupy nowych książek, jak również 
przez darowizny. Dużą ilość książek ofiarował sam fundator 
zakładu, ksiądz biskup Sedlag. Za jego przykładem poszli 
inni profesorowie uczelni, księża i osoby świeckie. Przyby
wało również fundatorów, pokrywających koszty kształcenia 
uczniów. 

Na początku istnienia zakładu świadectwa szkolne wy
stawiano dwa razy w roku, w późniejszych latach trzy
krotnie: na Boże Narodzenie, na Wielkanoc i latem na 
koniec roku szkolnego. Wakacje przypadały po otrzyma
niu owych świadectw. Nowy rok szkolny rozpoczynał się 
zazwyczaj we wrześniu, a kończył w sierpniu publicznym 
egzaminem. 

W latach 1836-1858 przez szkołę przeszło 442 uczniów. 
Naukę w gimnazjum w Chojnicach, Chełmnie, Gdańsku kon
tynuowało 170 absolwentów. Zawód nauczycielski wybrało 
z nich 35, a 57 wybrało stan kapłański. 

Progimnazjum Collegium Marianum 

Po śmierci księdza biskupa Anastazego Sedlaga arcy-
spasterzem diecezji chełmińskiej i jednocześnie dru
gim fundatorem pelplińskiej szkoły został ksiądz Jan 

Nepomucen Marwicz. Z przekonania Niemiec, uległy wobec 
władz pruskich zwłaszcza w początkowym okresie służby bi
skupiej. Dzięki taktownej polityce zdobył sobie szacunek 
i uznanie duchowieństwa oraz wiernych. Wiele uwagi poświę
cił szkolnictwu. W nauczaniu religii wymagał, by posługi
wano się językiem ojczystym, a od kandydatów do stanu 
duchownego żądał dobrej znajomości języka polskiego. 

Pomyślny rozwój szkoły pelplińskiej, zarówno liczeb
ny, jak i organizacyjny, skłonił nowego biskupa do pod
jęcia starań, aby przekształcić zakład w gimnazjum lub 
co najmniej progimnazjum. Rokowania z rządem trwały 
kilka lat. Reskryptem z dnia 11 października 1865 roku 
minister oświaty rządu pruskiego wyraził zgodę na roz
szerzenie zakładu. Biskup, nie czekając na zakończenie 
rokowań z władzami, z uwagi na wzrost liczby uczniów 
(w 1861 roku do 180 osób), przystąpił do rozbudowy za
kładu . Na wybudowanie nowego budynku nie było pie
niędzy, więc przychylono się do projektu wykorzystania 
na progimnazjum części zabudowań cysterskich, tym bar
dziej, że już za biskupa Sedlaga zakwaterowano tam nie
których wychowanków. 
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Zakład przeniesiono z dawniejszej gospody do piętro
wego budynku przylegającego do katedry i gmachu semina
rium duchownego. Rozbudowa trwała dwa lata (1859-1860). 
Gmach przedłużono w kierunku południowym, dobudowu-
jąc piętro i urządzając dla potrzeb szkoły internat. Dnia 
3 października 1860 roku rozpoczął się kolejny rok szkolny 
w nowym budynku; 

Piwnice w części zachodniej przeznaczono na jadalnię, 
kuchnię i spiżarnię. Nad nimi utworzono siedem sal lekcyj
nych, a w nowo zbudowanym skrzydle - mieszkania dla służ
by. Na piętrze, na które wiodły granitowe schody, pozosta
wiono mieszkania dla wikariuszy tumskich. W nowym skrzy
dle, naprzeciwko schodów, umieszczono bibliotekę dla 
uczniów, kancelarię dyrektora i pokój konferencyjny. Na dru
gim piętrze usytuowano mieszkania profesorów, mniejszą 
sypialnię i umywalnię. W południowej części na parterze 
pozostawiono bibliotekę seminaryjną, a nad nią umieszczono 
salę muzyczną. Koszty przebudowy pokryto częściowo z nie 
obciążonych funduszy zakładu, ze składek diecezjan, z ko
lekt, ofiar biskupa, członków kapituły i księży oraz z darów 
wiernych. 

Progimnazjum nie posiadało własnej kaplicy, dlatego wy
chowankowie uczęszczali na nabożeństwa i msze święte do ka
tedry. W 1864 roku kapituła odstąpiła biskupowi dawny kapi
tularz zakonny. Po zaadaptowaniu tego pomieszczenia 
o przepięknym sklepieniu gwieździstym, 8 września biskup 
Marwicz dokonał konsekracji kaplicy gimnazjalnej. Uprzednio 
jednak odbyło się poświęcenie figury Najświętszej Maryi Pan
ny, zdobiącej front gmachu. Poniżej figury, złotymi literami, 
wyryto nową nazwę zakładu „Collegium Marianum". 

Do przedmiotów obowiązkowych doszła gimnastyka, ale 
szkoła nie posiadała boiska do ćwiczeń gimnastycznymi i róż
nego rodzaju gier. Problem ten został rozwiązany w ten spo
sób, iż biskup oddał swój sad i warzywniak, sięgający aż do 
rzeki Wierzycy. Było teraz miejsce na uprawianie gier, 
począwszy od „pchełki" czyli „ klipki" aż do pięknej ,Jigu-
liny", urozmaiconej rozrywki w piłkę, którą i panowie z se-
kund nie pogardzili -jak podawał ks. Paweł Czapiewski. 

Szkoła cieszyła się coraz większym zainteresowaniem, 
ciągle rosła liczba wychowanków. Zabrakło więc miejsc 
w sypialniach i znowu pomocy udzieliła kapituła katedralna, 
oddając własny dom w zamian za wybudowanie nowego 
w innym miejscu W przekazanym budynku urządzono na par
terze i w połowie piętra sypialnie, a drugą część piętra prze
znaczono na mieszkanie dla świeckiego nauczyciela. 

Zgodnie ze statutem nauka i utrzymanie miały być bez
płatne. Było tak do czasu , póki przyrost liczebny wycho
wanków nie przekroczył wartości przyznanych funduszy, 
przydzielanych na jednego ucznia. Dzięki stałym dochodom 
opłaty wychowanków były niewielkie, a nawet niższe niż 
w innych instytucjach tego typu. Kiedy progimnazjum 
rozwinęło swoją działalność, utrzymanie i czesne wynosiło 
180 talarów, później przez dziesiątki lat 210 marek. Z począt
kiem XX wieku opłaty zaczęły wzrastać. Zimą 1918 roku za
mknięto szkołę na kilka tygodni, ponieważ brakowało opału. 
Nastały ciężkie czasy, uczniowie zbierali Uście poziomkowe na 
herbatę, niektórych dyrektor wysyłał do rodziców po mąkę. Opu
blikowano w gazetach „Odezwę do społeczeństwa", w efekcie 
której nadchodziły znaczne ofiary, nie tylko pieniężne, od róż
nych instytucji, komitetów i społeczeństwa. Dzięki tym zasił
kom uczniowie i profesorowie przetrwali krytyczny czas. 

Wychowanie w Collegium Marianum było prawie spar
tańskie. Prokuratorowie, a później dyrektorzy, bezwzględnie 
pilnowali przestrzegania ustalonego regulaminu. Za drobne 
wykroczenia nie pozwalano opuszczać szkoły, zatrzymywano 
na czas Zielonych Świąt, nie dopuszczano ministrantów do 
służenia we mszy świętej, a także pozbawiano całości lub czę
ściowo świadczeń stypendialnych. Według instrukcji bisku
pa z roku 1861 chłopcy byli wydalani z uczelni na podstawie 
uchwały konferencyjnej tylko za konkretne przewinienia: kra
dzieże, wychodzenie ze szkoły bez pozwolenia spóźniony 
powrót z wakacji bez wytłumaczenia, palenie tytoniu, wno
szenie na teren szkoły alkoholu, grę w karty, fałszowanie 
świadectw, pokaleczenie kolegi. 

W myśl regulaminu z 1861 roku obowiązywał nastę
pujący porządek: pobudka o godz. 500; zajęcia lekcyjne 
w godzinach od 800 do 1200 i od 1300 do 1600. Wynika z tego, 
że wolnego czasu pomiędzy lekcjami i poza obowiązko
wą samodzielną nauką było bardzo mało. 

Uczniowie narzekali, często dowcipkując, na zarządzenie 
biskupa Marwicza, zakazujące nawet wnoszenia na teren in
ternatu żywności i przyjmowania paczek, co sprzyjać miało 
wychowaniu chłopców w duchu wstrzemięźliwości.Ucznio-
wie posłusznie poddawali się tym metodom wychowawczym, 
a po wielu latach mile wspominali czas spędzony w Colle
gium Marianum. 

Głębokie religijne wychowanie, solidna nauka katechi
zmu, udział we wspaniałych i poważnych nabożeństwach, 
regularne wspólne a także prywatne uczęszczanie do 
sakramentów Św., wzniosły przykład wielce powyżnych księży 

Budynek szkoły 
po rozbudowaniu części 

obiektów klasztornych; 
stan po 1900 roku 
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profesorów. Oto momenty, które się składały na wyrobie
nie poczucia obowiązkowości i uszanowania wszelkich prze
pisów regulaminowych - wg ks. Pawła Czaplewskiego. 

Życie szkolne nie było takie monotonne, posiadało swo
je urozmaicenia. Największą rozrywkę stanowiły gry i zaba
wy odbywające się na placu gimnazjalnym, a zimą harce 
w krużgankach. W środy i piątki dyrektor przeprowadzał 
z młodzieżą spacery w okolice Pelplina. Każdego roku życie 
szkolne ubarwiały przedstawienia teatralne, zaniechane w latach 
1886-1901, a prezentowane również miejscowej publiczności. 
Duże znaczenie w życiu społeczności uczniowskiej zajmowały 
całodzienne wycieczki klasowe, których celem były zazwyczaj 
miejscowości o znaczeniu historycznym. Starsze klasy organi
zowały sobie wycieczki koleją. Collegium Marianum brało też 
udział w uroczystościach kościelnych, miejscowych, narodo
wych, te ostatnie nie wprowadzały odświętnego nastroju, były 
to np. obchody imienin cesarskich. 

W parze z wymaganiami wychowawczymi pelplińskiej 
szkoły podążały wymagania naukowe, co sprawiało, że poziom 
nauczania często był wyższy niż w innych szkołach średnich. 
Uczniowie studiowali z wielką pilnością, ale i tak duży procent 
wychowanków odpadał. Wyniki końcowych egzaminów i wie
lu wizytacji były zdumiewające. Absolwenci Collegium Ma
rianum, przenoszący się do innych gimnazjów, zawsze wyróż
niali się pozytywnie, zwłaszcza w językach klasycznych. 

Progimnazjum, podobnie jak za czasów biskupa Sedla-
ga, wielką rolę przypisywało przedmiotom muzycznym. 
W tym celu w nowym gmachu urządzono ogromną salę, 
w której ćwiczyła orkiestra uczniowska, a swoje umiejętno
ści prezentowała w uroczystych obsadach różnych świąt. Pel-
plińscy absolwenci, przenoszący się do innych gimnazjów, 
wstępowali do zespołów śpiewaczych i orkiestr. Wykładow
cami byli kompozytorzy T. Kiewicz, ks. Winter, ks. Ruch-
niewicz, a dwaj ostatni pełnili również dodatkowo rolę 
dyrygentów chóru katedralnego. W tak wykształconym śro
dowisku, które sprawowało pieczę nad rozwojem muzyki 
i śpiewu, powstała w 1887 roku pierwsza w Polsce szkoła 
organistowska, której założycielem był organista tumski, 
prof. Oskar Hermańczyk. 

Collegium Marianum uzyskało prawa pełnego gimna
zjum dopiero w 1927 roku, dzięki staraniom biskupa Stani
sława Wojciecha Okoniewskiego, który zasłużył na miano 
trzeciego fundatora. Biskup Okoniewski unowocześnił 
gmach pod względem technicznym, powstały nowe gabine
ty i pracownie, a w 1934 roku piękna sala gimnastyczna. 
Pierwsza matura w pelplińskim gimnazjum odbyła się 
27 czerwca 1929 roku. 

c.d. w następnym numerze 

KAZIMIERZ ICKIEWICZ 

Pięćdziesiąt lat 
Państwowej Szkoły Muzycznej 

w Tczewie 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Tcze-
wie istnieje już pięćdziesiąt lat. Jubileusz ten jest 
okazją do refleksji, sięgnięcia pamięcią wstecz, do 
badania zachowanych dokumentów, kronik szkol
nych, rozmów z nauczycielami i uczniami, do pod
sumowania działalności tej placówki artystycznej. 

Analizując początki, na uwagę zasługuje fakt, że już 
w rok po zakończeniu drugiej wojny światowej 
powstała myśl założenia szkoły muzycznej w Tcze
wie. Entuzjastami tego zamysłu i jednocześnie 

działaczami komitetu organizacyjnego szkoły byli: Adolf 
Galant, Rudolf Fitz, Bolesław Zemman. 

Komitet podjął zadanie uzyskania u odpowiednich władz 
zezwolenia na założenie szkoły. Dla zorientowania się, ile 
młodzieży chciałoby podjąć naukę, wysłano do wszystkich 
szkól na terenie miasta Tczewa odpowiednie ogłoszenie. 
W odpowiedzi zgłosiło się 200 kandydatów. Jednak sprawa 
utworzenia szkoły nie doszła do skutku. Dopiero w czerwcu 
1947 roku, kiedy funkcję kierownika Powiatowego Referenta 
Kultury i Sztuki pełniła Maria Symfler, która energicznie za
brała się do pracy, sprawa utworzenia szkoły odżyła na nowo 
i przybrała realny kształt. 

Ta godna inicjatywa została poparta przez ówczesne wła
dze miasta, a przede wszystkim przez starostę Jana Krassow-
skiego i kierownika oddziału administracyjnego, Stanisława 
Grzechnika, którzy zwrócili się do Ministerstwa Kultury i Sztu
ki o zezwolenie na otwarcie szkoły muzycznej. 

Dnia 1 października 1947 roku pismem okólnym Mi
nisterstwa Kultury i Sztuki, wyrażającym zgodę na otwarcie 
szkoły, powstała placówka pod nazwą - Szkoła Umuzy-
kalniająca Powiatowego Związku Samorządowego i Niż
sza Szkoła Muzyczna. Pierwszym jej dyrektorem został 
prof. Wacław Kmicic-Mieleszyński. Jego praca nie była 
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łatwa. W zajmowanym dotąd budynku poklasztoraym 
pomieszczenia wewnętrzne nie były dostosowane do nauki. 
Nie było ławek, tablic, pomocy naukowych, ani instrumen
tów. Młodzież podczas nauki siedziała na parapetach okien
nych i na kolanach notowała wiadomości muzyczne. Trzeba 
podkreślić, iż zainteresowanie szkołą muzyczną było ogrom
ne. Dzieci i młodzieży zgłaszało się bardzo dużo. Potrzebna 
była wykwalifikowana kadra nauczycielska. 

Entuzjazm nie opuszczał pedagogów, uczniów ani rodzi
ców. Ze składek Komitetu Rodzicielskiego i pomocy finan
sowej Powiatowego Związku Samorządowego w krótkim 
czasie budynek zaczął przypominać szkołę. 

Pierwszymi nauczycielami szkoły byli Janina Arciszew
ska (instruktor muzyki), Helena Buzalska (fortepian), Gertruda 
Netkowska (fortepian), Kazimierz Piskorski (fortepian), Bole
sław Zemman (akordeon), Tomasz Suchacki (skrzypce), Jan 
Wallek, Janina Wyrzykowska (śpiew), Rudolf Fitz (teorią). Ną 
początku do szkoły uczęszczało 120 uczniów. W roku szkol
nym 1948/49 Szkoła Niższa liczyła 83 pianistów i 24 skrzyp
ków (razem 107 uczniów), natomiast do Szkoły Umuzykalnia-
jącej uczęszczało 76 uczniów, w tym: w klasie śpiewu - 6, akor
deonu - 6 i fortepianu - 64. 

Podczas wizytacji, w styczniu 1949 roku, A. M. Klech-
niowska postawiła wniosek o upaństwowienie obu szkół. 
Według sprawozdania z odbytej wizytacji Szkoły Muzycz
nej Powiatowego Związku Samorządowego w Tczewie z dnia 
29 listopada 1949 roku (wizytator okręgowy, mgr Stefan 
Król), szkoła prowadziła dwa działy: dla dzieci i drugi dla 
młodzieży oraz dorosłych. Ogółem liczyła 281 uczniów, 
w tym dział dziecięcy - 202, dział młodzieży - 79. Oprócz 
indywidualnych lekcji gry na instrumentach oraz śpiewu so
lowego, w klasach zbiorowych uczono następujących 
przedmiotów teoretycznych: słuchanie muzyki z pogadan
kami, kształcenie słuchu oraz nauka o muzyce. Szkoła zo
stała upaństwowiona zarządzeniem MKiS nr SO-11328/49 
z dnia 22 grudnia 1949 roku. Zgodnie z Zarządzeniem nr 83 
Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 grudnia 1949 roku, 
w sprawie przejęcia przez MKiS na rzecz państwa samorzą
dowych szkół artystycznych oraz Okólnikiem nr 80 Kance
larii Rady Państwa (L. dz. P.L. III.4/2047/49) w sprawie prze
kazania szkół artystycznych, prowadzonych przez MKiS, 
Powiatowy Związek Samorządowy w Tczewie przekazał 
Ministerstwu Kultury i Sztuki Szkołę Muzyczną protoko
łem zdawczo-odbiorczym, spisanym 7 stycznia 1950 roku 
w lokalu Szkoły Muzycznej Powiatowego Związku Samo
rządowego w Tczewie przy Placu Św. Grzegorza 6. Przyję
cia Szkoły Muzycznej dokonała komisja zdawczo-odbiorcza 
w następującym składzie: Stefan Król (przewodniczący, de
legat wojewody gdańskiego), Stanisław Grzechnik (przed
stawiciel Powiatowego Związku Samorządowego w Tcze
wie), Władysław Wróblewski (delegat Urzędu Skarbowego 
w Tczewie), Helena Chylicka (przewodnicząca Koła Rodzi
cielskiego), Wacław Kmicic-Mieleszyński (dyrektor szko
ły). Budynku, w którym mieściła się szkoła, nie przekazano, 
gdyż był on własnością Zarządu Miejskiego w Tczewie. 
Majątek ruchomy szkoły przejęto zgodnie ze stanem faktycz
nym według księgi inwentarzowej, materiałowej i biblio
tecznej po dokładnym zbadaniu każdej pozycji na miejscu 
w obecności wszystkich członków komisji. 

Zainteresowanie tą placówką rosło. W roku szkolnym 
1950/51 liczba uczniów wynosiła 332, a personel pedago
giczny liczył 27 osób. Państwowa Szkoła Muzyczna nie ogra
niczała się tylko do szkolenia młodzieży, ale zajęła się rów
nież umuzykalnieniem społeczeństwa, organizując liczne 
koncerty, audycje muzyczne i prelekcje w szkołach oraz 
zakładach pracy i w salach widowiskowych. 

W 1951 roku mury szkoły opuściło pierwszych 8 ab
solwentów z klas: fortepianu (6), klarnetu (1), śpiewu 
solowego (1). 

Z dniem 28 sierpnia 1951 roku nowym dyrektorem 
szkoły został Zygmunt Jackiewicz. 1 września 1951 roku 
naukę zainaugurowało 283 osób, w tym w dziale dziecię
cym 93 uczniów, a w młodzieżowym 190. Zainteresowanie 
szkołą w dalszym ciągu rosło, a liczba uczniów przekroczyła 
w latach pięćdziesiątych 400 osób. 

Wobec tak ogromnego dopływu młodzieży znacznie 
wzrosło grono pedagogiczne. Sekretarzem szkoły został 
Feliks Brandl. Powstały sekcje fortepianu, skrzypiec, wio
lonczeli, akordeonu, śpiewu solowego i instrumentów dę
tych; istniała nawet klasa kontrabasu. Na uwagę zasługuje 
fakt, że już w latach pięćdziesiątych została założona biblio
teka, istniał gabinet lekarski. Zdolni uczniowie otrzymywali 
stypendia. 

W 1956 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrek
tora, został nim Leon Drążkowski i pełnił tę funkcję do 
1969 roku. Do najważniejszych wydarzeń tego okresu należały 
koncerty z okazji 1000-lecia Państwa Polskiego, 700-lecia Mia
sta Tczewa czy kolejnych rocznic istnienia szkoły muzycznej. 

Od chwili jej utworzenia, szkoła aktywnie uczestniczyła 
w życiu kulturalnym miasta. Oprawę muzyczną różnych uro-
czystotości i akademii tworzyły: orkiestra symfoniczna pod 
batutą Edmunda Prochowskiego, chór kierowany przez 
Leona Drążkowskiego, zespół akordeonistów Mariana Gal
lusa, potem Henryka Rzepińskiego, orkiestra dęta Kubickich 
(Jana - ojca i syna - Jerzego), zespół smyczkowy kierowany 
przez Alfredę Bielską. 

Dużą pomocą w kształceniu muzycznym dzieci i mło
dzieży stała się działalność ogniska muzycznego, która 
w 1970 roku utworzyła trzy filie - w Turzu, Brzuścach i So-
bowidzu. 

Ognisko Muzyczne, jako placówka Stowarzyszenia 
Ognisk Artystycznych w Gdańsku, powstało w 1965 roku 
przy Państwowej Szkole Muzycznej w Tczewie, korzystając 
z pomieszczeń i instrumentów szkolnych (dyrektorem został 
Leon Drążkowski, ówczesny dyrektor Szkoły Muzycznej). 
W pierwszym roku działalności do ogniska uczęszczyło 
41 uczniów w klasach fortepianu i akordeonu. Wkrótce roz
poczęła się działalność koncertowa uczniów. Pierwszy po
pis odbył się w czerwcu 1971 roku z okazji Dnia Dziecka 
w Turzu. W następnym roku zorganizowano koncert na za
kończenie roku szkolnego w Zasadniczej Szkole Zawodo
wej w Tczewie. Dzięki działalności ogniska i jego filii cały 
powiat tczewski zyskał zorganizowaną sieć placówek kształ
cenia muzycznego. 

Dobrze układała się współpraca Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Tczewie z równorzędnymi szkołami muzycz
nymi województwa oraz średnimi szkołami muzycznymi 
w Gdańsku i Akademią Muzyczną w Gdańsku. Wielu 
uczniów tczewskiej szkoły ukończyło uczelnię gdańską 
i w innych miasta w Polsce. Wielu z nich gra etatowo 
w orkiestrach symfonicznych, operowych, śpiewa w chórach; 
prowadzi estradową działalność artystyczną jako soliści nie 
tylko w Polsce. Niektórzy wrócili do tczewskiej szkoły, by 
kształcić następne roczniki uczniów. Są to: Teresa Samoj-
luk, Henryk Rzepiński, Barbara Gełdon, Eugenia Baniecka, 
Maria Franz, Krystyna Żuk, Jerzy Pulsakowski, Aniela 
Brandt, Kazimierz Ostrowski, Mirosław Czochór, Ludmiła 
Strzałkowska, Alicja Kiedrowska, Jolanta Różanowska, 
Maria Konkol, Elżbieta Hawryluk. 

Szkoły nie ominęły i smutne chwile. Pedagodzy pogrążeni 
w żałobie pożegnali dwóch nauczycieli skrzypiec - Bolesława 
Zemmana i Tomasza Sochackiego, instrumentów dętych - Jana 
Kubickiego, wiolonczeli - Mariana Gallusa akordeonu - Hen
ryka Rzepińskiego oraz klarnetu - Barbarę Gełdon. 

Do prawidłowego funkcjonowania szkoły niezbędna jest 
praca administracji, pracowników obsługi i stroicieli. Bar
dzo sprawną i prężną organizację szkoła zawdzięcza Feli
ksowi Brandlowi, później Halinie Gdaniec, Annie Gembusz, 

KMR 31 



Jadwidze Rutkowskiej, Irenie Skórczewskiej, obecnie Ewie 
Szulc, Ewie Piskowskiej, Jadwidze Jellonek. 

Jubilatka dużo zawdzięcza zakładom opiekuńczym, 
dawnie Rzemieślniczej Spółdzielni „Jedność", następnie 
Pomorskiej Fabryce Drożdży, która do dnia dzisiejszego 
darzy szkołę sympatią i pomaga we wszystkich trudnych 
sytuacjach, dzięki zainteresowaniu długoletniego jej dyrek
tora, Ryszarda Dąbrowskiego. 

Bardzo ważnym ogniwem Państwowej Szkoły Mu
zycznej w Tczewie zawsze byli rodzice- To oni inspirowali 
swoje dzieci do pobierania nauki w drugiej szkole, to oni-
działając w Komitecie Rodzicielskim - aktywnie uczestni
czyli w życiu szkolnym. Placówka organizowała wiele wy
cieczek, wyjazdów na koncerty i do opery, wiele zabaw szkol
nych; przeznaczała pieniądze na zakup instrumentów, nut, 
nagród za udziały w konkursach, a na koniec każdego roku -
na nagrody dla absolwentów. Dzieci dojeżdżające miały moż
liwość korzystania ze szkolnego bufetu 

Działalność pedagogiczna i administracyjna każdej szkoły 
opiera się na kadrze dyrektorskiej. Najdłużej sprawowała 
funkcję dyrektora mgr Irena Łysakowska z Gdańska. 
Za jej kadencji miały miejsce dwa ważne wadarzenia: kapi
talny remont szkoły oraz przekształcenie Ogniska Muzycz
nego w Pelplinie w filię Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Tczewie, a stało to się 1 lutego 1972 roku. 

Gruntowny remont i unowocześnienie sal spowodo
wały przeprowadzenie się na kilka lat do Szkoły Podstawo
wej nr 10. Dzięki gościnności tej placówki nauka uczniów 
Państwowej Szkoły Muzycznej nie została przerwana. Filia 
w Pelplinie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Uczęszczają 
do niej uczniowie Pelplina i okolicznych miejscowości. Jej 
działalności poświęcony jest oddzielny materiał, który za
mieszczony zostanie w następnym numerze. 

Rok 1989, podobnie jak w całym kraju, był również prze
łomowym dla szkoły. Zmiana systemu polityczno-gospodar
czego nie pozostała bez wpływu na jej życie. W tym też roku 
nowym dyrektorem dzisiejszej Jubilatki została 
mgr Danuta Milczewska, która po ukończeniu Akademii 
Muzycznej w Krakowie przybyła w 1978 roku do Tczewa 
i tu realizuje swoje ambitne plany. 

Miasto Sambora, zmieniając swe oblicze nie zapomnia
ło też o Placu Św. Grzegorza. W otoczeniu szkoły pojawiły 
się stylowe latarnie, a nawierzchnię placu wyłożono koloro
wą kostką. Uroku dodała również nowo założona zieleń. 
W szkole wykonuje się bieżące remonty, zmienia się wystrój 
auli. Zakupywane są nowe instrumenty, by wymienić już 
te najbardziej zużyte i stare. Od roku 1989 przybyło ponad 
30 instrumentów- Szkoła wzbogaciła się o dobrej klasy 
sprzęt do odbioru muzyki.. 

Każdego miesiąca organizowane są koncerty, na które 
składają się popisy uczniów lub znanych muzyków z Fil
harmonii Bałtyckiej, studentów i absolwentów Akademii 
Muzycznej w Gdańsku, a nawet jazzmanów (zespół Adama 
Wendta). 

Tradycją staje się też muzykowanie nauczycieli szkoły 
zespołu kameralnego w składzie: Alicja Kiedrowska i Kry
styna Czocher - skrzypce, Kornelia Rudka - altówka, Lud
miła Strzałkowska - wiolonczela, Jerzy Pulsakowski - gita
ra, Ireneusz Chylewski - fortepian oraz solistów: Tomasza 
Walczaka - fortepian, Danuty Wilmy - akordeon, Sławomira 
Dombrowskiego - gitara. Nauczyciele grają także w zespo
łach razem z uczniami. 

Uczniowie szkoły biorą czynny udział w życiu miasta 
Ich występy stanowią oprawę muzyczną wielu imprez w Mu
zeum Wisły, w Tczewskim Centrum Kultury, w Związku 
Niewidomych, w tczewskich szkołach, kościołach, 
w ośrodku dla dzieci niepełnosprawnych oraz w Radzie Miej
skiej. Włączyli się też w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecz
nej Pomocy. 

Na uwagę zasługuje fakt, że występują nie tylko soliści, 
ale zespoły: smyczkowy Alicji Kiedrowskiej, instrumentów 
dętych drewnianych i fletów prostych Marii Franz, gitarowy 
Jerzego Pulsakowskiego, wilonczelowy Mirosława Czo-
chóra, rytmiczny Jolanty Różanowskiej. Od roku szkolne
go 1996/97 wznowił działalność chór, kierowany przez 
Anielę Brandt. 

Na koncertach w swoich murach Jubilatka, obok uczniów 
i rodziców, często gości przedszkolaków oraz wychowan
ków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Miłe są także 
odwiedziny absolwentów. Dla przyszłych uczniów organi
zowane są pokazy instrumentów. Niektóre popisy powtarzają 
się cyklicznie. Kultywuje się też polskie tradycje, dając corocz
ny koncert kolęd. Najzdolniejsi uczniowie prezentują swe 
umiejętności muzyczne w okręgowych przesłuchaniach forte
pianu, skrzypiec, wiolonczeli, gitary klasycznej, instrumentów 
dętych na Festiwalu Muzyki Słowiańskiej, podczas Kaszub
skich Spotkań Akordeonowych w Kościerzynie i Kociewskich 
Spotkań Kameralnych w Starogardzie Gdańskim. 

Festiwal Muzyki Słowiańskiej to największa cyklicz
na impreza, organizowana przez Szkołę Muzyczną w Tcze
wie od 1990 roku. Festiwal przeznaczony jest dla szkół mu
zycznych I stopnia z województwa gdańskiego, elbląskiego 
i słupskiego. Imprezą tą udało się zainteresować władze mia
sta. Puchar funduje Prezydent Miasta Tczewa, a cenne na
grody - Zarząd Miasta, Pomorska Fabryka Drożdży oraz 
Komitet Rodzicielski szkoły. Podczas festiwalu wyminiane 
są doświadczenia artystyczne i chociaż jest on konkursem, 
młodzi muzycy cenią sobie atmosferę tu panującą. 

Długo dojrzewała myśl, by Państwowej Szkole Mu
zycznej w Tczewie nadać imię. W tym celu nauczyciele 
przedmiotów teoretycznych przeprowadzili sondaż wśród 
młodzieży. Wybór padł na kompozytorkę Janinę Garście. 
Uczniów satysfakcjonowało to, że Janina Garścią tworzy 
właśnie dla nich. Kompozytorka przysłała bardzo serdeczny 
list, wyrażający zgodę na patronowanie szkole. 

Od roku szkolnego 1996/97, zamiast dotychczasowych 
działów: dziecięcego i młodzieżowego, wprowadzono nowe 
cykle nauczania Cykl 3-letni obejmuje naukę gry tylko na 
instrumentach dętych flet, klarnet, fagot, trąbka, puzon, wal-
tornia. Dział dziecięcy to obecni cykl 6-letni - w klasach 
fortepianu, akordeonu, skrzypiec, wiolonczeli, gitary. 

Jubilatka, razem z filią w Pelplinie, kształci rocznie do 
200 uczniów. Imię szkoły rozsławiają absolwenci, którzy roz
poczynają naukę w średnich szkołach muzycznych Gdańska 
i Elbląga, a później kończą Akademie Muzyczne i Wyższe 
Szkoły Pedagogiczne. Niektórzy zasilają Harcerską Orkie
strę Dętą dh. Jerzego Kubickiego, Orkiestrę Dętą PKP, chóry 
tczewskie, są nauczycielami w szkołach podstawowych, 
zakładają zespoły muzyczne. 

Do Jubilatki powracają jej wychowankowie, którzy 
po ukończeniu studiów muzycznych chcą właśnie w Tcze
wie kształcić utalentowaną młodzież. Od 1989 roku są to: 
Krystyna Dettlaff -Czocher, Danuta Wilma, Katarzyna Przy-
byłowska, Marek Gleinert. Osiągnięciem jest również to, 
że szkoła posiada muzykujący zespół rodzinny w składzie: 
Alicja i Magdalena Kiedrowskie - skrzypce, Monika Kie
drowska - flet boczny, Szymon Kiedrowski - wioloncze
la. Członkowie zespołu są wychowankami tczewskiej 
szkoły muzycznej. 

Reasumując trzeba powiedzieć, że Państwowa Szkoła 
Muzyczna I stopnia w Tczewie pełni ważną rolę dla rozwoju 
miejscowego życia muzycznego. Jej dorobkiem są nie tylko 
osiągnięcia dydaktyczne, szkoła jest poniekąd ośrodkiem 
muzycznym miejscowego społeczeństwa. Poprzez środowi
skową działalność koncertową uczniów, pedagogów oraz 
organizowanie koncertów gościnnie występujących artystów, 
przez wszystkie lata pełniła jakoby funkcję miejskiego cen
trum muzycznego miasta. 
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ROMAN LANDOWSKI 

Powstańczy zaciąg 
Gdy Boże coś Polskę burzyło umysły Polaków 

W trzydziestą rocznicę powstania listopadowego rozpowszechnił się solidarny ruch żałoby 
narodowej, praktykowany również na Pomorzu. Sprawie tej przewodziła postępowa mło
dzież, głównie studenci, wzywająca na przełomie lat 1860 i 1861 do zaniechania hucznych 

zabaw, czczenia bohaterów narodowych i pamiątek historycznych, przywdziewania czarnych strojów 
żałobnych. Mało kto przypuszczał, że te niewinne akty demonstracji polskości niebawem przekształcić 
się miały w kolejny zbrojny wybuch przeciw zabrocom. 

Przy tej okazji odrodziła się pieśń, znana dziś pod 
nazwą Boże, coś Polską, śpiewana także na 

. Pomorzu. Żałobne nabożeństwa, ujawniające 
wówczas owe patriotyczne uczucia, miały miejsce na 
ziemi pomorskiej w 44 miejscowościach. Kilka z nich 
leżało na Kociewiu, m.in. Bobowo, Bukowiec, Ostrowi
te, Pelplin... W niektórych przypadkach duchowieństwo 
odmawiało odprawiania tch nabożeństw. Między innymi 
w Starogardzie wierni z prostego ludu nieśli swój grosz 
z prośbą, by ksiądz za dusze poległych w Warszawie, za 
zmarłego księcia Cartoryskiego i Lelewela jedno Zdro
waś zapowiedział, na próżno - o czym donosił chełmiń
ski „Nadwiślanin" z 1861 roku w swoim 98 numerze. 
Proboszczem i dziekanem starogardzkim był wówczas 
ks. Mateusz Kołaczkowski. 

Takie zachowanie księży w tamtym okresie tłumaczyć 
dzisiaj można tylko bezwzględną i lojalną uległością 
wobec hierarchów kurii biskupiej, a szczególnie ówcze
snego biskupa chełmińskiego, Jana Nepomucena Mar-
wicza - von der Marwitz - Niemca z przekonania. Biskup 
był postacią dość nierówną" w swoich działaniach. 
Z jednej strony oceniany jest współcześnie jako sprzyja
jący Polakom, z drugiej zaś - zbyt wiele pozostało dowo
dów na to - zwłaszcza z pierwszego okresu jego ordyno
wania w Pelplinie - że postępował dokładnie odwrotnie. 
Kiedy w 1861 roku nasilił się ruch patriotycznych mani
festacji, Jan Nepomucen von Marwitz czwarty rok zasia
dał na biskupim fotelu. Odezwało się wówczas jego bez
graniczne oddanie władzom pruskim. Wcześniej zajął 
negatywne stanowisko wobec polskich kleryków pelpliń-
skiego seminarium podczas ich konfliktu z alumnami nie
mieckimi. Zganił „polonizm", równając go ze sprzyja
niem z ideałami rewolucyjnymi. A to było wówczas cięż
kie oskarżenie! Potem wywołał wielkie oburzenie polskich 
środowisk swoim listem do diecezjan, w którym potępił 
m.in. walkę o język oraz zakazał nabożeństw żałobnych 
dla upamiętnienia powstania listopadowego. Nie było 
wolno również przy tej okazji wygłaszać kazań i okolicz
nościowych przemówień oraz śpiewać pieśni „burzących 
umysły". Za takie biskup chełmiński uważał Boże, coś 
Polskę, Matko Chrystusowa oraz Nie opuszczaj nas. Ta 

ostatnia powstała w 1861 roku, natomiast w tym samym 
czasie, zaraz po wypadkach rocznicowych, do Matki Chry-
stusowej dopisano kolejną zwrotkę z bardzo aktualnym 
tekstem: 

Choć srogie jarzmo zgniotło karki nasze, 
W sercach jest miłość, nadzieja i wiara: 
Odkryjem piersi na strzały, pałasze, 
Niech nam Ojczyznę okupi ofiara. 

Słowa te szybko rozkolportowano po całym kraju, to
też rychło dotarły również na Pomorze. 

Za buntowniczą uznano też pieśń kościelną Do Świę
tych Patronów Polskich, której tekst - napisany przez 
Franciszka Karpińskiego - pochodził z 1792 roku, za
mieszczono w zbiorze poezji Pieśni nabożne. Zaborców 
i ich popleczników drażniła treść tej śpiewanej modlitwy: 

Święci, niebieskiej mieszkańcy krainy, 
Do Was bieżymy w czasie złej godziny, 
Których za własnych współziomków ogłasza 

Ojczyzna nasza. 
Po tejże ziemi z namiście chodzili, 
Z tych samych źródeł wodę naszą pili, 
Polska Was, matka, mlekiem swym karmiła, 

Rola żywiła. 
Wspomnijcie, Bracia, na Waszych rodaków! 
Książęta niebios, na wszystkich Polaków! 
Dobrego Boga błagajcie za nami 

Swymi prośbami. 

Najbardziej jednak rozsierdziła pieśń Boże, coś Pol
skę. Ten wielce dziś popularny utwór na przestrzeni pół 
wieku przekształcał swoją muzyczną formę jak i treść. 
Mało kto dzisiaj wie - a niekiedy celowo się ten fakt prze
milcza - że najpierw był to Hymn na rocznicę ogłoszenia 
Królestwa Polskiego z woli Naczelnego Wodza wojsku 
polskiemu do śpiewu podany. Pieśń powstała za zamówie
nie w 1816 roku, skomponowana na trzy głosy z orkie
strą przez Jana Nepomucena Kaszewskiego. Kompozy
tor był kapelmistrzem, oficerem 4 pułku piechoty linio
wej, formacji która wsławiła się później (tzw. czwartacy) 
w powstaniu listopadowym, szczególnie w bohaterskiej 
obronie Olszynki Grochowskiej. 
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Tekst napisał Alojzy Feliński, popularny onczas 
pisarz, autor m.in. dramatu Barbara Radziwiłłówna. So
wa pieśni przeobraziły się dość szybko. Patriotyczne śro-
dowisko polskie nie chciało śpiewać Naszego króla 
zachowaj nam, Panie. Tak bowiem brzmiał drugi wers 
refrenu, a ówczesnym królem, jak powszechnie wiado
mo, był Aleksander I, wszechcar Rosji. Ten hołdowniczy 
adres do cara został zamieniony już po roku, kiedy zari-
postował Antoni Górecki. Trzydziestoletni wówczas poe
ta, dawny uczestnik napoleońskiej kampanii na Moskwę, 
upokarzającą końcówkę refrenu zamienił na Naszą oj
czyznę racz nam zwrócić, Panie, chociaż mniej radykal
ni śpiewali nadal ...zachowaj nam, Panie, zamieniając 
tylko króla (cara) na ojczyznę, godząc się, że jest nią wła
śnie Królestwo Polskie. Potem Górecki nieco zmienił tekst 
Felińskiego i dopisał kolejne zwrotki. Już przed powsta
niem listopadowym znana była obecna, współczesna we
rsja dziesięciu zwrotek, która musiała być zamieszczona 
w Śpiewniku kościelnym ks. Michała M. Mioduszewskie
go, wydanym w 1838 roku, skoro na ten zbiór powołują 
się wszystkie następne śpiewniki. Nadal jednak, zupełnie 
niesłusznie, wszystkie one podają za autora Alojzego Fe
lińskiego, chociaż z jego tekstu pozostały jedynie strzępy 
pierwszych dwóch zwrotek. Może dlatego tak się stało, 
że Antoni Górecki nie był nadto lubiany wśród hierar
chów kościelnych, bowiem w swojej postępowej poezji 
patriotycznej krytykował ich oportunizm. 

Po pierwotnej kompozycji Jan N. Kaszewskiego też 
niewiele pozostało. Jeszcze w 1828 roku jego utwór pew-
nymi zmianami melodycznymi ukazał się w wydaniu po
znańskim. Już dziesięć lat później we wspomnianym 
śpiewniku Mioduszewskiego ów Hymn do Boga zapisa
ny został pod dzisiaj znaną melodią czyli identyczną 
z zapisem pieśni Serdeczna Matko. Zapewne mało kto 
wie, że owa pieśń zapożyczona została z opery komicznej 
Jean Pierre Soliego Sekret, wystawionej w Warszawie 
po 1806 roku.niektórzy jednak przypisują muzyczne 
autorstwo tej pieśni Karolowi Kurpińskiemu. Wydaje 
się jednak, że tylko ją harmonicznie opracował. Znał 
ten utwór dobrze, bowiem był dyrygentem Opery War
szawskiej i pod jego batutą ów Sekret Soliego był 
w Warszawie wystawiany. 

Popularność pieśni rozpoczęła się w czasie powstania 
listopadowego, ale jej szczególne nasilenie nastąpiło po 
patriotycznej manifestacji, która odbyła się 29 listopada 
1860 roku pod kościołem karmelitów na Lesznie w War
szawie, w 30. rocznicę nocy listopadowej. Odtąd zaczęła 
się powszechna wędrówka tej pieśni, noszącej już tytuł 
od pierwszych słów tekstu: Boże, coś Polskę. Mocno eks
portowana poza zabór rosyjski, trafiła też na Pomorze. 
Tu również wzbudzała namiętności, podnosiła narodo
wego ducha, drażniła zaborcę i tych, którzy do spraw pol
skich nie odnosili się pozytywnie. Przypomnijmy więc, 
jakie to treści spędzały im sen z powiek: 

Boże, coś Polskę przez tak długie (liczne) wieki 
Otaczał blaskiem potęgi i chwały, 
Coś ją osłaniał tarczą Twej opieki 
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały 

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie: 
Ojczyznę, wolność, racz nam wrócić, Panie! 

Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem, 
Walczących wspierał za najświętszą sprawę, 
A chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem, 
Wśród samych nieszczęść pomnażał jej sławę. 

Przed Twe ołtarze... 

Wróć biednej Polsce świetność starożytną! 
Użyźniaj pola, spustoszone łany, 
Niech szczęście, wolność na wieki w niej kwitną, 
Przestań nas karać, Boże zagniewany! 

Przed Twe ołtarze... 
Niedawnoś wolność zabrał z polskiej ziemi, 
A już krwi naszej popłynęły rzeki, 
O, jakże musi być okropnie z temi, 
Którzy Ojczyznę utracą na wieki! 

Przed Twe ołtarze... 
Boże, którego ramię sprawiedliwe 
Żelazne berła władców świata kruszy, 
Skrusz naszych wrogów zamiary szkodliwe, 
Obudź nadzieję w biednej naszej duszy. 

Przed Twe ołtarze... 
Boże Najświętszy! Od którego woli 
Istnienie świata całego zależy, 
Wyrwij lud polski z tyranów niewoli, 
Wspieraj szlachetne zamiary młodzieży. 

Przed Twe ołtarze... 
Boże Najświętszy! Przez Chrystusa rany, 
Świeć wiekuiście nad braćmi zmarłymi, 
Wejrzyj na lud Twój, niewolą znękany, 
Przyjmij ofiary synów polskiej ziemi. 

Przed Twe ołtarze... 
Boże Najświętszy! Przez Twe wielkie cudy 
Oddalaj od nas klęski, mordy boju, 
Połącz wolności węzłem Twoje ludy 
Pod jedno berło Anioła pokoju. 

Przed Twe ołtarze... 
Gdy naród polski dzisiaj we łzach tonie, 
Za naszych braci poległych błagamy, 
By ich męczeństwem uwieńczone skronie, 
Nam do wolności otworzyły bramy. 

Przed Twe ołtarze... 
Jedno Twe słowo, ziemskich władców Panie, 
Z prochów nas znowu podnieść będzie zdolne, 
A gdy zasłużym na Twe ukaranie, 
Obróć nas w prochy, ale w prochy wolne. 

Przed Twe ołtarze... 

Żeby już wszystko o tej pieśni powiedzieć, trzeba do
dać, że po odzyskaniu niepodległości, w 1918 roku drugi 
wers refrenu zamieniono na odpowiedniejszy: Ojczyznę 
wolną pobłogosław, Panie. Jednocześnie powstała kolej
na zwrotka, która śpiewana z dwiema pierwszymi jest 
obecnie trzecią a we współczesnej wersji - ostatnią: 

Powstała z grobu na Twe władne słowo 
Polska, wolności narodów chorąży, 
Pierzchnęły straże, a ponad jej głową 
Znowu swobodnie Orzeł Biały krąży! 
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie: 
Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie! 

Tak śpiewano już w XX wieku, ale wcześniej, 
w 1861 roku zwolenników zaboru denerwował tekst 
wcześniej przytoczonych dzisięciu zwrotek. Zżymał się 
też biskup chełmiński. Kompromitująca go wśród Pola
ków odezwa spotkała się z krytyką nie tylko jego diece-
zjan. Uraziła także arcybiskupa Leona Przyłuskiego z Po
znania, osobiście zaangażowanego w sprawę obrony 
polskości. Sam uczestniczył w żałobnych nabożeństwach 
patriotycznych. W liście do papieża nazwał von Marwit-
za, ordynariusza z Pelplina, bardziej pruskim towarzy
szem broni, niż biskupem, co stanowiło wyraźną aluzję 
do jego ochotniczej służby oficerskiej w armii pruskiej. 
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O wszystkich tych zdarzeniach z Pomorzą w tym rów
nież z Kociewia, donosił ukazujący się od 1850 roku 
„Nadwiślanin", redagowany i wydawany w Chełmnie. Pel-
pliński„Pielgrzym", znany z podobnej waleczności o sprawy 
polskie, jeszcze nie istniał, bowiem powstał po powstaniu 
styczniowym w, 1869 roku. „Nadwiślanin" doniósł też 
o patriotycznych nabożeństwach żałobnych w Bobowie. 
Urządzał je miejscowy proboszcz, ks. Franciszek Bojanow-
ski, współpracujący z rodziną Jackowskich. 

Bardzo wielu księży, mimo zakazów swego biskupa, 
nie wyrzekło się narodowego ducha. Byli wśród nich tak
że kapłani pochodzący z Kociewia lub duszpasterzujący 
w tym rejonie. Urodzony w 1828 roku w Świeciu, Jan 
Sucharski, wikariusz w Brusach, wspólnie ze swoim pro
boszczem, Augustem Wika Czarnowskim, organizował 
nabożeństwa patriotyczne w parafii. Owe religijne demon
stracje gromadziły wielu wiernych z całej okolicy, bowiem 
w sąsiedniej parafii, o 10 km odległym Wielu, podobne 
nabożeństwa były zabronione. Miejscowy proboszcz, ks. 
Antoni Henryk Siemer, był rodowitym Niemcem,który 
po otrzymanych święceniach kazańskich w Pelplinie pra
cował w Miłobądzu i Leśnie. Ks. Siemer bezwzględnie 
sprzeciwił się urządzaniu manifestacji i nabożeństw pa
triotycznych. Za śpiewanie pieśni Boże, coś Polskę gro
ził prokuratorem! Dlatego Polacy z tej parafii wybierali 
się na śpiewy do Brus. 

Dawny wikariusz ze Zblewa, ks. Jan Jakub Schwe-
miński, będąc proboszczem w Oliwie, urządzał również 
nabożeństwa patriotyczne. Szczególnie znane było jedno 
z nich, odprawione 25 sierpnia 1861 roku z udziałem gości 
z kąpieliska sopockiego, którzy kolportowali pełny tekst 
Boże, coś Polskę, ucząc obecnych w kościele śpiewu. 
Urządzili także zbiórkę pieniężną z której całą pokaźną 
kwotę przekazali proboszczowi dla biednych mieszkań
ców Oliwy mówiących po polsku. Wśród kuracjuszy 
z Sopotu w oliwskim kościele obecny był Teodor Jackow
ski z Lipinek Szlacheckich, który z tego powodu nie unik
nął prześladowań policji pruskiej. Nachodzono go i prze
prowadzano w mieszkaniu rewizje. 

Dla zamanifestowania polskości nadawała się każda 
patriotyczna rocznica. w Piasecznie, 12 września 1861 roku, 
w odpust Matki Bożej Pomorza, obchodzono pamiątkę 
zwycięstwa oręża polskiego pod Wiedniem. Proboszczem 
był wówczas ks. Augustyn Schaefer, wprawdzie rodowi-
ty Ślązak, ale od 1834 roku przebywający na Kociewia 

Przed objęciem parafii w Piasecznie (1847) przez siedem 
lat był proboszczem w Walichnowach. Sekretarzował rów
nież w gniewskim oddziale Ligi Polskiej , założonej tam 
w 1848 roku. 

W tym czasie Edward Kalkstein z Jabłówka, wspól
nie z braćmi Janem i Stanisławem Tokarskimi, reprezen
tował Pomorze w wielkim wiecu Królestwa Polskiego, 
zorganizowanym w Horodle na Zamojszczyźnie. 

W atmosferze wrzenia przedpowstaniowego narodzi
ło się Towarzystwo Rolnicze w Piasecznie. Zaborca 
upatrywał w nim utajnione działania, wspierające idee 
narodowo-powstańcze. Nie bez powodu podejrzenia te to
warzyszyły także później, przez cały okres powstania. Za
łożyciele towarzystwa pozostawali pod stałą obserwacją 
i kontrolą policji pruskiej, która współpracowała z żan
darmerią carską w zakresie zwalczania polskiego ruchu 
wyzwoleńczego. 

Rewizje i aresztowania dosięgły Teodora Jackowskie
go z Lipinek Szlacheckich, Edwarda Kalksteina z Jabłów
ka czy Stanisława Radkiewicza z Brzeźna. Tym ostatnim 
szczególnie interesowali się pruscy donosiciele. 

Policja pruska, pragnąc przypodobać się swym rosyj
skim kolegom po fachu, konsekwentnie zwalczała wszel
kie objawy solidarności Polaków w zaborze pruskim 
z organizatorami powstania styczniowego. Mimo to, wy
buch powstania w dniu 22 stycznia 1863 roku zdobył na 
Pomorzu powszechne poparcie. Środowiska konspirato
rów były tu do powstania przygotowane. 

Już od 1862 roku Komitet Centralny Narodowy miał 
na Pomorzu swego delegata, który miał wybadać usposo
bienie rodaków w zaborze pruskim (...) do współudziału 
w ruchu narodowym - jak to określił Julian Łukaszewski 
(1835-1906), działacz powstańczy. Delegatem tym był 
Józef Demontowicz(1823-1876). Kiedy ten został skie
rowany na Zachód dla zorganizowania wyprawy morskiej, 
mającej wesprzeć powstańców, jego miejsce na Pomorzu 
zajął wspomniany Łukaszewski, komisarz peł
nomocny powstańczego Rządu Narodowego. Wcześniej, 
przez krótki czas dziesięciodniowej dyktatury gen. Ma
riana Langiewicza, naczelnikiem organizacji powstańczej 
na Pomorzu był już wcześniej wspomniany, mjr Stani
sław Radkiewicz ps. „Teofil" z Brzeźna w powiecie świec
kim. Łukaszewski nadal z nim współpracował, czyniąc 
go swoim zastępcą. 

Dokończenie w następnym numerze 

Dworek Narzymskich 
w Obozinie pod Skarszewami, 

który w latach 
powstania styczniowego 

był ośrodkiem konspiracyjnym 
na Kociewiu. 

Obozin dzierżawił 
wówczas Józef Łyskowski 
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MARIA WYGOCKA 

Wzdłuż Wisły 
na spotkanie 
„W kręgu twórców' 

W dniu 15 listopada 1997 roku regionaliści ze Szkoły 
Podstawowej w Warlubiu udali się wzdłuż Wisły, 
królowej polskich rzek, do Tczewa, największego 

miasta Kociewia. Ten pamiętny, listopadowy dzień był jeszcze 
jedną okazją do poznawania małej pomorskiej ojczyzny, jaką 
jest Kociewie. 

Ceniąc sobie dziedzictwo kulturowe otrzymane po przod
kach, zastanawiając się nad naszymi „korzeniami", uczniowie 
tego dnia szerzej poznawali nasz region, jego zabytki, atrakcje 
turystyczne i przyrodnicze. Mieli kontakt z autentycznymi re
prezentantami kultury, twórcami, artystami ludowymi i regio
nalistami. 

Na wysokiej skarpie wiślanej, już w średniowieczu powstały 
liczne warowne grody, które strzegły Pomorza Gdańskiego naj
pierw przed Prusami, a później przed Krzyżakami. Natomiast 
w dobie reformacji te tereny stały się miejscem zamieszkania 
ludności mennonickiej z Niderlandów. 

Z okien pociągu młodzież podziwiała gotyckie budowle 
i interesujące nadwiślańskie panoramy. I tak mali entuzjaści 
Kociewia, ważnego regionu Pomorza Nadwiślańskiego, dotarli 
do Tczewa, jednego z najstarszych grodów Pomorza Gdańskie
go. Po raz pierwszy Tczew w kartach historii pojawił się pod 
nazwą „Trsow" w 1198 roku. Miasto szczyci się bogatą histo
rią. A co warto w Tczewie zobaczyć? 

Przede wszystkim Stare Miasto, zbudowane na wiślanej 
skarpie. Z brzegów Wisły roztacza się widok na tczewskie mo
sty. Wracając ul. J. Dąbrowskiego, mijamy Urząd Miasta (daw
niej starostwo) i dochodzimy do Muzeum Wisły i wieży ciśnień. 
Muzeum prezentuje historię żeglugi i handlu na Wiśle. 

Miłośnikom regionu Kociewia polecamy obejrzenie wia
traka typu holenderskiego, unikatowego zabytku dawnego 
przemysłu młynarskiego. 

Spotkanie „W kręgu twórców" w Tczewskim Centrum Kul
tury przekonało nas o tym, że nasze Kociewie szczyci się burz
liwą i ciekawą historią, własną gwarą, tradycją i dorobkiem 
twórczym ludzi, którzy pomnażają dziedzictwo regionu w kraju 

Regionaliści z kl. VII Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warlubiu 
podczas zwiedzania tczewskiej Starówki w dniu 15.11.1997 r. 

i Europie. Osobiste spotkanie z twórcami Kociewia zmusiło nas 
do wielu przemyśleń,refleksji. Prezentacja utworów, muzyko
wanie czy rozważania o gwarze są dowodem tego, że to prze
cież małe regiony i ich dzieje mają duży wpływ na historię pań
stwa i narodu. Najczęściej twórczość tych ludzi, jak sami mówią 
jest duszą ich życia, czasami wspomnieniem, zachwytem dla 
ziemskiego bytowania lub skarbem obdarzonym przez Boga. 

Piękne są wioski za granicą, 
ale serca nie zachwycą, 
nie pójdę ja za Dunaje, 
szukać doli w obce kraje, 
choćby mi gościniec wyścielili zlotem, 
co mi po tym? 

Te znamienne słowa Janiny Porazińskiej skłaniają nas do 
przeświadczenia, że od młodych lat uczniowie winni obcować 
z elementami kultury ludowej. 

W dyskusji doświadczeni nauczyciele regionaliści wymie
niali pewne elementy „dobrej roboty" na tym odcinku: kukieł
ka ubrana w strój kociewski, czytanie tekstów w gwarze ko-
ciewkiej, hafty czy wycieczka do muzeum. 

Ks. dr Bernard Sychta, poeta i folklorysta powiedział: 
Kto sercem przylgnął do miejsca, gdzie stała jego kolebka, 

kto ukochał kulturę swego regionu, ten pogłębił w sobie uczu
cie narodowe... 

Z żalem opuszczaliśmy niecodzienne spotkanie z twórcami 
Kociewia i stoiskiem Kociewskiego Kantoru Edytorskiego, dzię
li Któremu mogliśmy zaznajomić się z regionalną działalnością 
wydawniczą. Wszystkim zaangażowanym w przekazywaniu dzie
dzictwa kulturowego polecam „Uczbę na Kociewiu", pod re
dakcją mgr Ireny Bruckiej z Pracowni Edukacji Regionalnej. 
Jest to podręcznik wydany przez Kociewskie Towarzystwo 
Oświatowe, zawierający cenne wskazówki do edukacji: regio
nalnej. Przewodnik zawiera kolejno: 

- propozycje wprowadzania wiedzy o regionie, 
- wybór tekstów służących wprowadzaniu wiedzy o Kociewiu. 
Ta cenna pozycja na pewno przybliży wartości małych oj

czyzn i właściwie pozwoli je wprowadzić w proces dydaktycz-
ny.-wychowawczy. 

Wycieczka do Tczewa i atmosfera spotkania „W kręgu twór
ców" dostarczyła jej uczestnikom wiele przeżyć i uświadomiła 
im ich głęboki związek z regionem. A co o tym sądzą sami jej 
uczestnicy? 

Podczas wycieczki do Tczewa miałam okazję zobaczyć 
zabytkowy, stary wiatrak typu holenderskiego, kiedyś peryfe
ryjnie położony w mieście na lekkim wzniesienia Natomiast 
dziś usytuowany jest w okolicach śródmieścia. Wiatrak ten od-
nowiono po II wojnie światowej. Silne wrażenie wywarły na 
mnie jego ogromne skrzydła, które przypominają tajemniczą 
zjawę. Dziś w wiatraku nie ma już urządzeń młynarskich. Sta
nowi jedynie atrakcję turystyczną. 

Gdy skończyliśmu podziwiać ten cenny zabytek, wykonali
śmy na pamiątkę kilka zdjęć, bo przecież nie wszędzie spotyka 
się takie piękne wiatraki. 

Agnieszka Rajska 
Koło Miłośników Kociewia 

przy SP Nr 1 w Warlubiu 

Wszystko zaczęło się od propozycji opiekuna kola regio
nalnego, by uczestniczyć w wycieczce po regionie Kociewia. 
Następnego dnia spotkaliśmy się na dworcu kolejowym. Z okien 
pociągu podziwialiśmy miejscowości: Smętowo Graniczne, Mo
rzeszczyn, Pelplin, Subkowy i tak w wesołym nastroju dotarli
śmy do Tczewa. Pierwsze kroki skierowaliśmy do położonego 
niedaleko dworca kolejowego kościoła. Duże wrażenie wywar
ły na mnie piękne witraże i muzyka organowa. 

Ulicą Sobieskiego grupa dotarła w okolice wiatraka, sta
rego „holendra ". Natomiast stara część miasta, z dość dobrze 
utrzymaną architekturą, utwierdziła mnie w przekonaniu, że 
fest to stare, nadwiślańskie miasto. 

Późnym popołudniem, po spotkaniu „ W kręgu twórców ", 
pożegnaliśmy Tczew, największe miasto Kociewia. Myślę, że 
wrócimy tu jeszcze, by zwiedzić niektóre zabytki. A więc do 
zobaczenia na kolejnej trasie turystycznej. 

Małgorzata Kwinciak 
SP Nr. w Warlubiu 
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ANDRZEJ S. FLEMING 

O zupach raz jeszcze 

W „Słowniku języka polskiego" Samuela Bogumiła Lindego (Lwów, w drukarni Zakłady Ossoliń
skich, 1860 rok) pod hasłem „zupa, supa" (także „Zufka, Zupka, Zufeczka, Zuwka, Supka") pocho
dzenie słowa wyjaśnia się poprzez podanie niemieckiego „die Suppe", francuskiego „soupe" 

i angielskiego „soup, sup". 
U Zygmunta Glogera w „Encyklopedii staropolskiej" (przedruk fotooffsetowy wydania z 1900-1903 roku) ha

sło „zupy" brzmi następująco: Ł. Gołębiowski w dziełku „Domy i dwory" tak pisze: Barszcz, krupnik, rosół, kapu
śniak, prawdziwie polskie to zupy. Pierwszy z rurą, mięsem wołowem i wieprzowem, słoninką, kiełbasą, kurą, natural
ny lub zabielany. Lubią Polacy kwaśne potrawy, ich krajowi poniekąd właściwie i zdrowiu ich potrzebne, w Litwie 
z boćwiny burakowych liści, w Koronie z buraków samych. Grochówka, czyli zupa z grochu, z grzaneczkami w kostkę 
i słoninką wędzoną. Chołodziec litewski z boćwiny czyli przegotowanej w kwasie, usiekanej, zaprawny śmietaną, szyjki, 
w nim od raków, cielęcina, kapłon lub indyk w drobne posiekany zraziki, ogórki surowe, obrane i pocięte w kostkę, jaja 
na twardo, wszystko to na zimno, później i szparagi ugotowane i pocięte w drobne kawałki do tej w czasie upałów zupy 
wybornej i sałatę i nać od cebuli i czosnku używano. Piwo śmietaną i jajami zaprawne, na ser i chleb pokrajany 
nalano, a w czasach ściślejszego postu z miodem i imbierem. Gdy nastała kuchnia francuska, zjawiły się dopiero: 
buljony, zupy rumiane, białe, rosołki delikatne, menestra i rosół włoski, węgierski.. 

Oto kilka przykładów zup gotowanych na Kociewiu. Przepisy przekazały kucharki domowe z okolic Czar
nej Wody. Po odpowiednim zredagowaniu receptur znajdą się one również w przygotowywanej do druku 
kociewskiej książki kucharskiej „W kuchni i przy stole". 

Trzy kucharki z Lubików: Krystyna Bukowska, Zyta Kołat
ka i Barbara Kropidłowska proponują następujące przepisy na 
zupy: 

Parzonka 
U gotować obrane ziemniaki pokrojone w kostkę. Dodać 

suszone grzyby, listek laurowy, ziele angielskie oraz potarte na 
tarce warzywa wg uznania. Osolić, dodać pieprzu. Na patelni 
wytopić boczek, dodać cebulę i lekko ją podsmażyć. Całość wlać 
do zupy. Do smaku dodać zieloną pietruszkę (po zdjęciu z ognia). 

Zarzucajka 
U gotować obrane ziemniaki pokrojone w kostkę. Pod ko

niec gotowania dodać ugotowaną wcześniej kiszoną kapustę, 
a do smaku ziele angielskie, listek laurowy i sól. Dodać też 
wytopiony boczek z podsmażoną cebulą. Na koniec wrzucić za
cierkę zarobioną z żytniej mąki (żytnia mąka z niewielką ilo
ścią wody). 

Riwkacze lub riwkowana zacierka 
Obrane kartofle zetrzeć na tarce (regionalnie zwaną riwką, 

rywką - stąd nazwa zacierki). Dokładnie wycisnąć, dodać mąkę. 
Ciasto musi być gęste, będzie się kruszyć. Kruszonkę dodać do 
osobnej, wrzącej wody. Dodać wytopiony boczek z podsmażoną 
cebulą. Może być też na mleku (najlepiej kozim). 

Zupa grzybowa 
Do gotujących się suszonych grzybów dodać suszone owo

ce (śliwki, jabłka, gruszki). Gotować do miękkości. Doprawić 
mąką wymieszaną z kwaśną śmietaną. Dodać do smaku cu
kier i sól. 

Zupa z zielonych gąsek 
Gąski zielone dokładnie oczyścić z igliwia, mchu i pia

sku, ściągnąć skórkę z kapeluszy, wypłukać i obgotować 
w osolonej wodzie. Ugotować wywar z mięsa z kością, do które
go dodano marchewkę, pietruszkę, kawałeczek selera i pora oraz 
parę ziarenek ziela angielskiego. Do wywaru dodać obgotowa
ne w wodzie gąski (razem z wodą i zabielić mąką z kwaśną 
śmietaną. Do zupy można oprócz warzyw dodać drobno pokro
jone w kostkę ziemniaki, ale lepiej podawać z ugotowanym 
osobno makaronem (mogą być łazanki). 

„Gapi" rosół 
Do wody gotowanej z listkami laurowymi i zielem an

gielskim dodać wytopiony boczek ż cebulą. Zupę doprawić solą 
i dodać trochę pieprzu oraz dużo drobno pokrojonej zielonej 
pietruszki. Można jeść z ziemniakami lub chlebem. 

Szarpak 
Ugotować wywar z warzyw. Po odcedzeniu gotować w nim 

drobno pokrojone ziemniaki. Dodać ziele angielskie i listek lau
rowy oraz sól. Do ugotowanych ziemniaków dodać kiszoną 
kapustę. Na koniec dodać wytopiony boczek i zieloną drobno 
pokrojoną pietruszkę. 

Polewka rybna 
U gotować wywar z warzyw. Po ugotowaniu do miękko

ści - odcedzić. Wywar osolić dodać trochę pieprzu, ziela 
angielskiego i listka laurowego. Do wrzątku włożyć osolone 
wcześniej kawałki ryby (karp, karaś, okoń, leszcz). Gotować 
kilka minut. Po ugotowaniu ryby wyjąć, do zupy dodać mąkę 
wymieszaną ze śmietaną. 
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Krystyna Baczyńska z Czarnej Wody oferuje kilka innych 
przepisów na sporządzenie zup: 

U, 
Krupnik 

Ugotować wywar na kościach (żeberka) z dużą ilością wa
rzyw (marchew, seler, pietruszka), dodać drobną kaszę jęcz
mienną i gotować do miękkości. Wrzucić ziele angielskie i drob
no pokrojone ziemniaki. Na patelni zrobić zasmażkę z boczku lub 
słoniny, połączyć z zupą i dodać parówki. Doprawić do smaku. 

U, 
Zupa ogórkowa 

Ugotować wywar na kościach wraz z warzywami (seler, 
pietruszka, por), dodać ziele angielskie, listek laurowy oraz drob
no pokrojone ziemniaki. Potarte na tarce o dużych oczkach ogórki 
kiszone dodać do zupy. W celu uzyskania pożądanego smaku 
można dodać trochę wody z kiszonych ogórków. Zawiesić śmie
taną połączoną z mąką i doprawić według uznania. 

Dc 
Zupa jagodowa z kluskami 

"o garnka z gotującą wodą dodać jagody (mrożone, świe
że lub z kompotu. Dodać cukier, gotować. Zrobić ciasto lane 
z jajek, mąki i wody, posolić. Na wrzącą zupę lać ciasto, od
dzielając łyżką drobne kluski. Zawiesić kisielem. 

Zupa mleczna z płatkami owsianymi 
Mleko zagotować, wsypać płatki owsiane. Gotować, cią

gle mieszając. Dodać masło, dosolić (można dodać cukier) 
i gotować do miękkości płatków. 

Na 
Barszcz ukraiński 

a kościach i warzywach ugotować wywar. Pokroić w ko
stkę marchew i dodać do zupy wraz z fasolą. Pod koniec goto
wania dołożyć sparzone i pokrojone w paski liście kapusty oraz 
buraki w marynacie. Ugotowane osobno ziemniaki dołożyć do 
zupy, zawiesił mąką i śmietaną. Doprawić do smaku. 

Zupa marchwiowa 
Do garnka wrzucić żeberka. Zagotować do zszumowania, 

następnie pianę zdjąć szumówką. Dodać seler, pietruszkę, zie
mniaki i dużą ilość marchwi. Miękkie warzywa wyjąć, zmikso
wać i wrzucić z powrotem do zupy. Można zrobić zasmażkę 
z boczku lub słoniny. Posypać pietruszką i doprawić do smaku. 

Jadwiga Landowska z Czarnej Wody przygotowała kilka 
następnych przepisów na zupy: 

N 
Brukiew (żółta brukiew) 

lajlepiej smakuje wywar ugotowany na gęsinie. Ugoto
wać go z dodatkiem warzyw. Warzywa i brukiew pokroić 
w kostkę lub utrzeć na tarce o dużych oczkach lub pokrojone 
w kostkę warzywa wraz z brukwią po ugotowaniu rozgnieść wi
delcem. Pod koniec gotowania dodać ziemniaki (pokrojone 
w kostkę). Zupa brukwiowa musi być doprawiona do smaku 
majerankiem, liściem laurowym i zielem angielskim. 

D 
Kapuśniak 

'o wywaru ugotowanego na kościach z dodatkiem wa
rzyw dodaje się kiszoną kapustę, do smaku liście laurowe i zie
le angielskie. Na koniec na patelni przygotowuje się zasmażkę 
na boczku z mąki. Ziemniaki gotuje się w oddzielnym garnku 
i po ugotowaniu dodaje do zupy. 

Parzy broda czyli zupa ze świeżej kapusty 
U gotować wywar na kościach z dodatkiem marchwi i pie

truszki. Dodać poszatkowaną świeżą kapustę i ziemniaki obra
ne i pokrojone w kostki. 

Kartoflanka 
DO wywaru ugotowanego na kościach, dodać obrane i po

krojone w kostkę warzywa i ziemniaki. Dla poprawienia smaku 
dodaje się listek laurowy i ziele angielskie. Na koniec zabiela się 
śmietaną lub przygotowuje zasmażkę na tłuszczu z wędzonki 
i mąki. Posypć zieloną, posiekaną pietruszką. 

Czarnina 
gotuje się wyłącznie na mięsie od gęsi lub kaczki. A głów

nym jej składnikiem jest krew od gęsi i kaczki. 
Należy ugotować wywar z dodatkiem warzyw. Dodać su

szone owoce: jabłka, gruszki, wiśnie. W przypadku braku 
suszonych owoców dodać świeże, a wiśnie z kompotu. Krew 
przecedzić przez sito, dosypać mąkę i dokładnie wymieszać. 
Następnie wywar połączyć z krwią wymieszaną z mąką. Zupę 
doprowadzić do smaku cukrem i octem. 

Zupy lubią towarzystwo dania drugiego i deseru. Według 
podanych przepisów gotuje się je do dzisiaj na całym Kociewiu. 

Ut 
Golce 

'tarte ziemniaki, dokładnie odciśnięte wymieszać ze zmie
lonymi ugotowanymi ziemniakami w proporcjach 2:1. Dokła
dnie wymieszać. Oddzielnie przygotować masę twarogową (twa
róg wymieszać z jajkiem, solą, pieprzem i cebulą). Może też 
być bez twarogu sama masa ziemniaczana z mąką. Wtedy po
dawało się je z kapustą kiszoną na krótko (zasmażaną). Przygo
tować kulki wielkości większego jajka z masą twarogową 
w środku. Wrzucać do osobnej, wrzącej wody. Po wyjęciu 
z wody obsmażyć na tłuszczu. 

„Klopsy" gotowane 
Przygotować mielone jak do smażenia (mielone, jajko, ce

bula, bułka tarta, sól i pieprz). Następnie przygotować wywar 
z warzyw. Na wrzątek wrzucać kolejno uformowane klopsiki 
i gotować przez kilka minut. W trakcie gotowania doprawić solą, 
dodać pieprz, listek laurowy i ziele angielskie. Po wyjęciu klo-
psików do wywaru dodać mąkę wymieszaną ze śmietaną. 

Ut 
Bakalarz, żuchel, szandar 

Utrzeć ziemniaki, dodać sól. Wymieszać. Na blachę wy
łożyć kawałki pokrojonego boczku i całość wstawić do piekar
nika. Do gorącej blachy wylać masę kartoflaną. Na wierzch moż
na nałożyć okrasę z gęsi. Piec w piekarniku w temperaturze 
ok.200°C około 1-1,5 godz. 

Kluski kartoflane 
nazywane golcami lub refkaczami 

Zetrzeć kartofle i dokładnie odcisnąć sok. Dodać mąkę 
i sól do smaku. Dosyć gęstą masę kłaść łyżką na lekko osoloną 
wrzącą wodę. Można je podawać na trzy sposoby: 

1. do ugotowanych klusek dodać wytopioną słoninę z cebulą; 
2. po odcedzeniu kluski można podsmażyć; 
3. po odcedzeniu można dodać mleka. 

Kapusta na krótko 
Popłukać kiszoną kapustę. Na patelni podsmażyć bo

czek lub słoninę z cebulą. Włożyć kapustę i smażyć na półtwar-
do. Można do smaku dodać pieprzu. 

Anna Madeja-Grzyb poleca: 

Barszcz ukraiński 
u, inaczej 

Ugotować ok. 0,5 do 0,7 kg mięsa wołowego z kością lub 
tyleż żeberek, a najlepiej trochę wołowiny w lekko osolonej 
wodzie. Zebrać szumowiny .Wrzucić 4 ziarnka ziela angielskie
go i 1 listek bobkowy. Dodać wypłukaną, wcześniej fasolę ,ja-
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siek" oraz świeże warzywa pokrojone w drobną kostkę, 
a mianowicie: 4 średniej wielkości buraki, 2-3 marchewki, 1 pie
truszkę, kawałek selera oraz kawałek pora i garść pokrojonej świe
żej kapusty. Gotować powoli, aż fasola będzie miękka. Na pół 
godziny przed końcem gotowania dodać pokrojone w kostkę 
ziemniaki oraz pokrojonego świeżego pomidora bez skórki. Gdy 
ziemniaki będą miękkie doprawić do smaku solą, pieprzem i so
kiem z cytryny, nie zapominając o łyżeczce cukru oraz zagęścić 
mąką (płaska łyżeczka rozprowadzona wl/4 szklanki wody) 
i kwaśną śmietaną. 

Kurczak faszerowany 
Kurczak faszerowany jest potrawą świąteczną. Przygoto

wanie wymaga sporo zachodu, czasu i spokoju. 
Najlepszy jest kurczak o masie ok. 2 kg. Im większy tym 

lepiej. Kurczaka starannie oczyścić i dobrze wymyć w środku, 
usuwając wszystkie wnętrzności, a następnie natrzeć solą. 

Przygotowanie farszu: 4-6 wątróbek drobiowych namoczyć 
w mleku. Osobno namoczyć w mleku 4 bulki. Przez maszynkę 
do mięsa przekręcić wątróbki, odciśnięte z mleka bulki oraz 
2-3 pęczki zielonej pietruszki. Dodać sól, pieprz, 2 żółtka 
i wyrobić na jednolitą masę. Gdyby farsz był bardzo rzadki moż
na dodać 1 łyżkę bułki tartej. Jednak nie może być za gęsty, bo 
po upieczeniu będzie za twardy. Pod koniec dodać pianę z dwóch 
białek ubitą na sztywno. W dobrze dosmakowanym farszu nie 
powinno wyczuwać się goryczki wątróbek, a wyraźnie pieprz 
i pietruszkę, której nigdy nie jest za dużo" 

Faszerowanie: podważyć skórę wokół całego podbrzusza. 
Najpierw napełnić farszem wnętrze kurczaka, a następnie wło
żyć farsz pod skórę i zaszyć. Można również usunąć kręgi szyj
ne i wypełnić farszem skórę. Całość włożyć do dużej brytfanny, 
posypać przyprawami (curry, chińska, majeranek, papryka) 
i pokruszyć tłuszcz do pieczenia (planta, kasia) oraz wlać pół 
szklanki wody. Przykryć przykrywą lub folią aluminiową. Piec 
ok. 2-2,5 godziny w temperaturze 180-200°C. Podczas pieczenia 
polewać gorącym tłuszczem z brytfanny, a pod koniec pieczenia 
odkryć dla przyrumienienia kurczaka na kolor brązowo-złoty. 

Kurczaka podawać na gorąco najlepiej ze świeżo wypie
czonym na sypko ryżem. Idealnym dodatkiem są smażone bo-
rówki i sos beszamelowy biały z rodzynkami," 

Farszem tym można faszerować indyka, czy nawet same 
piersi z indyka, które trzeba rozciąć na gruby plaster, a następ
nie złożyć na pół i zszywać, wypełniając jednocześnie farszem. 

A oto kilka przepisów polecanych przez Andrzeja S. Fle
minga: 

Fałszywy zając 
Mięso jak do mielonego. Uformować mały bochenek. Fo

remkę podłużną natrzeć skórą ze słoniny i posypać kaszą manną 
lub tartą bułką. Włożyć do foremki, naszpikować słoniną wędzo
ną i piec w piekarniku. Można też włożyć do środka gotowane 
jajko. 

Deser 
Gryz (kasza manna na mleku) ugotowana na gęsto z so

kiem jagodowym i jagodami. 

Jabłka pieczone 
Kwaśne jabłka umyć, usunąć szypułki, rozkroić i wydrążyć 

gniazda nasienne. Wsypać do środka płaską łyżeczkę cukru i odro
binę mielonego cynamonu. Włożyć na blachę lub do naczynia 
żaroodpornego i upiec. Przełożyć do dużej salaterki. Ugotować 
krem w następujący sposób: 3/4 litra mleka zagotować z pół 
laski wanilii lub cukrem waniliowym. 2 żółtka i jedno całe 
jajko (lub 3 żółtka) ukręcić z trzema łyżkami cukru i trzema 
płaskimi łyżkami mąki. dodać ok. pół szklanki zimnego mleka 
i dokładnie wymieszać. Całość wlać do gotującego się mleka 
zagotować, cały czas mieszając.Upieczone jabłka zalać kre

mem i pozostawić do ostygnięcia. Można podawać na zimno 
z sokiem jagodowym lub sokiem z czarnej porzeczki, ale bar
dzo dobre są i bez tych dodatków. 
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Harcerze 
pod batutą 

Harcerska Orkiestra Dęta powstała 50 lat 
temu. Jej założycielami byli między in
nymi Władysław Einbacher i Wilibald 

Stok. Kierownikiem artystycznym został Jan 
Kubicki, ojciec obecnego kapelmistrza, Jerzego 
Kubickiego. 

Jan Kubicki w 1920 roku wstąpił do Wojska Polskiego. 
Początkowo służył, grając w orkiestrze na Kresach Wscho
dnich, w Kobryniu. Potem w 1930 roku wrócił do Tczewa, 
aby objąć stanowisko kapelmistrza orkiestry II Batalionu 
Strzelców. Uczestniczył w wojnie 1939 roku. Po wyzwole
niu pracował jako urzędnik administracji państwowej. Od 
1947 roku kierował też orkiestrą dętą Związku Harcerstwa Pol
skiego. W 1958 roku batutę po ojcu przejął Jerzy Kubicki, 
a patronem 19 Drużyny Harcerskiej czyli orkiestry, został Sta
nisław Moniuszko. W 1965 roku przy orkiestrze powstał ze
spół żeński Kubanki, nie mający jednak nic wspólnego z Kubą 
ani z nazwiskiem dyrygenta orkiestry. Istniał do 1984 roku. 

Trudno zliczyć wszystkie występy i sukcesy orkiestry. 
Wielu instrumentalistów po jej opuszczeniu zawodowo grało 
w innych zespołach. Jerzy Gonczarowski został muzykiem 
w Filharmonii Narodowej. Paweł Kurczewski i Roman Wa-
chowski w Filharmonii Koszalińskiej. Z młodszego pokole
nia swoje pierwsze muzyczne kroki stawiali w orkiestrze tacy 
uznani instrumentaliści jak Adam Wendt, Marek Górski 
i Grzegorz Nagórski. 

Obchody 50-lecia istnienia orkiestry zgromadziły w sali 
Tczewskiego Centrum Kultury wielu sympatyków tego ze
społu. Spotkanie poprzedziła msza święta odprawiona w ko
ściele pw. Staniasława Kostki przez ks. infułata Tadeusza 
Borcza, proboszcza bazyliki katedralnej w Pelplinie. Ks. pro-
boszczowi Piotrowi Wysdze harcerze wręczyli stułę z harcer
skimi emblematami. Ksiądz zrewanżował się kryształową 
trąbką. Szkoda, że pogoda uniemożliwiła pokaz musztry pa
radnej na placu Hallera. Występy zaproszonych zespołów 
odbyły się w sali Tczewskiego Centrum Kultury. 

Pierwsza wystąpiła orkiestra dęta Wojskowego Liceum 
Muzycznego w Gdańsku. Jest to jedyna szkoła muzyczna 
kształcąca na potrzeby wojskowych orkiestr. 

- Liceum powstało w 1930 roku z inicjatywy marszałka 
Józefa Piłsudskiego - przypomniał Kazimierz Thoms, prowa
dzący koncert. - Po wojnie wznowiło działalność w Elblągu 
w 1960 roku. 

Przy orkiestrze istnieje zespół tamburmajorek z Pałacu 
Młodzieży w Gdańsku. Występy orkiestry i tańczącej mło
dzieży przypadły do gustu tczewskiej publiczności. Podobnie 
jak kolejny występ Orkiestry Dętej ze Świecia. 



- Dlaczego przyjechaliście do Tczewa? - zapytaliśmy 
Edwarda Świtlika, prezesa orkiestry, a zarazem dyrektora 
Celulozy SA. 

- Tczewski zespół, to nasi przyjaciele - stwierdził prezes. 
- Współpracujemy od wielu lat. Harcerze są każdego roku 
gośćmi organizowanego w naszym mieście festiwalu orkiestr 
dętych. 

W niedzielę, przed galowym koncertem Harcerskiej 
Orkiestry Dętej przysłuchiwaliśmy się próbie generalnej. 
W przerwie rozmawialiśmy z kilkoma młodymi muzykami. 

- Tata jest kapelmistrzem, więc wychowywałam się przy 
orkiestrze - mówi grająca na flecie Magdalena Kubicka. -
Studiuję na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 
i w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Myślę, że uda mi się 
skończyć obie uczelnie. W orkiestrze gra też mój brat Jakub. 
Tata nie tylko nas, ale i całą orkiestrę trzyma twardą ręką. 
Pomaga mu druh Jatkowski i moja mama Czesława. 

Drugi rok w orkiestrze na saksofonie barytonowym gra 
Łukasz Latopolski. Skończył szkołę muzyczną, teraz dosko
nali umiejętności w zespole. 

- Nie chcę rozstawać sie z muzyką - powiedział nam. - Naj
starszy w zespole Wojtek Szczuka ma 23 lata, a ja dopiero 16. 

Naszej rozmowie przysłuchują się bliźniacy Piotr i Paweł 
Sitkiewiczowie. 

- Oprócz nas w orkiestrze są jeszcze bliźniacy Piotr 
i Mariusz Olejniczakowie oraz siostry Agnieszka i Asia Pe-
truszyńskie - mówią. 

Harcmistrz Norbert Jatkowski, komendant szczepu 
im. Stanisława Moniuszki powiedział nam, że w orkiestrze gra 
83 młodych ludzi, dalszych 30 uczy się gry na instrumentach. 
Warunkiem trafienia do zespołu jest tylko ochota do grania. 

- Problemem sa natomiast instrumenty, których ciągle 
brakuje - mówi Jatkowski. 

Przed koncertem galowym spotkaliśmy Reginę Wawrzy
niak. - W orkiestrze grają moje wnuki - Michał, Ania i Emil
ka - mówi pani Regina. - Grali także synowie Janusz.i Ma
rek. Tu Janusz poznał swoją żonę Danutę. 

Koncert rozpoczął się „Polonezem zaręczynowym" z ope
ry „Halka" Stanisława Moniuszki. Po koncercie były życze
nia i podziękowania za wieloletnią pracę. 

Nagrody otrzymali Czesława i Jerzy Kubiccy, Norbert 
Jatkowski i Andrzej Florin. 

- Orkiestra to żywy organizm i trzeba potrafić zapanować 
nad nim - powiedział nam Jerzy Kubicki. - Scala nas harcer
skie życie w orkiestrze i na obozach. 

Jerzy Kubicki i Norbert Jatkowski na czele 
Harcerskiej Orkiestry Dętej 

ANDRZEJ S. FLEMING 

To warto przeczytać 
Berło z leszczyny 

Wybór wierszy Jana Majewskiego z wielu powodów 
zasługuje na czytelniczą uwagę. Nie często autor 
w tak zaawansowanym wieku, po wielu latach poe

tyckiego terminowania bez jakiegokolwiek ujawniania swej pra
cy, nagle wydaje książkę dojrzałą i nietuzinkową. Piszących 
dzisiaj mamy wielu, tylko poezji mało. W przypadku Jana Ma
jewskiego i jego „Berła z leszczyny" mamy poetę i poezję. 

W tomiku tym znajdujemy zapis doświadczeń życiowych, 
opisy przyrody i sporo kontekstów literackich. Każdy wers 
w tych wierszach jest solidnie wypracowany, a jednak lekki. 
Każde słowo, obraz osiąga cel, jest na swoim miejscu. Opisy
wanie świata, pogłębione o refleksje filozoficzne, zakotwicze
nie w kulturze, przekonuje o wadze tej poezji Niby prosty 
wiersz, bez nadmiaru poetyckich środków wyrazu pociąga swą 
oryginalnością. Poeta swobodnie posługuje się własnym, poe-
tyckim językiem. Nie naśladuje, mówi od siebie, własnym 
głosem, unikając udziwnień i nadmiaru powagi. Zajmuje 
się przemijaniem, ulotnością chwili, zmiennością świata 
i doświadczeń. A wszystko w wyciszeniu, w spokoju, jakby 
na przekór śmierci i szorstkości naszych doświadczeń, 
w zgodzie z przeciwnościami losu. Bardzo osobista to poe
zja, szczera i wzruszająca. 

...Tylko poeta chciał zatrzymać 
w szkiełku - ten obcy piwny świat 

na zawsze 
i opowiadał że dostrzega w nim 
złocone bramy) piekła 

Zaćmienie słońca 
Czeka nas kolejna literacka niespodzianka. Przygotowywa

ny nowy tomik autora z Kociewia potwierdzi w pełni auten
tyczną wartość poezji zapowiedzianej w zbiorze „Berło 
z leszczyny". 

W starej fotografii 

Podobny album starych fotografii ma Gdańsk, od roku taką 
publikację ma też Starogard Gdański, od niedawna rów
nież Tczew. W Muzeum Wisły w Tczewie, 12 grudnia 

1997 roku, otwarta została „Wystawa Tczewska". Składa się 
ona z dwóch ekspozycji: „Tczew w dawnej widokówce" ze zbio
rów Tomasza Spionka i wystawy pokonkursowej „Tczewianie w 
fotografii". Trzecią częścią tczewskiej wystawy była promocja 
albumu „Tczew w starej fotografii". Staraniem Gazety Rekla
mowej Józefa Golickiego i Kociewskiego Kantoru Edytorskie
go przy nie tylko finansowym poparciu Referatu Promocji 
i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Tczewie ukazał się 
doprawdy piękny album, przedstawiający dawny Tczew. Może 
i publikacja tczewska jest skromniejsza od gdańskiej, czy sta
rogardzkiej, ale jej opracowanie plastyczne, jak i tekstowe jest 
na bardzo wysokim poziomie. Książki-albumy pokazują hi
storię w fotografiach, przybliżają miniony czas. Historia na 
kartach tych albumów staje się bliższa czytelnikowi przez fakt, 
a jest nią fotografię. 

Wydawcy tak rekomendują „Tczew w starej fotografii": Im 
więcej miastom przybywa lat, tym większa rodzi się tęsknota za 
przeszłością. Najchętniej wraca się wówczas do starych albu
mów, przeglądania widokówek, zbrązowiałych fotografii. Ten 
album jest efektem takich tęsknot. 

Tczewski album jest świetnym wypełnieniem autentycznej 
potrzeby spaceru po dawnym mieście śladami przodków. My
ślimy przecież w Gdańsku, w Starogardzie, w Tczewie o przy-
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szłości pomorskich miast. Praca nad tą przyszłością możliwa 
jest tylko wtedy, jeśli znamy i rozumiemy przeszłość. 

Piastun słowa 

K siążka księdza Jana Walkusza „Piastun słowa. Ks. Ber
nard Sychta" poświęcona jest autorowi „Słownika gwar 
kaszubskich na tle kultury ludowej" (7 tomów) i „Słow

nictwa kociewskiego na tle kultury ludowej" (3 tomy). Jan Wal-
kusz tak wyjaśnia motywy rozpoczęcia pracy nad książką 
poświęconą dialektologowi i pisarzowi, literatowi i malarzowi 
z Pelplina. Chodziło mi... o osobiste wspomnienia poczynione 
niejako „na gorąco", a więc subiektywne i bezpośrednie, nie 
pozbawione emocjonalnych odczuć, a mogące w istocie wy
kreować obraz jakże niepospolitego człowieka, kapłana i nau
kowca, a jednocześnie ukształtować świadomość, ile zyskali
śmy dzięki jego pracowitemu życiu... 

Ksiądz Bernard Sychta (1907-1982), pelpliński „benedyk
tyn", swą niestrudzoną pracą wyniósł Kaszuby i Kociewie 
z cienia niewiedzy i czasem niechęci w jasne przestrzenie ogól
nopolskiej kultury. To właśnie dzięki pracy ks. dra Bernarda 
Sychty, Kociewie bez cienia wątpliwości, jest dzisiaj uznane 
językowo i kulturowo za osobny region, a „Słownictwo kociew-
skie na tle kultury ludowej" (tom I i II 1980 r., tom II 1985 r.) 
jest i pozostanie podstawową pracą dokumentującą słowni-
two, zwyczaje i obrzędy Kociewia. Bernard Sychta jest też au
torem „Wesela kociewskiego" (1959), trochę zapomnianego, 
także na Kociewiu, dramatu. Najwyższa pora, by „Wesele ko-
ciewskie" wznowić. Przymierza się do tego Kociewski Kantor 
Edytorski. 

„Samotnik" z Pelplina pozostawił po sobie zadziwiający 
dorobek. „Słownik gwar kaszubskich..." i „Słownictwo kociew-
skie..." to z całą pewnością dzieła epokowe, na miarę dokonań 
instytutów naukowych, a nie jednostek. 

Kaszubi i Kociewiacy jeszcze za życia wybili medal, doce
niając pracę ks. Bernarda Sychty. Książka ks. Jana Walkusza 
„Piastun słowa" wydana przez „Bernardinum" i „Oficynę Czec" 
przypomina nam pracowite życie i imponujące dzieło. 

Studia Pelplińskie 

Fundamentalne znaczenie dla historii i kultury Pomorza 
Gdańskiego mają „Studia Pelplińskie" nie należące do 
codziennej lektury. Wyższe Seminarium Duchowne Die

cezji Pelplińskiej od roku 1969 wydaje "Studia Pelplińskie" 
jako rocznik diecezji pelplińskiej. Tom 1997 roku nosi numer 
XXVI. Redaktorem naczelnym zespołu redakcyjnego „Stu-
diów..."jest ksiądz Wiesław Mering. W składzie zespołu wy
stępują także: ks. Eugeniusz Stencel, ks. Tadeusz Brzeziński, 
ks. Jerzy Buxakowski i ks. Dariusz Drążek. 

Najnowszy tom „Studiów Pelplińskich" zawiera materiały 
z XVI Spotkań Pelplińskich, poświęconych biskupowi Konstan
tynowi Dominikowi i stosunkom między Polakami i Niemcami 
na Pomorzu w XX wieku, a także materiały następnych, XVII 
Spotkań Pelplińskich, których tematem była siedemdziesiąta 
rocznica objęcia rządów w diecezji chełmińskiej przez księdza 
biskupa Stanisława W. Okoniewskiego. W tomie tym zawarto 
także inne rozprawy o charakterze teologiczno-historycznym. 

XXVI tom „Studiów Pelplińskich" utrwala dorobek nauko
wy Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie i innych po
morskich ośrodków. Życzyć należy zespołowi redakcyjnemu, aby 
ich praca nie ustawała, a dorobek naukowy „szkoły pelplińskiej" 
był zachowywany i pomnażany dla dobra nauki i kultury polskiej. 

Uczba na Kociewiu 

Sporo lat, zbyt wiele, czekać trzeba było, nim urodziła się 
„Uczba na Kociewiu. Wskazówki do edukacji regional
nej". Jest to owoc pracy Kociewskiego Towarzystwa 

Oświatowego. Potrzeba takiego podręcznika dla nauczycieli była 
i jest oczywista. Oczekiwano na taki podręcznik od dawna. We 
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wstępie do książki Irena Brucka, prezes Kociewskiego Towa
rzystwa Oświatowego, napisała: W październiku 1995 roku zbie
gły się ze sobą w czasie dwa, bardzo znaczące dla edukacji 
regionalnej na Kociewiu, fakty. Zakończył się I Kongres Ko-
ciewski, którego wynikiem była uchwała, zawierająca istotny 
dla oświaty regionalnej rozdział „Edukacja szansą przyszło
ści " oraz przekazano do szkół założenia programowe Mini
sterstwa Edukacji Narodowej zatytułowane „Dziedzictwo kul
turalne w regionie". 

Takie uświadomienie sobie wagi i roli wiedzy w procesie 
nauczania, a także uzyskanie dla takiego widzenia edukacji 
akceptacji ministerialnej to doprawdy pozytywny moment, waż
ny dla przyszłości. Cieszy bardzo, że Kociewiacy zdobyli się na 
istotny wkład w rozpowszechnianie u siebie i u innych myśle
nia o własnych korzeniach. Trudno nawet w pierwszej chwili 
docenić wartości zawarte w „Uczbie na Kociewiu". Może zda
rzy się, że oprócz rozumiejących, znajdą się tacy, którzy ze złej 
woli będą niechętni upowszechnianiu regionalnej tradycji. Może 
upłynie jeszcze wiele czasu, nim wątpiący zrozumieją błąd wła
sny. Myślenie o Polsce i wspólnej Europie regionów w tej 
właśnie książce bardzo jest naturalne i oczywiste. Wpierw do-
cenimy to, co żywe jest wokół nas, to, co było codziennością 
i świętem naszych rodziców i dziadków. I nie chodzi wcale 
o bezmyślne cofanie się w przeszłość. Tylko my, współcześni, 
lada rok idący w trzecie tysiąclecie zakotwiczeni w dawną 
i bliską tradycję, możemy wierzyć w nasz sukces w przyszłości. 
Tacy tylko będziemy gotowi docenić i zrozumieć innych, bli
skich i dalszych sąsiadów. 

Książkę wydrukowano zbyt małą czcionką, a mimo to do
strzec można dość liczne błędy składu. Jednak zawiera to, cze
go nie powinniśmy lekceważyć. 

Historia Skarszew 

W iesław Brzoskowski, autor „Historii Skarszew" we 
wstępie pisze: Dzieje poszczególnych narodów two
rzą ludzie, a utrwalają historycy. Zgodnie z tą zasa

dą postanowiłem opisać historie naszej miejscowości. Autor 
urodził się w Skarszewach. Liceum ukończył w Starogardzie 
Gdańskim. Jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwer
sytetu Gdańskiego. Pracując w skarszewskich szkołach od wie
lu lat interesował się dziejami grodu nad Wietcisą. „Historia 
Skarszew" jest plonem tej naukowca serdecznej pasji. Podob
nych opracowań jest niewiele. W jednej księdze ma swe dzieje 
Tczew, Starogard Gdański, Gniew i maleńki Pińczyn. Wiele miej
scowości czeka na choćby skromniutką książkę o sobie. 

Burzliwe dzieje Skarszew są na tle dziejów Pomorza Gdań
skiego bardzo interesujące. Miejscowość ta w dokumentach pi
sanych pod inną nazwą pojawiają się już w XII wieku, lecz z całą 
pewnością początek osady jest wcześniejszy. Od końca XII wieku 
przez prawie dwa stulecia Skarszewy związane były z zakonem 
joannitów. Dlatego w herbie miasta, na błękitnym polu w złotej 
aureoli widnieje głowa św. Jana Chrzciciela. Ciekawie i obszer
nie w książce omówiono historię parafii skarszewskiej. 

Trudno zresztą w kilku zdaniach omówić zawartość ponad 
400 stronicowej książki. Może jedynie należy zauważyć bogato 
zaprezentowane źródła, liczne ilustracje i autorską solidność 
w każdym szczególe. Wielka to rzecz, gdy znajdzie się człowiek, 
który chce i potrafi poświęcić swój czas, swoje umiejętności, 
aby spisać dzieje miasta. 

Tak oto we wstępie napisał o swej pracy autor: Niech na
kreślona przeze mnie Historia Skarszew" będzie hołdem dla 
wszystkich pokoleń skarszewiaków, którym przez wieki przy
szło żyć i pracować dla dobra naszej „małej ojczyzny". 

Stulecie spółdzielczego banku 

P oczątków spółdzielczości, nie tylko oszczędnościowo-
pożyczkowej, można szukać w XVI wieku. Na ziemiach 
polskich rozwinęła się ona w XIX wieku, szczególnie 

w zaborze pruskim. Na Kociewiu pierwsza spółdzielnia oszczęd-
nościowo-pożyczkowa powstała w Piasecznie w 1964 roku. 
Następna powstała w roku 1866 w Bobowie. Na Pomorzu do 



najstarszych Banków Spółdzielczych należy Bank w Starogar
dzie, który rozpoczął swoją działalność w listopadzie 1897 roku. 
Tak więc minęło 100-lecie jego działalności. Poprzednikiem 
Banku Spółdzielczego było Towarzystwo Pożyczkowe, które 
powstało w Staro- gardzie prawdopodobnie w 1866 roku. 

Spółdzielnie rolnicze, handlowe i oszczędnościowo-pożycz-
kowe zapisały piękną kartę, broniąc podstaw egzystencji 
ludności Kociewia, a także dbając o zachowanie kultury pol
skiej. Bank Spółdzielczy w Starogardzie odegrał ważną rolę 
w życiu ludności miasta i Kociewia. Warto przypomnieć postać 
Hiacynta Jackowskiego, założyciela Banku Rolniczo-Handlo
wego w Starogardzie. 

Bank spółdzielczy w Starogardzie w latach 1897-1997 (sto 
lat tradycji) to kolejna publikacja w dorobku Kazimierza Ickie-
wicza, autora zajmującego się historią Pomorza Gdańskiego, 
Kaszub i Kociewia. Piękny to przykład dla innych. Kazimierz 
Ickiewicz, na co dzień nauczyciel historii w Zespole Szkół Ko
lejowych w Tczewie, poza pracą zawodową, samorządową i po
pularyzacją dziejów Kociewia, jest jednym z tych, dzięki którym 
nasza mała ojczyzna zaczyna być widoczna. 

Niełatwe dzieje banku autor przedstawił na tle historii mia
sta i regionu. Dobra to cegiełka, ukazująca fragment przeszło
ści Starogardu Gdańskiego. 

Tamte lata, tamte dni... 

K siążka-teczka Ryszarda Rebelki „Tamte lata, tamte 
dni..." składa się ze wspomnień autora i cyklu rysun
ków. Ludzie, którzy lepiej pamiętali tamte czasy pou

mierali, a ci, którzy jeszcze żyją i lepiej niż ja wykonaliby to 
zadanie, nie przejawiają chęci sięgnięcia po pióro... Jestem 
malarzem i być może ilustracje zamieszczone w tej pracy zre
kompensują moje literackie niedociągnięcia. Tak autor zapisał 
swoje intencje we wstępie do tej zadziwiającej teczki-książki. 
Napisać wspomnienia, zilustrować je, po to, żeby zachować dla 
potomnych czas, zdarzenia, ludzi, bycie, które było nam dane... 
Swoje wspomnienia Ryszard Rebelka, znany w Starogardzie 
Gdańskim i nie tylko na Kociewiu, wszechstronnie uzdolniony 
twórca, wkomponował w rytm pór roku. Od wiosny do zimy 
opowiada o sobie, o swoich najbliższych, o codziennym życiu 
na Kociewiu, bo przecież autor zmarł w 1995 roku. 

Ciekawe to świadectwo dojrzałego, świetnego artysty, 
który pisał teksty, śpiewał, rysował, malował. A wszystko 
robił z serca, tak dobrze że wprawiał słuchaczy i widzów 
w zdumienie. Ryszard Rebelka był wszechstronnie utalen
towany I potrafił swoje talenty zmieniać w artystyczne fak
ty. Ta publikacja uświadamia nam raz jeszcze, ile stracili
śmy w chwili Jego odejścia. 

Teczka-książka „Tamte lata, tamte dni..." zainteresuje nie 
tylko tych, którzy pamiętają autora, jego umiejętność bycia 
z innymi, czy ceniących jego malarstwo, ale również tych, którzy 
znają wartość tradycji, zwyczajów, folkloru Kociewia. 

Te wyznania ocalają w słowie i na rysunku świat niedaw
ny, który przeminął. Autor w całej, właściwej sobie skromno
ści, świetnie zrealizował zamiar opowiedzenia i narysowania 
wspomnień z własnego życia. To jakby jeszcze jeden dar od 
niego, jeszcze jedna jego część, którą pozostawił dla nas. 

Podziękowanie dla istniejącego jeszcze wówczas Wydaw
nictwa Diecezjalnego w Pelplinie za solidną pracę edytorską, 
za pozycję, która przypomina Ryszarda Rebelkę i jego artystyczną 
pracę, tak mocno związaną z Hermanowem, Starogardem, Ko-
ciewiem. 

Zdany na pojedynek 

Każdy nowy tom poezji cieszy, szczególnie wtedy, jeśli 
jest po prostu dobry. To prawda, że nie cierpimy na 
brak wierszy: pisze kto tylko może. Jednak pisanie wier

szy to nie zawsze tworzenie poezji. W przypadku tomiku „Zda
ny na pojedynek" księdza Wiesława Śmigla nie ma wątpliwo
ści, że jest to poezja, nawet wysokiego lotu. 

Wyczulenie na szczegół, rozmaitość obserwacji, proste, 
a skuteczne konstruowanie poetyckiego świata przekona do tej 

poezji każdego, który się z nią zetknie. Od pierwszego wiersza 
p.t.: „Zbyt pewnym siebie" do ostatniego zamieszczonego w tym 
zbiorku „Wierzę w starość" ton i waga wypowiedzi autora prze
konuje i urzeka. 

Coś szczególnego jest w poezji tworzonej przez księży, 
oczywiście prócz kapłańskich realiów. Dotknięcie jest jak
by twórczo pomnożone. Może chodzi tu o nałożenie się po
słania księdza i poety. Wiem, że przywołując tu tylko kilka 
wierszy, choćby takich, jak ,Adwent staruszki" czy „Proś
ba" i na tej podstawie twierdząc, że przemówił poeta doj
rzały i ważny teraz i na przyszłość, dopuszczani się grzechu 
nieskromności. Nie będę przekonywał do oczywistej war
tości tej książki. Ci, którzy nie są na piękno literatury obo
jętni i ci, którzy poszukują mądrego piękna, winni sięgnąć 
po książkę ks. Wiesława. 

Kociewie i Bory Tucholskie 

W księgarniach jest już drugie wydanie przewodnika 
turystycznego „Kociewie i Bory Tucholskie". Nowe 
wydanie jest obszerniejsze od pierwszego. Można by 

do tej potrzebnej, nie tylko z punktu widzenia turysty, książki 
mieć jeszcze kilka pretensji, ale przecież, po książkach Józefa 
Milewskiego, ten przewodnik dobrze spełnia swoją rolę. 
O Kociewiu Borach Tucholskich wie się w Polsce niewie
le, mimo to coraz chętniej rzesze turystów zapuszczają się 
w nasze strony. 

Bardziej znane, opisane są Kaszuby. Kociewie często 
traktuje się niesłusznie jako część Kaszub. Może jest tak 
z powodu większej od niedawna aktywności organizacji ka
szubskich. 

Warto byłoby namówić autora i wydawcę w jednej osobie 
(Jarosława Ellwarta) do dalszej pracy nad zawartością przewo
dnika turystycznego „Kociewie i Bory Tucholskie". Jest to bar
dzo przydatna książka. Ważna także dla samych Kociewiaków 
i Borowiaków, bo warto czasem sprawdzić, przypomnieć sobie 
to i owo o sąsiedniej wsi i o tych dalszych, które tak niedaleko, 
a w których było się raz, czy dwa w życiu. A jeśli wiemy więcej 
niż w tej książce zawarto albo odkryjemy oczywistą pomyłkę, 
to napiszmy do wydawcy. Może za jakiś czas, w następnej edy
cji tego przewodnika, informacja będzie dzięki nam pełniejsza 
i prawdziwsza. 

Dzieje gniewskiej parafii 

Książka autorstwa ks. kan. Henryka Mrossa „Dzieje pa
rafii Gniew od XIII wieku do 1939 roku" to pierwsze 
całościowe opracowanie dziejów parafii Gniewa, który 

obchodzi 700-lecie nadania praw miejskich. W publikacji 
znajdujemy szczegółowe informacje o terytorium, docho
dach, obiektach kultu i kapłanach gniewskiej parafii. Cen
na to pozycja dla Kościoła, Pomorza i miasta. Autor opra
cowania, ks. Henryk Mross, rodzony gniewianin, obecnie 
kierujący Biblioteką Wyższego Seminarium Duchownego 
w Pelplinie, jak również seminaryjny wykładowca, nigdy 
kontaktu z małą, gniewską ojczyzną nie zerwał. Jego umi
łowanie historii owocowało już we wcześniejszych publi
kacjach. Ksiądz Henryk Mross jest autorem „Słownika bio
graficznego kapłanów diecezji chełmińskiej wyświęconych 
w latach 1821-1920", a także licznych artykułów bio-bi-
bliograficznych, które zamieszczone zostały w „Polskim 
słowniku biograficznym" czy w „Słowniku biograficznym 
Pomorza Nadwiślańskiego". Prace historyczne ks. Mrossa, 
który jest członkiem Gdańskiego Towarzystwa Naukowe
go, bogacą naszą wiedzę o dziejach Pomorza. Warto do 
„Dziejów parafii Gniew od XIII wieku do 1939 roku" zaj
rzeć, by uświadomić sobie jak silne trwanie Pomorza zwią
zane było i jest z Kościołem. Jak, w tym przypadku w skali 
lokalnej, parafia pełniła oprócz funkcji religijnych, także 
funkcje kulturotwórcze i gospodarcze. Książka ta zaintere
suje nie tylko mieszkańców Gniewa i historyków, ale z całą 
pewnością wszystkich kociewiaków, a także turystów, którzy 
coraz chętniej odwiedzają nie tylko gniewski zamek. 
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Górka Francuska 
w Starogardzie Gdańskim 

Józef Milewski to znana miłośnikom Kociewia postać. Jego 
liczne książki, broszury, artykuły dotyczą historii, turysty
ki, folkloru, obyczajów i twórców kociewskiego regionu. 

Od wielu lat Józef Milewski wyłuskuje, gromadzi fakty 
i zdarzenia, opisuje działania znaczących dla historii i kultury 
ludzi naszej małej ojczyzny. 

„Górka Francuska w Starogardzie Gdańskim (1807)" to 
kolejna, wznowiona w roku 1997 broszura Józefa Milewskie
go. Autor najpierw opisuje wydarzenia kampanii francusko-pru-
skiej z lat 1806-1807 na Kociewiu. W meldunku podpułkowni
ka artylerii Józefa Hurtiga, do generała Dąbrowskiego po raz 
pierwszy zapisano nazwę Kociewie (Gociewie). Tytułowa Gór
ka Francuska powstała w latach 1901-1902 ...kiedy przystą
piono do budowy jednotorowej linii kolejowej Starogard-Skórcz, 
mającej przebiegać przez wschodni skraj cmentarza wojskowe
go w tym mieście m.in, z grobami żołnierzy kampanii prusko-
francuskiej 1807 r. Ekshumowano je, jak (autor przypuszcza) 
z 150-200 grobów i urządzono im nową, zbiorową mogiłę 
w postaci obok położonego kurhanu... Górka, położona przy 
skrzyżowaniu wspomninej linii kolejowej z szosą Starogard -
Tczew ma kształt nieforemnego prostokąta, wyraźnie z dała, 
zwłaszcza od zachodu, rzucającego się w oczy. 

Górką Francuską przez wiele lat opiekowała się młodzież 
starogardzkich szkół średnich i harcerze. W roku 1994 z okazji 
225 rocznicy urodzin Napoleona powstał w Towarzystwie Mi
łośników Kultury Francuskiej w Starogardzie Gdańskim komi
tet zagospodarowania Górki Francuskiej. Pomysł ten, zainicjo
wany przez prof. E. Waśkowską został włączony w program 
obchodów 800-lecia Starogardu. 

Broszura Józefa Milewskiego, choć skromna, warta jest 
odnotowania nie tylko ze względu na jej zawartość faktogra
ficzną. Autor nie ustaje w przypominaniu dawnej i bliższej hi
storii Kociewia, zdając sobie sprawę z tego, że nie możemy czuć 
się prawdziwymi gospodarzami „małej ojczyzny", jeśli nie zna
my, nie szanujemy jej historycznego i kulturowego dziedzictwa. 

Monografia Skarszew 

O dważną, choć trochę nieostrożną, decyzję podjął 
Henryk Pauli, dodaje do tytułu „800 lat Skarszew 
1198-1998" podtytuł "„Monografia". Ukazały wła. 

śnie dwie części tomu drugiego, obejmujące lata 1945-1997. 
Całość tego opracowania jest związana z rocznicą 800-lecia 
Skarszew, która przypada na rok 1998. Niełatwo jest pisać 
o dziejach najnowszych. Autor tak wprowadza do lektury: Mi
nione półwiecze charakteryzuje się ogromnym zróżnicowaniem 
problemów politycznych, gospodarczych i społecznych. Zarów
no lata powojenne, okres kształtowania się państwowości pol
skiej i rozwoju gospodarczego, jaki okres transformacji ustro
jowej przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, niosą 
ogromne problemy społeczne, których nie sposób oddać w tak 
krótkich opracowaniach i ocenie w procesie zjawisk historycz
nych. Dlatego zawarte tu materiały przedstawiłem w sposób 
dokumentalny, unikając formułowania ocen. Zakładam bowiem, 
że Czytelnicy - w zależności od wieku i doświadczenia - sami na 
tej podstawie ocenią pięćdziesięciolecie. Słowa te zastanawiają, 
bo tylko pozornie są oczywiste, a ze sformułowaniami typu „kształ
towanie się państwowości polskiej" po wojnie (1945) po prostu 
trudno się zgodzić. Ale pozostawmy język opracowania. Przyznać 
trzeba, że imponuje konsekwencja dokumentacyjna książki. Au
tor przytacza źródła, nazwiska, tabele, szkice. Prawdą jest, że au
tor podając fakty i opisując zdarzenia, unika formułowania ocen. 
Zaletą tej historii Skarszew jest powiązanie faktów i zdarzeń 
z nazwiskami ludzi, którzy tę historię tworzyli. 

Skarszewianom, nie tylko w roku obchodów 800-lecia, 
książka ta przyniesie na pewno sporo satysfakcji. Dla przyszłych 
badaczy dziejów, nie tylko lokalnych, opracowanie będzie waż
nym źródłem informacji. Ciekawostką zamieszczoną w aneksie 
drugiej części tomu drugiego są wiersze i artykuły - felietony 
Henryka Pauli. 
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Droga Krzyżowa 

W ydawnictwo Archidiecezji Gdańskiej „Stella Maris" 
wydało końcu roku 1997 „Drogę Krzyżową" ojca 
Józefa Puciłowskiego OP, ilustrowaną obrazami Ta

deusza Rupiewicza. Od kilku lat w kościele pod wezwaniem 
Matki Bożej Częstochowskiej w Czarnej Wodzie znajdują się 
obrazy tego gdańskiego malarza. Jego malarska wizja Drogi 
Krzyżowej Chrystusa ukazuje uwspółcześnione wydarzenia 
sprzed dwóch tysięcy lat. Zamieszczone w książeczce barwne 
fotogramy obrazów-stacji połączone są z rozważaniami gdań
skiego dominikanina, o. Józefa Puciłowskiego. Krótkie zapisy 
kontemplacji każdej stacji zachęcają do głębszej refleksji nad 
naszym życiem, naszymi upadkami, naszymi winami. 

Autorem wstępu do tej szczególnej Drogi Krzyżowej jest 
ks. Roman Bruski, proboszcz parafii w Czarnej Wodzie. 

Skromność tej książeczki, jej edytorska szata, a przede wszy
stkim zawartość, stanowią o jej prawdziwie godnej zauważenia 
wartości. 

Kociewscy parlamentarzyści 

Józef Milewski, niestrudzony badacz dziejów Kociewia, 
znany regionalista przedstawia w broszurze „Polscy par
lamentarzyści Kociewia w państwie pruskim i polskim 

1848-1945 (Przyczynek do historii)" sylwetki polskich parla
mentarzystów Kociewia w państwie pruskim i polskim między 
Wiosną Ludów a końcem drugiej wojny światowej..W ksią
żeczce znajdujemy biogramy ludzi znanych ze służby publicz
nej, portyków pomorsko-kociewskich, którzy swym przykła
dem budowali wzorce postaw narodowych i społecznych. Po 
wprowadzeniach regionalnych i historycznych w broszurce znaj
dujemy trzydzieści pięć biogramów, poczynając od Feliksa Bolta, 
Dawida Bruskiego, Jana i Izydora Brejskich poprzez Pawła Cza-
plewskiego, Piotra Dunajskiego, Stanisława Hoffmana, Jana 
Janta-Połczyńskiego po Piotra Szturmowskiego i Władysława 
Wolszlegiera. Praca tych ludzi, ich twórcze myślenie o Pomo
rzu i Polsce, bywało że i męczeńska śmierć, nie zostały zapo
mniane przez współczesnych Kociewiaków,żyjących w wol
nej, demokratycznej Ojczyźnie. Ważna to i potrzebna publika
cja, zapowiadająca konieczny, aż po dzień dzisiejszy, ciąg dal
szy. Kociewie dzisiaj w Parlamencie i Senacie reprezentowane 
tylko przez posła Jana Kulasa powinno przez to przypomnienie 
zmobilizować się do skutecznego wyboru większej, należnej re
prezentacji politycznej w najbliższych wyborach. 

Książeczkę wydano w Starogardzie Gdańskim w 1997 roku. 



Spośród wszystkich wydawnictw działających na Kociewiu, na szczególną uwagę zasługują cztery 
oficyny - trzy w Tczewie i obecnie jedna w Pelplinie. Każda zaznaczyła swoje miejsce w regionie, 
wychodząc niekiedy efektami swoich działań daleko poza Pomorze. 

Istniejące w Pelplinie do końca 1997 roku dwa wydawnic
twa z powodzeniem kontynuowały sławne tradycje „Po
morskich Aten". Wydawnictwo Wyższego Seminarium 

Duchownego „Bernardinum", przekształcone w 1994 roku 
z dawnego Zakładu Małej Poligrafii, wydawało przede wszy
stkim seminaryjne podręczniki oraz lekturę pomocniczą dla 
studiujących alumnów. 

W kwietniu 1997 roku swoje dziesięciolecie świeciła dru
ga pelplińska oficyna - Wydawnictwo Diecezjalne i z tego 
powodu należy o nim powiedzieć więcej, jako o firmie sku
tecznej, poszerzającej ciągle swoje możliwości. 

Początkiem Wydawnictwa Diecezjalnego był rok 1987, kie
dy 15 kwietnia ówczesny biskup chełmiński, ks. Marian Przy
kucki, powołał Zakład Poligraficzny Diecezji Chełmińskiej 
i Wydawnictwo Kurii Biskupiej Chełmińskiej. Pierwszym dyrek
torem wydawnictwa i zakładu poligraficznego 15 października 
1987 roku mianowany został ks. dr Zygmunt Labuda, dyrektor 
Wydziału Ekonomicznego Kurii. Obowiązki kierownika do spraw 
wydaniczych przyjął ks. dr Antoni Dunajski, a kierownikiem 
technicznym został ks. mgr Marek Rumiński. 

Po sprowadzeniu z Wiednia dwukolorowej maszyny poli-
graficznnej „Heidelberg", która pracuje do dzisiaj, Ministerstwo 
Kultury i Sztuki wydało zezwolenie (nr 53/kk/87) na prowadze
nie działalności poligraficznej w zakresie wykonywania dru
ków dla potrzeb Kurii i Kościoła. Kolejne zezwolenie (nr 6) 
z tego samego roku, które dotarło do Pelplina 22 sierpnia, upo
ważniało do prowadzenia działalności wydawniczej o celach 
religijnych na podstawie corocznych planów wydaniczych. 
W styczniu następnego roku Ministerstwo Kultury i Sztuki po
szerzyło zakres działalności o wykonywanie usług poligraficz

nych dla wszystkich jednostek sakralnych, przedsiębiorstw 
państwowych i jednostek gospodarki uspołecznionej. 

Tragiczna śmierć ks. Labudy spowodowała personalną 
zmianę kierownictwa. Przejściowo, przez bardzo krótki czas, 
funkcję dyrektora pełnił ks. Kazimierz Myszkowski, a od 
1 marca 1988 roku wydawnictwo przejął ks. dr Henryk Krencz-
kowski dyrektorując przez 6,5 roku. Po sprowadzeniu następ
nych maszyn i podstawowym wyposażeniu introligatorni, 
nowy dyrektor przystąpił do uruchomienia rzeczywistej dzia
łalności, bowiem wszystko co czyniono poprzednio zaliczyć 
można do tworzenia zrębów organizacyjnych. W pierwszym 
etapie zatrudniono ośmiu pracowników, niektórych w niepeł
nym wymiarze, wśród nich osoby organizujące rozruch tech
nologiczny drukarni i introligatorni: inż. Jolantę Wiśniewską, 
Jerzego Strzeszyńskiego, Romana Orłowskiego - fachowców 
poligraficznej branży z Gdańska. Od 1989 roku czynności edy
torskie w wydawnictwie powierzono Romanowi Landowskie
mu. Wówczas oficyna diecezjalna otrzymała oznaczenie iden
tyfikacyjne wraz z pulą stu numerów dla publikacji książkowych, 
nadane przez Biuro Międzynarodowego Numeru Książki (Inter
national Standard Book Number) przy Bibliotece Narodowej 
w Warszawie - o symbolu ISBN 83-85087. 

Po 1990 roku nastąpiły kolejne zmiany. Po odejściu Ro
mana Orłowskiego, kierownictwo drukarni przejął Tadeusz 
Piątek, długoletni pracownik Gdańskich Zakładów Graficznych. 
Natomiast w związku z wprowadzeniem nowego układu admini
stracyjnego Kościoła w Polsce, wówczas już Biskup Pelpliń-
ski swoim dekretem wprowadził w życie z dniem 25 marca 
1992 roku statut wydawnictwa. Od 1 grudnia 1994 roku 
nowym dyrektorem diecezjalnej oficyny wydawniczej miano-
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wany został ks. mgr Kazimierz Grajewski, dotychczasowy za
stępca dyrektora. 

Odtąd zaczął się nowy okres rozwoju wydawnictwa. 
Ks. Grajewski spowodował wprowadzenie konkurencyjnych 
ofert na usługi poligraficzne, co zbliżyło do drukarni wielu 
nowych klientów. Trzeba pamiętać, że drukarnia wydawnicza 
realizowała znaczną ilość zewnętrznych zleceń, zapewniając 
pomyślność ekonomiczną własnym pozycjom książkowym. 
Poza tym nowy dyrektor wprowadził zasadę decentralizacji 
decyzji merytorycznych, wychodząc ze słusznego założenia, że 
jeżeli jest otoczony współpracownikami-fachowcami, należy 
im umożliwić samodzielność działania wokół wcześniej uzgo
dnionych szczegółów planu wydawniczego. 

Organem nadzorczym wydawnictwa była Rada Programo
wa, powołana w końcu 1989 roku. Jej pierwszym przewodni
czącym był ówczesny sufragan diecezji, ks. prof biskup Jan Ber
nard Szlaga. Z chwilą przejęcia przez ks. prof. Szlagę godności 
Biskupa Pelplińskiego, nowym przewodniczącym rady został ks. 
prof. Janusz Stanisław Pasierb, a po jego śmierci, w grudniu 
1993 roku, ks. dr Wiesław Mering, rektor Wyższego Semina
rium Duchownego, filii Papieskiego Uniwersytetu Laterańskie
go. We wrześniu 1994 roku Rada Programowa Wydawnictwa 
Diecezjalnego została przekształcona w Radę do Spraw Wy
dawniczych Diecezji Pelplińskiej. Podlegały jej oba wy
dawnictwa i wszystkie pisma diecezjalne: Studia Pelplińskie 
(rocznik wydany przez „Bernardinum") oraz Miesięcznik Die
cezji Pelplińskiej i dwutygodnik katolicki Pielgrzym - oba ty
tuły wydawane przez Wydawnictwo Diecezjalne. 

Na dzisięcioletni dorobek Wydawnictwa Diecezjalnego 
złożyły się 52 publikacje książkowe, z czego połowę stanowi
ły pozycje o treści ściśle religijno-liturgicznej. Pozostałe to 
publikacje związane z historią, historią sztuki, socjologią czy 
pedagogiką - powiązane zawsze z dziejami Kościoła, a także 
dwie pozycje poetyckie (Alojzego Nagla i Jana Piotra Gra
bowskiego) i album satyr Zbigniewa Jujki: My i oni, czyli 
anioły i diabły lub odwrotnie. 

Pierwszą pozycją, w identyfikatorze ISBN sygnowaną nu
merem 00-1, była książka ks. Antoniego Liedtkego Saga pel
plińskiej Biblii Gutenberga o nakładzie 15.000 egz., wydana 
w 1988 roku. W kolejności następna pozycja rozpoczęła sym
patyczną serię wydawniczą „z serduszkiem" pod nazwą Bar
wy serca. Był to pierwszy polski przekład pracy Johna Powella, 
amerykańskiego jezuity, pt. Jak kochać i być kochanym, zreali
zowaną w 1990 roku, w nakładzie 15.000 egz. Łącznie z dwoma 
kolejnymi wydaniami, które ukazały się w odstępach następ
nych dwóch lat, pozycja ta przekroczyła 40.000 egz., co należy 
uznać za autentyczny sukces wydawniczy. Jest to cenna i inte
resująca książka, jedna z tych - jak czytamy we wstępie od 
wydawcy - która o sprawach poważnych traktuje w sposób 
naturalny - rzetelnie, bezpośrednio i otwarcie. Napisana 
z dużym znawstwem i dostępna dla każdego. To jakby rozmo
wa prowadzona z czytelnikiem na temat istoty miłości. 

Następna pozycja w serii Barwy serca to dwa wydania 
(1992, 1994), o łącznym nakładzie 20.000 egz., zbioru poga
danek, wypisów, esejów i poetyckich drobiazgów pt. Znaki 
miłości - w podtytule: Nie tylko dla narzeczonych - w opraco
waniu i wyborze Krystyny Dudzisz, prof. Włodzimierza Fijał
kowskiego i o. Andrzeja Madeja. Rzecz traktuje o miłości, 
wartości uczuć, partnerskim szacunku i relacjach On - Ona. 

Kolejna książka tej serii jest popularną rozprawą ks. Fran
ciszka Sawickiego Bóg jest miłością, której dwa poprzednie 
wydania zrealizowane zostały w oficynie seminaryjnej, a dwa 
nowsze wydania (1990, 1992) w ramach Barw serca 
w Wydawnictwie Diecezjalnym. Cztery wydania razem prze
kroczyły 15.000 egz. 

Zbiorowe opracowanie W obronie poczętego, objęte tą 
serią, jest plonem sesji lekarzy i pracowników, która na ten 
temat odbyła się w 1987 roku w Toruniu. Książkę wydano 
w 1991 roku w nakładzie 15.000 egz. 

O wychowaniu dzieci i młodzieży Elżbiety Wójcik, to kolejna 
pozycja w ramach trójkolorowego serduszka. Ukazała się w roku 
1993 w ilości 5.000 egz. Książka jest adresowana do rodziców 
i pedagogów, a mówi o celach wychowawczych, psychicznych po
trzebach młodego człowieka oraz wychowaniu seksualnym. 
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Cenną publikacją w Barwach serca jest także praca 
prof. Włodzimierza Fijałkowskiego Ojcostwo na nowo odkry
te (1995 rok, 5.000 egz). Książka zawiera doświadczenia au
tora - lekarza położnika z działań zmierzających do upowszech
nienia uczestnictwa mężów w akcie rodzenia. Oprócz rozważań 
o realizacji celów w tzw. szkole rodzenia, autor zamieścił orygi
nalne i autentyczne relacje mężczyzn, przekazane w drugiej czę
ści książki Poród w doświadczeniu ojców. 

Łącznie w tej serii wydano 80.000 książek. 
Powodzeniem czytelniczym cieszył się także cykl esejów-

wspomnień ks. Janusza Stanisława Pasierba, umownie zwany serią 
z autografem. Jest to wyjątkowa lektura dla miłośników gawęd 
i przemyśleń ks. profesora - o szerokim świecie i bliskich tęskno
tach do miejsc urodzenia, o dalekich podróżach i spacerach po 
kociewskich ścieżkach, o wierze, Bogu, ludziach, wartościach 
i kulturze. Czas otwarty w nakładzie 20.000 egz. ukazał się 
w 1992 roku, w następnym Gałęzie i liście (10.000 egz), 
a w 1994 roku Skrzyżowanie dróg (10.000 egz.). Śmierć 
prof. Pasierba jakby zakłóciła rytm co roku wydawanych jego 
książek. Ostatnia w cyklu „z autografem" czeka na wydanie, 
a będzie to Miasto na górze, zbiór szkiców o ludziach wybit
nych, jak Erazm z Roterdamu, Mikołaj Sęp Szarzyński, 
Albert Schweitzer, ks. Franciszek Sawicki, Le Corbousier, 
Dag Hammarskjold, Jerzy Zawieyski Jean Guitteu oraz 
papieże Jan XXIII i Paweł VI. 

Krótką serią „purpurową" objęte były trzy pozycje o cha
rakterze historycznym. Pierwsza z nich to praca Anny Wiśniew
skiej Henryk - Heidenryk, pierwszy biskup chełmiński. Jest 
w tej książce kompletna wiedza historyczna o przeszłości Bi
skupa, o ustanowieniu diecezji chełmińskiej, o organizacji 
wypraw krzyżowych i o Heidenryku kaznodziei i opiekunie 
zakonów. 

Druga pozycja to cenna książka ks. Antoniego Liedtkego 
Zarys dziejów diecezji chełmińskiej do 1945 roku. Wydana 
w 1994 roku w 2.000 egz. jest podstawowym podręcznikiem 
do historii Kościoła pomorskiego. Stanowi bowiem chronolo
giczny opis dziejów diecezji od misji biskupa Chrystiana po
przez okres krzyżacki, biskupstwo pod berłem polskich królów, 
lata pruskiego zaboru po rozwój Kościoła chełmińskiego 
w odrodzonej Polsce i „barbarzyński czas" - jak powiada au
tor, okupacji hitlerowskiej. 

W trzeciej książce tej krótkiej serii ks. dr Edward Hinz 
w swoim zbiorze prac Z dziejów muzyki kościelnej w diecezji 
chełmińskiej omawia w dziesięciu rozdziałach różne formy 
działalności muzycznej w historycznych ośrodkach Chełmży, 
Chełmna, Torunia, Lubawy i Pelplina - od średniowiecza do 
początków XX wieku (1994 r. - 2.000 egz.). 

Purpurowa seria 750-łecie powstania diecezji? chełmińskiej, 
bo tak się właśnie zwała, z graficznym obrysem szczytu kate
dralnego, miała krótki żywot. W roku swego jubileuszu 
750-lecia, w wyniku zmiany struktury administracyjnej Ko
ścioła w Polsce, diecezja chełmińska przestała istnieć. Wobec 
tego wymknął się merytoryczny i ideowy sens kontynuowania 
serii o tej nazwie. 

Mała książeczka Mścisława Wikaryjczyka Przechlewo 
miała otworzyć serię popularnych monografii parafialnych. 
Wydana w 1994 roku, jako inicjatorka pomysłu, pozostała 
dotychczas samotna. Do idei małych monografii poszczegól
nych parafii pomorskich warto by powrócić. 

Z książek o treści historycznej, omawiających dzieje Ko
ścioła, wymienić należy publikację ks. dr. Anastazego Nadol-
nego Sto lat polskiego duszpasterstwa w Hamburgu, wydanej 
w 1992 roku w koedycji z Polską Misją Katolicką w Hambur
gu, w nakładzie 5.000 egz. 

Omawiając wydane książki o treści historycznej, pochwa
lić się należy jeszcze jedną publikacją, wybitną na miarę po
morskiej tematyki. Jest to obszerna monografia ks. dr. Jana 
Walkusza, wydana w 1992 roku pt. Duchowieństwo katolickie 
diecezji chełmińskiej, 1918-1939. Książka obejmuje 32 arku
sze wydawnicze, na 472 stronach formatu B, przekazuje kom
pletną wiedzę o kapłanach diecezji z lat międzywojennych. 
Autor przeprowadził analizę strukturalną kadr duchowieństwa, 
przedstawił działające w tym okresie organizacje kapłańskie, 
tendencje polityki personalnej ordynariuszów, funkcje kościel-



ne i religijne sprawowane przez kapłanów, a także omówił 
aktywność pozaduszpasterską duchowieństwa w formach 
przeróżnej działalności narodowo-politycznej, społeczno-go
spodarczej, naukowej i literackiej. Dowiedzieć się też można 
z kart książki o inicjatywach wydawniczych poszczególnych 
ośrodków kapłańskich i parafialnych. Autor ukazał też obli
cze intelektualne duchowieństwa tamtych lat. Treść uzu
pełniaj! liczne tabele, wykazy, zdjęcia i w końcowej części 
indeksy. 

Wydaje się, że żadna z dotychczasowych rozpraw o du
chowieństwie nie miała tak szerokiej podstawy źródłowej -
przyznał w swojej recenzji ks. prof. Kumoraj. Natomiast 
prof. Roman Wapiński stwierdził, że praca ta odpowiada na 
pytania dotyczące dziejów Kościoła w diecezji chełmińskiej 
w ogóle (...). Znaczenie poznawcze przedstawionej rozprawy 
nie ogranicza się jednak do kwestii, które sygnalizują tytuły 
poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów. Wzbogaca ona 
także naszą ogólną wiedzą o dziejach Polski odrodzonej, zwła
szcza zaś o dziejach ówczesnego Pomorza. 

Dla redakcji i zespołu przygotowującego ją do druku książ
ka była dobrym sprawdzianem umiejętności i organizacji pra
cy. Maszynopis złożono w wydawnictwie w styczniu, a druk 
ukończono w maju 1992 roku. Praca była rozprawą doktorską 
ks. Walkusza (autor jest pracownikiem naukowym KUL), 
zgłoszoną do konkursu stypendialnego, a termin tego kon
kursu, gdzie należało złożyć tekst w postaci książkowej, zmu
sił do bardzo szybkiej realizacji, zarówno redakcyjnej jak 
i poligraficznej. 

W grupie książek pozareligijnych publikacja Jana Walku
sza zajmuje w dorobku Wydawnictwa Diecezjalnego pocze
sne miejsce. 

Wydając natomiast książki o treści teologicznej i religij-
no-liturgicznej, oficyna diecezjalna służyła pomocą swojemu 
Kościołowi lokalnemu, chociaż nie tylko, bowiem wiele z tych 
książek znajduje się w dystrybucji ogólnopolskiej. W tej gru-
pie na pierwszym miejscu wymienić trzeba modlitewnik 
Z Panem Bogiem biskupa Zygfryda Kowalskiego, którego dwa 
wydania zrealizowane zostały przez poznańskie ,Pallottinum". 
Po powstaniu i okrzepnięciu Wydawnictwa Diecezjalnego 
w Pelplinie, następne wydania ukazały się już z sygnatem tej
że oficyny. 

Rzadkością wydawniczą jest potocznie zwana Biblia 
kaszubska, a w rzeczywistości Święte Pismiona Nowego Te
stamentu skaszubione przez Eugeniusza Gołąbka, wydane 
w 1993 roku w koedycji z Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim 
w Gdańsku, za zgodą 245 Konferencji Biskupów Diecezjal
nych z 1991 roku. 

Książką bardzo trafioną i udaną jest poradnik dla mini
strantów pt. Przy ołtarzu Pana Elmara Nubolda i Eugeniusza 
Stencla, będący spolszczeniem i uzupełnieniem wydania niemiec
kiego. Cztery wydania (od roku 1993) osiągnęły 75.000 egz., co 
świadczy zapewne o tym, że każdego roku pojawiają się nowe 
zastępy ministrantów. Książką o podobnym przeznaczeniu jest 
podręcznik ks. Eugeniusza Stencla, wicerektora WSD, pt. Lek
tor i jego liturgiczna posługa, rozchodzący się również z wiel
kim powodzeniem po całym kraju. 

Pozycją wydawniczą o szczególnym znaczeniu jest podręcz-
seminaryjno-akademicki, chociaż nie tylko, Metodologia 

Nowego Testamentu. Autorami tej pracy są: ks. Jan Flis, 
o. Hugolin Langkammer, bp Jan B. Szlaga i ks. Antoni Troni-
na. Choć tytuł nieco może odstrasza, książka stanowi pasjonu
jącą lekturę dla tych, którzy chcą poznać dzieje metod krytyki 
i interpretacji literacko-historycznej Nowego Testamentu. Jest 
to książka nie tylko dla studentów czy biblistów. 

W dorobku dzisięciolecia znajdują się też książeczki dla 
najmłodszych. Są to trzy kolorowanki dla dzielić, w nakła
dzie po 5.000 egz.: Święty Wojciech patron naszej ojczy
zny, Święta Roku Kościelnego oraz Sługa Boży biskup Kon
stantyn Dominik. 

Nie sposób tutaj omówić wszystkich wydanych książek. 
Trzeba jednak koniecznie wymienić absolutny sukces wydaw
niczy, którym jest album Janusza St. Pasierba Pelplin i jego 
zabytki z fotografiami Wojciecha Kryńskiego i Tomasza Praż-
mowskiego. Album wydany w 1993 roku w koedycji z Wydaw

nictwem „Interpress" w Warszawie, w nakładzie 7.000 egz., 
poligraficznie zrealizowany został przez drukarnię Wy
dawnictwa Diecezjalnego w Pelplinie. W części tekstowej znaj
duje się obszerny esej Janusza Pasierba o Pelplinie, dziejach 
klasztoru, katedrze i jej wyposażeniu - wszystko zawarto 
w sześciu rozdziałach: Siedemset lat Pelplina, W dobie goty
ku, Od renesansu po rokoko, Złoty wiek malarstwa. Od histo-
ryzmu po nasze dni, Zbiory biblioteczne i muzealne. W części 
ilustracyjnej można obejrzeć 198 barwnych fotografii, wyko
nanych przez znanych fotografików warszawskich. Koedycja 
była dla pelplińskiej oficyny wielkim sprawdzianem umiejęt
ności. Do Wydawnictwa Diecezjalnego należało wykonanie 
całej redakcji technicznej według przygotowanych przez „In
terpress" szkicowych makiet - opracowanie rozbarwień slaj
dów, szczegółowe zredagowanie makiet, nawet poprawienie 
błędów diapozytywów tekstowych, bo i to się zdarzało, i wre
szcie wydrukowanie całości. O sukcesie świadczyć może rów
nież to, że album w stolicy cieszy się większym powodzeniem 
niż na Pomorzu. 

Na swoje dziesięciolecie wydawnictwo przygotowało dwie 
pozycje. Przy stole słowa Bożego to drukiem powtórzone po
gadanki radiowe biskupa prof. Jana B. Szlagi, wygłaszane na 
każdą niedzielę przed mikrofonem Radia Głos". Są to przede 
wszystkim interesujące rozważania religijno-liturgiczne, ale 
także przeplecione dygresjami społecznymi o naszej współ
czesności. 

Druga książka jest zapowiedzią kolejnego sukcesu. Skar
by Pelplina, tak brzmi tytuł starannie zredagowanego prze
wodnika ks. Romana Ciecholewskiego, dyrektora Muzeum 
Diecezjalnego i diecezjalnego konserwatora zabytków. Naj
lepiej posłużyć się w takim przypadku opinią recenzenta, 
prof. Janusza Tondela z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Książka jest solidnie opracowana, wiarygodna 
w warstwie treściowej, co w połączeniu z oszczędnym i zwar
tym tekstem oraz wysmakowaną formą edytorską powinno 
jej zapewnić powodzenie... Będzie to niewątpliwie jedna 
z najlepszych pozycji pelplińskiej oficyny, świadcząca o jej 
wysokich możliwościach edytorskich. Zapowiedź ta spełni
ła się: książka-przewodnik robi nieustającą furorę do chwi-
li obecnej. 

I na tej pochwale można by zakończyć. Należy jednak 
wspomnieć, że Wydawnictwo Diecezjalne i jego drukarnia 
to nie tylko książki Z drukarskich maszyn schodzi wiele 
folderów, kart pocztowych - świątecznych i widokówek; to 
także broszury, różnego rodzaju kalendarze: liturgiczne, kie
szonkowe i,te kolorowe ścienne (planszowe). Z tych ostat
nich powodzeniem cieszyły się dwa kolejne papieskie", 
na 1994 rok Bazylika katedralna" na 1995 - Na turystycz
nym szlaku, na 1996 - Wędrownym traktem (oba z fotogra
fiami pomorskich kościołów), na rok 1997 - Cztery pory 
roku na Kaszubach, a na 1998 rok Kościoły zabytkowe na 
Pomorzu. 

W dniu dzisięciolecia w Wydawnictwie Diecezjalnym 
i jego drukarni zatrudnionych było 39 osób, w tym 26 zwią
zanych bezpośrednio z procesami technologicznymi i pro
dukcją (składopisy, grafika komputerowa, montaż i przy-
gotowalnia, maszyny drukarskie, introligatornia). Wśród 
załogi przeważali ludzie młodzi (do 30 roku życia), zdyscy
plinowani oraz szanujący i kochający swoją pracę. Potrafili 
się wspólnie cieszyć z każdego sukcesu, martwić ewentual
nym potknięciem. Byli to ludzie ambitni, którzy wspólnie 
z rozważnym kierownictwem powodzeniem pomnażaliby 
dorobek wydawniczy swojej oficyny przez następne dzie
sięciolecia. 

Dziwić może czytelnika przyjęty w tym tekście czas prze
szły, ale prawdą jest, że Wydawnictwo Diecezjalne w Pel
plinie należy już do przeszłości. Nie ukażą się książki 
z charakterystycznym sygnetem graficznym przedstawiają
cym infułę biskupią. Z dniem 1 stycznia 1998 roku, w wy
niku wydanego dekretu Biskupa Pelplińskiego, powstała 
nowa oficyna - Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernar-
dinum", stanowiące efekt połączenia Wydawnictwa Diecezjal
nego z Wydawnictwem Wyższego Seminarium Duchownego 
„Bernardinum" 
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ANDRZEJ GRZYB 

Wiersze nowe 

Nasze promocje 

Wróble 

Dwa wróble postukując w parapet 
wyjadają chlebowe okruchy 
Stroszą się i ćwierkają 
Może jest to pradawna pieśń zaspokojonego głodu. 

Wiosenny wiersz 

W marcu sójki skrzecząc poprawiają gniazdo 
Pod lodem okonki pęcznieją na brzegu wierzbina 
Słońce śmiało przygrzewa deszcz ze śniegiem pada 
Sąsiad kaszle i o reumatyzmie gada 

W marcu o zmierzchu kocia muzyka 
Nocą lód w dzień roztopy 
To moja czterdziesta piąta wiosna 
Może i trochę podobna jesieni 

List z tucholskiego boru 

Jakby wczoraj na progu dnia stoję 
Dookoła pola las rzeka 
Moja droga ucieka pod górkę do nieba 
Liczę sztachety w płocie 
Chabry w życie 
Mnożę skarby przez skowronki 
Odejmuję motyle tylko cytrynowe 
(To dawna tajemna wiedza) 
Zawsze mylę się 
Zaczynam od nowa 

Kociewie 

Tam gdzie cień stopy potrąca grudki wspomnień;,. 
Gdzie serce biegnie za dzieciństwa wzgórze 
Gdzie dom tak duży że mieści się we śnie 
Gdzie świty za pan brat są południom i zmierzchom 
Tam jest moje Kociewie 

Wiara 

(czym są pacierze w niewierze) 

tłum zmieszał się za miastem 
dziś spadł ogromny anioł 
największy dotychczas 
z tymi co przed nim 
nieporównywanie nieporównywalny 

najźliwsze że spadł do rzeki 
połamał tak swoją treść 
nasiąkł brudem i trudem 

tłum zmieszał się za miastem 
dziś spadł 
największy anioł... 

uratują go...!? 

Dedykowane J. 

takie senne 
o zapachu dzikich traw 
i inne 
kochanko dedykuję 

wiecznie drżące 
z zapaleniem małych dębów 
kochanko dedykuję 

niespodzianie 
nalepione na boskość 
kochanko dedykuję 

życie marne 
moje miękkie 

Adam Stawicki 
urodził się 1978 roku. Jest absolwentem Liceum 
Ogólnokształcącego w Gniewie. Pracuje jako mu-
zykoterapeuta z młodzieżą niepełnosprawną umy
słowo. Prowadzi warsztaty artystyczne dla dzieci 
i młodzieży w Gniewskim Ośrodku Kultury. 
Zajmuje się poetycką pieśnią autorską, pisze 
teksty i muzykę. Prezentowane wiersze są jego 
debiutem poetyckim. 
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Testament poetycki 
Franciszka Sędzickiego 

Zgodnie z zapowiedzią w poprzednim numerze, kontynuujemy 
- w związku z trwającym Kongresem Pomorskim -

d r u k p o e m a t u 

Wiatr zawiał od stron 
stanowiącego rodzaj poetyckiego testamentu pisarza 

2. Znajomy świat 
(dokończenie) 

I od tych bajek zawrzało mi w głowiel 
Przed mojem okiem powstał świat subtelna • 
wieszcz wyszedł z grobu - upiór nieśmiertelny -
i dziwnych istot mnożyło się mrowie, 

„Zamk" znów się dźwignął, zapadły w połowie, 
którym zarządzał ongiś pan udzielny, 
nim czarnoksiężnik go urzekł bezczelny 
i na odludnym smok strzegł go ostowie, 

Krążyły wokoło mnie widomie duchy, 
przybrały życie kwiat, drzewo, piach suchy. 
I zapatrzony w głazy w senne mroki, 
szukałem znaku, by z nich znieść „uroki". .. 

A gdy o Bogu wciąż wszystko mi prawi, 
czekałem, rychło-Ii On się pojawi.,, 

Bóg się nie zjawił mimo szczere modły, 
Bóg się nie zjawił mimo mocnej wiary, 
lecz zato piekła nękały mnie mary 

los się znęcał wciąż nade mną podły, 

Na zgubną ścieżkę wierzenia mnie wiodły, 
na grząskie życia puszcze i moczary, 
aż nagle wiotkie zatrzasły filary, 
jak przez burzę połamane jodły. 

Straciłem drogę wśród mych wierzeń, marzeń, 
i gdym się ocknął bezkresna pustynia 
piaskiem mi oczy zasypała sypkim. 

Stracona prosta mego życia liniał 
Już nie odtworzę jej i biegiem szybkim, 

I próżne morze łez i zgrzyt uskarżeń... 
Rozsądniej milczeć, 

I to zdarzenie, pamiętam dziś jeszcze, 
gdy w lesie spotkał mnie boru duch żywy, 
w zielonej szacie, brodaty i siwy, 
a na mnie strachu trwożnie biły dreszcze. 

Lecz on nie plany kuł na mnie złowieszcze: 
Swojego państwa opowiedział dziwy 
0 swoj jej córce młodej urodziwej, 
i uczył pieśni, którą wrzos szeleszcze. 

W tej pieśni jedna się znajduje zwrotka, 
co zdradza wdzięki i pobyt tej córy; 
którą wraz z szczęściem jej znalazca zyska, 

odtąd wszelkie lasów wchłaniam chóry, 
i żadna mi nie ujdzie wiotka, 
lecz pieśni onej nie znam. - Żal mnie ściska! 

Oj ta cudna noc gwiaździsta, 
gdy się niebo srebrem skrzy, 
płyną cicho duchów mgły, 
ledwo szemrze stużka rwista. 

Pachną letnie, bzy, 
Wtem księżyca promienista 
Wpłynie twarz i kropla czysta 
rosy w jego blaskach drży. 

Ponad lasem sowy, ćmy 
wiodą swoje nocne gry, 
drgnie, lśniąc, fala - w śnie srebrzysta. 

Nawet wiatr przytłumił dech, 
żaby swój chrapliwy śmiech... 
- Chwila jakaś uroczysta! 

Jakiś dziwny tworzy cud!,.. 

Cóż to za pokuszenie dusz! 
Z tarczy, co nas srebrem zwodzi, 
gdy wśród drzew wierzchołków brodzi, 
zeskakuje postać!,,, Husz! 

Leci, leci i jest tuż,,. 
Prosto ku mnie cień ów godzi 
- aż me ciało dreszcz przechodzi 
i mi rzecze: Ukłon złóż! 

Smętek jam! - Pomorskiej ziemi 
przed wiekami możny Bóg, 
Kościół ze mnie godność zwlókł, 
lecz w noc dalej wodzę rej. 

Panem lasów ja i kniej.,. 
dusz z oczami stęsknionemi. 

ustawi 
Każdy mnie tu słucha kwiat, 
poszum drzew i wiatru wiew 
i słowików - ptasząt śpiew,-
zboże, siew i ziemny gad. 

Jam twój druh i szczery brat, 
- O, nie to mój sprawił gniew!.., 
To łez moich tylko ślad, 

W mojem sercu ból i żal 
których szum nie stłumi fal 
ani nie utulą łzyl 

- A ulegniesz mi i tyl 
Każdy, co ten kraj i lud 
kocha, znieść ten musi trud! 

I tak smutek mną zawładnął 
i wciąż dręczy do dziś dnia... 

W następnym numerze „Morze" 
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Edmund Falkowski 
1924 w Skarszewach + 1997 w Starogardzie Gdańskim 

Dnia 18 września 1997 roku odszedł od nas wybitny działacz społeczny 

Ziemi Kociewskiej i całego Pomorza, 

współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej, 

jego wiceprezes, a przez ostatnie czternaście lat prezes tej organizacji. 

Był wielkim entuzjastą kociewskiej „Małej Ojczyzny". 

Należał do grona współzałożycieli Kociewskiego Magazynu Regionalnego, 

przez wiele lat był przewodniczącym Rady Programowej tego pisma. 

Pięknie o Nim napisał Albin Lubiński w Zapiskach Kociewskich, 

których Zmarły był członkiem zespołu redakcyjnego. 

O Edmundzie Falkowskim prawdziwie możemy mówić dobrze i nie inaczej. 

Jego życie było piękne i ofiarne, 

pożyteczne ludziom, Ojczyźnie, Ziemi Kociewskiej. 

Szczerze dodajmy od siebie: 

Żył wśród nas człowiek o wielkim autorytecie, 

zakochany w swojej rodzinnej kociewskiej ziemi. 




