W dniach 5-7 czerwca br. w Szczecinie odbyła się sesja zakończeniowa
Kongresu Pomorskiego.
Jej kulminacyjnym punktem było podjęcie uchwały,
z której zamieszczamy pierwsze dwa rozdziały.
Żyje duch Pomorza
Aleksander Majkowski

I. POMORZE - NASZA MAŁA OJCZYZNA
Pomorze jest naszą małą ojczyzną - ziemią najbliższą, bogatą w znaki i symbole, które emanują życiem i są
źródłem trwałej swoistości miejsca, gdzie ziemia spotyka się z morzem, gdzie Polska przygląda się w wodach Bałtyku.
Mała ojczyzna to wspólnota losów i doświadczeń dziejowych. To zespół charakterystycznych cech, wartości
i zachowań, które określają postawy współczesnych Pomorzan oraz sprzyjają budowaniu nowoczesnej tożsamości
regionalnej. To także pamięć, o której pisali biskupi pomorscy w przesłaniu do uczestników Kongresu Pomorskiego:
Nie będzie chyba przesady jeśli powiemy, że pamięć pomorska jest pamięcią długiego trwania. Powodem do dumy
fest również zasiedziałość, którą tak wspaniale pielęgnują Kaszubi, Kociewiacy, mieszkańcy Borów, ziemi chełmiń
skiej, Krajny, a także mieszkańcy Pomorza Środkowego i Zachodniego, szczególnie nad Słupią i Odrą, zakorzeniają
cy się na nowo w wielowiekowej tradycji.
Ojczyzna pomorska to skarbiec kultury, w którym wszyscy mieszkańcy regionu - dawni i współcześni - złożyli
najcenniejsze cząstki swego dziedzictwa', to także myśl o przyszłości. Dzięki temu dziś największym bogactwem
Pomorza jest jego jedność w różnorodności. Ale wielość wątków kulturowych, składająca się na dziedzictwo pomor
skie, oznacza także wielkie wyzwanie i zobowiązanie. Zadaniem, przed którym stoimy jest rzetelne poznanie, zacho
wanie i rozwijanie pomorskiej kultury. Pisali o tym w specjalnym memoriale wojewodowie pomorscy w 1944 r.:
Zespalając działania do głębszego poznawania, ochrony i promocji kultury Pomorza, obrazu jej dziedzictwa, należy
wykorzystać cały potencjał środowisk twórczych i naukowych oraz stowarzyszeń społeczno-kulturalnych.
Będąc szczególnie przywiązani do tradycji pomorskiego społecznikostwa, pracy na rzecz małej i wielkiej ojczyzny,
wiemy, że cywilizacyjna i kulturowa pomyślność naszego regionu i Polski nad Bałtykiem zależy szczególnie od ak
tywności obywatelskiej, nowych inicjatyw gospodarczych oraz samozaradności, od umiejętności wykorzystania szans
rozwoju i minimalizacji zagrożeń. Kongres Pomorski jest potwierdzeniem aspiracji Pomorzan i zobowiązaniem do
tworzenia nowego oblicza regionu.
IL EDUKACJA WYZWANIEM PRZYSZŁOŚCI
Wiedza i współdziałanie są odpowiedzią na problemy współczesności. W kontekście pogłębiającej się współpra
cy z nadbałtyckimi sąsiadami oraz w obliczu wyzwań cywilizacyjnych, przed którymi stoimy, poziom i jakość wy
kształcenia społeczeństwa pomorskiego staje się kluczowym problemem. Szeroka edukacja, w tym szczególnie ważna
edukacja dorosłych, pozostaje dobrym lekarstwem na liczne, także na Pomorzu, bolączki społeczne. Zadaniem wszy
stkich podmiotów - administracji rządowej, samorządów, mediów oraz organizacji regionalnych jest rozbudzanie
aspiracji edukacyjnych młodego pokolenia Pomorza oraz umożliwienie mu zdobycia wykształcenia na wysokim, eu
ropejskim poziomie. To jest nasze zobowiązanie wobec przyszłości!
Naszym wychowawczym ideałem powinien być światły i aktywny obywatel, znający tradycję regionu oraz czerpią
cy z dorobku współczesnej cywilizacji. Dlatego w edukacji szczególnie ważne jest tworzenie poczucia więzi z najbliż
szą okolicą, dzięki której tworzy się autentyczny, patriotyzm. Pomorska tradycja, w całym bogactwie, obejmująca
także dzieje i współczesność Pomorza Przedniego, powinna znaleźć miejsce w procesie wychowawczym, właśnie ze
względu na jej zróżnicowanie kulturowe oraz konieczność zakorzenienia w rodzimej kulturze młodego pokolenia,
które już zaczyna tworzyć nową, europejską rzeczywistość w życiu codziennym. Przy tym podstawą edukacji regional
nej muszą być rzetelne badania naukowe nad przeszłością i współczesnością całego Pomorza, także Gdańskiego
i Przedniego. To wielkie wyzwanie stojące przed pomorską społecznością akademicką, na której ciąży szczególny
obowiązek wyjaśniania związków historii z dniem dzisiejszym, umiejącym kojarzyć indywidualny interes z dobrem
regionu. Wspieranie nauki, tak jak kultury, jest pierwszorzędnym zadaniem władz państwowych i regionalnych.
Edukacja i nauka pozostają bowiem najlepszymi inwestycjami na przyszłość.
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Z powodów niezależnych od redakcji ciąg dalszy cyklu Grzegorza
Rogowskiego „Wiedźmy na stos" ukaże się w następnym numerze.
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Z

redakcyjnego

biurka

Co nam przyniosą nowe wybory?
Wielu zadaje sobie to pytanie oczekując poprawy. Poprzednio mówiono: oby chociaż było jak
dotychczas. Ale z każdym rokiem jakby gorzej bywało. A to dlatego, że nie spełniały się obietnice,
którymi hojnie szafowano w wyborczych programach. No, prawda to, iż sprawy nie należy uogólniać,
ponieważ w różnych gminach różnie bywało. Jedni chwalą, drudzy nie mają powodów do radości.
Ustępujący zawsze są przeświadczeni o dobrze spełnionym obowiązku (na miarę możliwości),
a następcy od pierwszego dnia swojej kadencji rozpoczynają krytykę swoich poprzedników.
W tym zamęcie zadomowiła się jednak, i to już chyba na stałe, pewna niebezpieczna tendencja:
powiększające się rozwarstwienie kondycji materialnej społeczeństwa. Nadal bogaci obrastają
w jeszcze większe bogactwa, a biedni dogorywają na dnie. Ci pierwsi, oczywiście, bardzo sobie
chwalą, nawet nową propozycję reformy podatkowej, ci drudzy chyba już znienawidzili ten nowy
ustrój „drugiej Japonii", zarówno w wydaniu centralnym jak i niejednokrotnie tym lokalnym.
Podobnie rzecz się ma z wynagradzaniem za pracę. Obiboki żerują na wysiłku uczciwych ludzi,
a pracusie jeszcze bardziej są poganiani do roboty. Płaci się za posady, a nie za rzeczywiste efekty
pracy konkretnego człowieka. Premiuje się umiejętność wykorzystywania cudzej naiwności.
Przykłady idą z góry, a to jest już niebezpieczne i najbardziej demoralizujące. Sami nie zawsze
chcemy to zauważyć, bądź wstydzimy się przyjrzeć temu z bliska. Znany polski pisarz, Włodzimierz
Odojewski sygnalizuje, że według zagranicznych obserwatorów nasz kraj znalazł się na krawędzi
anarchii. Obserwatorzy ci dochodzą do takich wniosków porównując „wysokie uposażenia poselskie,
zarobki różnych dyrektorów departamentów, których się namnożyło ostatnio ponad miarę (...) z nędzą
i ubóstwem obywateli. Brak hamulców moralnych u polityków jest jednym z powodów anarchizacji
życia społecznego". Socjolog prof. Stanisław Kwiatkowski dodaje, że źle się dzieje, kiedy rządzący
„rzeczywiste konflikty chcą po staremu kamuflować i sprowadzać do konfrontacji ideologicznej".
Takie zjawiska są „miarą słabości rządzących".
Natomiast brak troski o poziom intelektualny obywateli, o czym świadczy malejący udział nauki,
kultury, oświaty w budżecie państwa, grozi utratą narodowej odrębności kulturowej. W zjednoczonej
Europie inni zagospodarują ten ugór: festynami z kiełbaską i piwem oraz zuniformizowaną papką
lunaparków. Poszczególnym regionom pozostaną festiwale heimatliede.
Może w tym wszystkim zbyt wiele przesady, bo przecież są gminy zupełnie dobrze sobie radzące,
rządzące rozważnie i z pożytkiem dla swoich mieszkańców. Poczekamy - zobaczymy: ponoć czas
wszystko rozwikła. Będą powiaty i być może nadejdą pomyślniejsze dni jak niegdyś, gdy starosta
potęgą stał.
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ANDRZEJ GRZYB

Czarna Woda - lato
Błękit na zieleni zieleń na błękicie
Lecz przecież nie zimne bo słońcem przeszyte
Dzieci brodzą po rzece krzycząc wniebogłosy
Kaczka w trzciny ukryła kacząt ze dwanaście
Świerszcze muzykują w szalonej orkiestrze
liczy grosze kukułka ukryta w leszczynie
Nad wodą jaskółka smagła się uwija
Wyżej cień jastrzębi krąży nad olchami
Z tomiku Szare kamyki
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KAZIMIERZ DENEK

Źródło kultury

J

ęzyk jest wartością kultury, a zarazem stanowi jej podstawowy składnik, ponadto wyróżnik przy
należności do malej i dużej Ojczyzny1. Zapewnia komunikację między uczestnikami kultury
i edukacji. Na użytek podjętych w tym artykule rozważań, pod pojęciem komunikacji będziemy
rozumieć zdolność do posługiwania się językiem zarówno w sposób skuteczny, jak i dostosowany do
sytuacji ze względu na oczekiwania, jakie ma rozmówca, wobec słuchacza, cele jakie sobie stawia mów
oraz społeczne, konwencjonalne reguły użycia języka2.
Optymalna komunikatywność uczestników procesu kultury i edukacji zapewnia postrzeganie przez
nich roszczeń ważnościowych, które mówiący wysuwają wobec siebie. Są nimi: zrozumiałość, prawdzi
wość, słuszność i szczerość wypowiedzi. Traktuje się je jako uniwersalne kryteria działań w sferze
mowy i gwaranta jej wiarygodności. Zostały one wyszczególnione przez niemieckiego filozofa, Jurgena
Habermasa w teorii racjonalnego działania komunikacyjnego3.
W przeciwieństwie do opisowego charakteru języka w badaniach jakościowych, w poszukiwa
niach o charakterze ilościowym posługujemy się nim w kategoriach wielkości, gęstości i częstości.
Jako przykład mogą służyć wymogi testów pedagogicznych. Wśród wielu z nich wymienia się ich:
obiektywność, rzetelność, trafność, niezawodność, diagnostyczność, prognostyczność, czułość,
normalizację i użyteczność4.

Funkcje języka
i jego znaczenie w procesie komunikacji
owstaje pytanie dlaczego J. Habermas skoncentro
wał się na języku? Prawdopodobnie uczynił to dla
tego, ponieważ język jest niezbędnym elementem
komunikacji koniecznej dla skutecznego koordyno
wania działań wykonywanych przez społeczeństwo. Dotyczy
to wszystkich funkcji kultury, czynności i zadań, sprawowa
nych przez pracowników kultury w jej tworzeniu i upowszech
nianiu. Język w tym procesie jest przekaźnikiem, niezbędnym
dla uzyskania porozumienia pomiędzy jego uczestnikami.
Amerykański językoznawca, Roman Jakobson, sformu
łował sześć funkcji języka: funkcję odniesienia (przedsta
wieniową), emotywną (emocjonalno-oceniającą), apelu (konatywną), poetycką (estetyczną), fatyczną i metajęzykową5.
Określają one stosunki zachodzące między uczestnikami pro
cesu aktywności kulturowej*.
Funkcja odniesienia, czyli przedstawieniowa, tkwi
u podstaw wszelkiego porozumiewania się. Język pełni tę funk
cję gdy pracownik kultury i nauczyciel przekazują treści praw
dziwe, pełne, obiektywne, sprawdzalne z innych źródeł.
Funkcja emotywną języka przypomina im, że charak
ter przekazywanych przez nich treści wymaga rozważnego,
odpowiedzialnego odwoływania się do wartościowania, ocen
(funkcja oceniająca) i ekspresji (funkcja emocjonalna).
Funkcja apelu zwraca uwagę, że komunikację między
uczestnikami działalności kulturalnej i procesu kształcenia
trzeba tak zorganizować i posłużyć się w niej takimi argu
mentami, żeby stała się celowa, zamierzona i zorientowana
na osiąganie planowych efektów i pożądane zmiany u odbior
ców. W procesie działalności kulturalnej i edukacyjnej wy
stępują treści w formie poleceń, zadań. Pełnią one funkcję
apelu. Mogą to być apele kształtujące postawy odbiorców dóbr
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kultury (np. Uważaj! Pomyśl! Zastanów się! Nie pal! Nie
kłam!). Apelując do uczniów odwołujemy się do ich wiedzy,
inteligencji i uczuć.
Funkcja fatyczną, wiąże się z potwierdzeniem, podtrzy
maniem lub przerwaniem łączności między uczestnikami
tworzenia i odbioru dóbr kultury lub procesu kształcenia.
Zwraca ona uwagę na potrzebę sprzężenia zwrotnego mię
dzy nimi i potrzebę dostosowywania treści, tempa, metod,
form i środków ich przekazu do percepcji odbiorców kultury
i uczniów.
Funkcja poetycka (estetyczna) zwraca uwagę pracow
nikowi sfery kulturalnej i nauczycielowi na konieczność wy
rażania swych myśli w nienagannej, pięknej polszczyźnie.
Natomiast funkcja metajęzykowa podpowiada
o niezbędności posługiwania się takim językiem, żeby był
on zrozumiały nie tylko przez nich lecz przede wszystkim
przez odbiorców dóbr kultury i uczniów. Wymaga to defi
niowania pojęć i eliminacji z języka redundacji (nadmiaru
informacji) i szumów, zbyt cichego i niewyraźnego mówie
nia, nadmiernego posługiwania się słownictwem wyszuka
nym i specjalistycznym.
Znajomość i konsekwentne respektowanie tych funkcji
obowiązuje zarówno pracowników kultury, nauczycieli jak
i uczniów. Ci pierwsi, jeżeli przestrzegają te funkcje języ
ka7 w trakcie przekazywania treści kształcenia, mogą oczeki
wać na efektywną ich recepcję po stronie odbiorców.
Nie należy przeceniać środków. Nie wolno zapominać,
że nieraz jedno słowo warte jest tysiąca obrazów. Dzieje
się tak dlatego - jak słusznie zauważa psycholog amerykań
ski, Jarome S. Brunerr - że język spełnia wiele funkcji.
Dzięki nim język służy wielu celom i przemawia różnymi
glosami. Najbardziej zdumiewające jest w nim to, że potrafi
jednocześnie: informować, opisywać, poetyzować, rozkazy
wać, tworzyć piękno i wyjaśniać8.
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... aby język giętki
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa;
A czasem był jako piorun jasny, prędki,
A czasem smutny jako pieśń stepowa,
A czasem jako skarga nimfy miętki,
A czasem piękny jak aniołów mowa...
Aby przeleciał wszystko ducha skrzydłem.
Strofa winna być taktem, nie wędzidłem.

Język w sensie dziedzictwa kulturowego
dwołajmy się do literatury, która zawsze służyła
odkrywaniu wartości, której na imię język. Mówi
ła o nim z ogromną wrażliwością i głęboką mą
drością. Dostarczała najpełniejszej wiedzy o języ
ku. Nie wnikając w historyczny przegląd osiągnięć poezji
i prozy w tym zakresie, przytoczymy niektóre wersety, wska
zujące na moc oddziaływania języka w sferze emocjonalnej.
Mikołaj Rej w utworze Do tego, co czytał, pisał:

O

A niech narody wżdy postronni znają,
Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.'

Podobnie Leopold Staff w wierszu Ars poelica wyraził
życzenia:
/ niech wiersz, co ze strun się toczy,
Będzie, przybrawszy rytm i dźwięki.
Tak jasny jak spojrzenie w oczy
l prosty jak podanie ręki.

Wacław Potocki w Wodę warząc woda będzie zauwa
żył: Co w tym języku piękne, to w innym przeszkadza, bo jak
trafnie spostrzegł Adolf Nowaczyński w Skotopaskach so
wizdrzalskich - Duch języka przejawia się w tych słowach, Natomiast Julian Tuwim w Kwiatach polskich doma
gał się:
które nie dadzą się przetłumaczyć.
Kazimierz Brodziński w utworze Przy oddaniu meda
.. A nade wszystko słowom naszym,
lu Kopczyńskiemu apeluje:
Zmienionym chytrze przez krętaczy
Jedyność przywrócić i prawdziwość:
Czcij twój język, Lechów rodzie,
Niech prawo zawsze prawo znaczy,
A sprawiedliwość - sprawiedliwość.
Znaj w języku obraz własny,
Obfity jako twe ziemie.
Trudno się dziwić Tadeuszowi Różewiczowi, który
Jak twe serce - szczery, jasny
w wierszu Ocalony stwierdza:
I czysty jak twoje plemię,
To są nazwy puste i jednoznaczne:
Wolny, pełen prawdy, siły,
człowiek i zwierzę
Gdy młodzież męstwem zagrzewa,
miłość i nienawiść
W śpiewie tkliwy i tak miły,
wróg i przyjaciel
Jak Polka, która nim śpiewa.
ciemność i światło
Wieczna w tym języku chwała
Tym, co go strzegli od szkody!
Jednocześnie przyznaje, że szuka:
Jak tramie zauważa Franciszek Dmochowski w Sztuce
(...) nauczyciela i mistrza
rymowania. Do (...) Stanisława Augusta (...):
niech przywróci mi wzrok, słuch i mowę
niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia
A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą.
niech oddzieli światło od ciemności.
Nie znać języka swego - hańbą oczywistą.
Co mi po tym, że wiersze swoje pięknie kształcisz,
Jakże trafnie o języku w edukacji wyraził się Janusz Kor
Jeśli łamiesz zgodę, jeśli język gwałcisz?
czak, który pisał:
Ma swe pisarz wolności, lecz niech na to pomni,
Błąd w mowie,
Żeby ich, ile można, używał najskromniej,
to tłusta plama i brzydka
Czytać dawne języki i obce rozumieć
na fotografii matki, którą kochasz,
Dobrze jest, lecz ojczysty trzeba naprzód umieć.
tak jak niestarannie przyszyta łata na ubraniu,
Chociaż myślisz wysoko, łatwym piszesz piórem,
w którym idziesz w gościnę.
Bez języka nie możesz być dobrym autorem.
Źle mówić lub pisać,
Kazimierz Brodziński w Żal za polskim językiem przy
to znaczy krzywdzić swoją mową
równuje język do złotego pomnika Lecha i stwierdza: Świa
tych wszystkich, którzy ją budowali.
dek przodków swobody, ich przekaz wieczysty.
Do warunków dobrego stylu zalicza się: jasność, prosto
Aleksander Dunin Borkowski w Parafiańszczyznie.
tę, poprawność, zrozumiałość i szlachetność (unikanie obie
Szczerość wielkiego świata mówi: Niezaprzeczoną jest praw
gowego, codziennego języka). Tak jak kropla dziegciu zni
dą, że myśleć w jednym tylko można języku.
szczy najwspanialszą beczkę miodu, podobnie czar najpięk
Tadeusz Boy-Żeleński w Pieśni o mowie naszej mówi:
niejszego tekstu może prysnąć wskutek jednego potknięcia.
Język naszym skarbem świętym,
Najtrudniej uleczalne okaleczenie
Nie igraszką obojętną;
Nie krwią ale atramentem
edną z najbardziej widocznych szkód dokonanych przez
bije dzisiaj ludów tętno...
reżimy totalitarne jest deprawacja języka. Wyraża się
Następnie dodaje:
ona w zagubieniu sensu słów. Bywa ono, cytując za
Kieniewiczem:... zimne, gorące, miłe, serdeczne, albo
Jaki język - taki naród.
krzywdzące, cienkie lub grube, cieple lub chłodne, ciche lub
Nieczęsto w ustach uczestników kultury i procesu głośne, modne, niemodne... Może być szczere, piękne lub
kształcenia piękna polska mowa, jej rytm i kadencja przy ładne, surowe, twarde, ostre, szkaradne, krewkie, spokojne,
pominają poloneza i mazura. Wielu z nich grzeszy niepo wesołe, smutne, śmiałe, zuchwałe, straszne, okrutne... By
radnością językową, nie opanowało w należytym stopniu wają także słowa życzliwe, dobre i proste, złe i złośliwe, moc
sprawności, poprawności językowej. Pozostaje niełaska- ne, złowrogie, straszne, nikczemne, czcze, lekkomyślne, pu
wymi dla marzeń Juliusza Słowackiego, który w piątej
ste, daremne, gładkie lub szorstkie, niezręczne, zręczne... W tej
pieśni Beniowskiego pragnął:
sytuacji trzeba uzmysławiać animatorom kultury, nauczycie-
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szych i najbardziej trwałych, najtrudniej uleczalnych oka
leczeń społeczeństwa, który wszak ogarnia wszystko, co
mamy i co chcemy budować. I tak okaleczonym, zainfeko
wanym językiem mówi nadal na co dzień mnóstwo wal
czących z resztkami komunizmu dziennikarzy, nauczy
cieli, oficerów, kaznodziejów, posłów, senatorów [...].
Bakcyl nowomowy żyje i funkcjonuje, tyle że -jak to bywa
1 gdy wciąż wszyscy mówią, mało kto się spyta,
z bakcylami i wirusami - przeszedł mutację i przystoso
14
Jaki też jest CEL - SŁOWA... jak? słowo się czyta...
wał się do nowych warunków .
Głównym zagrożeniem dla potocznej polszczyzny, poza
Olbrzymie szkody w języku państw świętujących
przenikaniem do niej słów z języka angielskiego, są zapoży
w 1989 roku „Jesień Narodów" spowodował faszyzm i ko
munizm. Pierwszy dokonał niebywałego spustoszenia w ca czenia znaczeniowe. Są to wyrazy, które brzmią tak, jakby od
dawna były w języku polskim, gdy tymczasem są one przeję
łej Europie. Co dzień bowiem docierały do społeczeństwa
setki ton zadrukowanego papieru ze słowami zemsty, niena te z języka angielskiego. Przykładowo zwrot „dokładnie tak",
wiści, kłamstwa. Kłamstwo stało się tak zuchwałe i tak nik to angielskie exactly zamiast „właśnie tak".
Jak trafnie zauważa Stanisław Wyspiański w Weselu:
czemne, że miało się wrażenie, jakby przemawiało już nie
do społeczności ludzkiej, ale do roju owadów, pozbawio
Wina ojca idzie w syna,
nych sądu i pamięci. W diabelskim tyglu wypaczono, wyna
niegodnych synowie niegodni;
turzono język ludzki. Rzeczom odejmowano ich nazwy,
ten przeklina ów przeklina a nazwom treść. Mnóstwo niedorzecznych i przewrotnych
ród pamięta, brat pamięta,
pojęć weszło do idei, słów i czynów łudzi zajmujących się
kto te pozakładał pęta...
polityką, do książek uczonych i literatów, do prasy i mowy
potocznej. Były one niesłychanie zaraźliwe, ulegało im wie
Odnosi się to zwłaszcza do potocznego języka, którym
lu takich, co bynajmniej nie wyznawali poglądów faszystow posługuje się polskie społeczeństwo. Staje się on równocze
skich. Jedni przyjmowali je tak, jak się odbiera obiegowe śnie coraz bardziej wulgarny, coraz częściej słychać polską
komunały - z lenistwa, drudzy nie umieli się ich ustrzec
„łacinę" z ust ludzi uważających się za kulturalnych. Daje
z braku kontroli nad sobą [...]".
ona znać o sobie w środkach komunikacji publicznej. „Królu
je" na ulicach, stadionach sportowych. Można ją usłyszeć na
Ponadto znieprawiono pewien zespół nazw ogólnych,
słów abstrakcyjnych, powszechników - takich, jak: człowiek, wet przed kościołami po mszy św.
lud, wolność, ludzkość, szczęście, socjalizm, pokój, sprawie Odnosi się wrażenie, że wulgarne słownictwo stało się
dliwość (a także ich zaprzeczenia), oderwawszy je z zamie czymś normalnym w życiu publicznym naszych rodaków. Czy
rzoną brutalnością od ich sensu zwyczajowego12. Nie mogło tak być musi? Czy musimy tego słuchać? Przecież większo
być mowy np. o podwyżce cen. Funkcje te przejęły ich „regula ści ten język nie odpowiada. A jednak z reguły boimy się
takiemu „krasomówcy" zwrócić uwagę. Warto przypomnieć,
cje". Nietrudno zauważyć, że zwolennicy Karola Marksa
że zgodnie z Kodeksem Wykroczeń posługiwanie się sło
i Włodzimierza I. Lenina dawali wiarę w magiczną moc
wami nieprzyzwoitymi w miejscach publicznych jest karal
słów, mniemając że to, co nazwane, nie istnieje. Nowo
mowa w tym czasie była znakiem tożsamości elity rządzą ne grzywną do 1500 zł.
Zastanawia fakt, że temat przeciwdziałania wulgaryzmo
cej . Trzeba było ją sobie przyswoić, jeżeli przystępowało się
wi językowemu zajmuje tak mało miejsca w „publikatorach",
do obozu tej elity.
z obca zwanych mass mediach. Nie porusza się go w rozmo
W PRL-u myśl i słowo służyły do spodlenia człowieka.
Słowo przestało być narzędziem ducha. Zagubiło się nieraz wach z młodzieżą. Tymczasem na korytarzach i boiskach wielu
do cna znaczenie słów, albowiem wystarczał zgiełk i krzyk. szkół, organizowanych przez nie wycieczkach słyszy się wul
Dobre stare słowa, tak pewne i solidne, ci wierni towarzysze garne słowa, na które nauczyciele nie reagują. W trosce
o kulturę języka polskiego nie możemy być obojętni na po
ducha europejskiego na drodze postępu, wyrazu uczucia, moc
ne i szczere opuściły nas, zostawiając pole opętanej hołocie - głębiający się w nim wulgaryzm. Szczególny obowiązek
w tym zakresie spoczywa na rodzicach, nauczycielach, księ
słowom z rynsztoku albo produktom miałkich mózgów1*.
Wraz z otwarciem się Polski na państwa należące do żach, dziennikarzach, pracownikach kultury i stróżach prawa.
Trzeba podjąć zaproponowaną przez redaktora „Naszego
Unii Europejskiej pojawiły się towary i urządzenia nie
mające polskich odpowiedników. Zaczęły powstawać fir Dziennika" ogólnopolską, zmasowaną akcją dość wulgarne
go słownictwa. Niech każdy głos stanie się cegiełką w murze
my, będące filiami zachodnich przedsiębiorstw. Pojawiły
się nowe zawody. Wraz z nimi zaczęło masowo przenikać przeciw kaleczeniu języka naszych ojców". Nieprzyzwoita
mowa ma swe źródło w ogólnym upadku kultury. Początek
do naszego języka słownictwo angielskie (joint venture, lea
sing, public relations, lockout, dealer). Zdaniem Jana Miodka jej plugawienia dał wielce dla niej zasłużony M. Rej z Na
głowic. Przykłady tego znaleźć można w jego Apoftegwejście tych terminów do języka polskiego jest - niestety
- nieuchronne, gdyż funkcjonują one w całym zintegro matu; O wszechsteczności a o niedbałości, Pyszny
u pokorny; Kupiec. Prologus seu Argumentum.
wanym świecie.
Bolesław Brzeziński w Jędrnej mowie pisze jak się prze
Obserwuje się szybki proces wynarodowiania Polaków
przez obrót towarowy. Takie określenia, jak: service, mar klina w domu, szkole, wojsku i w lesie. Bierze jednak w obro
nę rubasznego poetę z Nagłowic, konkludując:
ket, trading company zadomowiły się w naszym kraju na
dobre. Powstają „twórcze" zlepki typu np. „interhandpol".
Owszem, mówił Rej
Nazwy wielu towarów na etykietach nie są tłumaczone na
w tym sensie język polski. To samo dotyczy różnorodnych instrukcji.
z tego nawet u nas słynie Jak wiadomo projekt Ustawy o języku polskim wciąż
Ze »Polacy to nie gęsi«...
czeka na uchwalenie. Reguluje ona m.in. posługiwanie się
Ale przecież też nie
językiem polskim w handlu i administracji. Przewiduje dla
świnie!
opornych kary finansowe. A to nie wszystkim się podoba.
Melchior Wańkowicz porównywał język do rzeki, która
W naszym kraju ciągle trwa „nowomowa" w znaczeniu
zbiera w sobie wszystkie nieczystości, a przy ujściu - znów
jakie jej nadał George Orwell. Jest to jedno z najgrożniejlom, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży znaczenie wyrazów
i ich związków, ocenianie i hierarchizowanie słów. Stąd
wspólne przekonanie o potrzebie przywrócenia słowom zna
1
czeń, a wartościom prawa do istnienia ".
Cyprian Kamil Norwid w traktacie poetyckim Rzecz
o wolności słowa pisał:
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czystej, dzięki wewnętrznym silom samooczyszczającym.
Współcześni językoznawcy nie wierzą w skuteczność me
tod ekologicznych. Opracowali projekt ustawy o języku pol
skim. Nie przestrzegający jej będą karani.
Kultura i edukacja to także proces chronienia, zachowy
wania tradycji, sposób utrzymywania dziedzictwa. Swoistość,
oryginalność, specyfika narodowa, regionalna, są istotnymi
składnikami tak określonej kultury i edukacji. Ich podsta
wową wartością jest język; stąd coraz większe zaintereso
wanie językiem - zarówno kultury jak i edukacji - jako środ
kiem usprawnienia komunikacji, będącego zarazem źródłem
doskonalenia procesów poznawczych.
Język - zwłaszcza wzbogacony o barwę i tonacje głosu,
wyrazy twarzy, milczenie, zadumę, sugestywne gesty - potra
fi zaspokoić wszystkie nasze potrzeby w dziedzinie wyraża
nia myśli i uczuć. Pozwala wywoływać śmiech i łzy, budzić
gniew i litość, miłość i nienawiść, strach i poczucie bezpie
czeństwa, dumę i wstyd, zniechęcenie i ambicję. Większość
tego, co wiemy o świecie, poznajemy dzięki niemu. Czyni to
wtedy, gdy umiemy się nim skutecznie posługiwać16

Przenikanie nowomowy do kultury i edukacji
ietrudno zauważyć, że nowomowa i język poto
czny goszczą na co dzień w ośrodkach kultury
i szkołach. I tutaj szerzy się dziwna moda na ję
zyk prymitywny, niechlujny a nawet obsceniczny
czy wulgarny. Pełno w nim pomofeminizmów, pustych zna
czeniowo wyrazów, jak: prawda, wiesz, nie, właśnie, rozu
miesz, dokładnie, dokładnie tak itp. Zapomina się, że ist
nieją granice, których nie należy przekraczać w posługi
waniu się językiem, jako narzędziem komunikacji. Wy
znaczone zostały one przez normy kulturowe, wychowa
nie i dobry gust.
O dopuszczalności i niedopuszczalności składników
języka w mowie i piśmie decyduje konwencja. Umow
ność nie jest jednak tożsama z dowolnością. Dowolność ję
zyka ogranicza jego poprawność, wartości estetyczne, etycz
ne normy obyczajowe17.
Nowomowa przeszkadza w przekazywaniu treści z dzie
dziny kultury i edukacji. Zniekształca je. Wyraża też pozor
ne działania. Zakłóca komunikację uczestników kultury i pro
cesu kształcenia. Stanowi zagrożenie dla demokratyzowania
się kultury i edukacji18. Dzieje się to też przy udziale nauczy
cieli od przedszkola, przez szkołę podstawową i średnią po
uczelnię cywilną i wojskową. Odnosi się wrażenie, ze nasz
piękny język ojczysty - mowa narodowych wieszczy - podziela
los skwerów, parków i lasów. Jest coraz bardziej zaśmieca
ny, tyle że słowami. Są one nieporadne, prostackie, mało ko
munikatywne. Zdarza się, że uczniowie szkół podstawowych
i średnich używają słów nieprzyzwoitych, bezwstydnych, bu
dzących wstręt i odrazę. Język literacki określa to zjawisko
jako plugawość.

N

wyrazów i zwrotów, zbędne zapożyczenia, błędy w składni
i odmianie, niepoprawna wymowa, wykolejenie pisowni
i przestankowania.
Zadanie szkoły sprowadza się do wyposażenia uczniów
we wzorce i umiejętności komunikowania się w różnych sy
tuacjach w drodze posługiwania się adekwatnymi wyrazami".
Największe możliwości kształtowania kultury języka
ma szkoła, W niej uczniowie nabywają umiejętności
mówienia, czytania, pisania. Trzeba zadbać o to, żeby ję
zyk w procesie kształcenia zapewniał porozumiewanie
20
i był środkiem uczenia się .
Skoro język jest głównym środkiem wzajemnej komu
nikacji uczestników procesu kształcenia, to dbałość o jego
poprawność należy do kluczowych obowiązków nauczycie
la i uczniów w edukacji szkolnej. Zobowiązani są oni do po
sługiwania się językiem poprawnym w sensie gramatycz
nym (chodzi zarówno o fleksję jak i składnię), rzeczowym
i logicznym. Stosowany przez nich język powinien być ja
sny, prosty, a równocześnie bogaty w słownictwo. Język jest
prosty wówczas, jeśli posługujemy się wyrazami i zwrotami
znanymi uczniom. Prostota i jasność języka nie wyklucza
jego obrazowości i żywości. Pożądane jest, żeby występo
wała wszędzie, bowiem nie pozbawia ona elementów uczu
ciowych. Należy unikać zdań skomplikowanych, retorycz
nych przenośni, porównań, przesady literackiej. Język
winien być jednoznaczny, rzeczowy, konkretny, wyraźny.
Na lekcji przestrzegamy odpowiedniego tempa mówie
nia, modulacji głosu, akcentowania. Jest to niezbędne, aby
zwrócić uwagę uczniów na te treści, które są ważne i kluczowe.
Język służy nie tylko wyrażaniu treści myślowych (inte
lektualnych) lecz także uczuciowych. Do ich przekazu naj
bardziej wskazany jest odpowiednio język rzeczowy (suchy)
i emocjonalny (do wyrażania ideałów i wartości).
Pedagog Kazimierz Sośnicki zaleca unikanie przesad
nej kwiecistości języka, nabrzmiałej frazesami, obcymi wy
razami stosowanymi tam, gdzie własny język ma wyrazy rów
nie dobre, ujmujące treści może nawet jaśniej i głębiej21.

Między językiem teorii kultury i edukacji
a praktyką

lementem, który zapewnia sprzężenie zwrotne mię
dzy praktyką a teorią kultury i edukacji, jest termi
nologia naukowa. I tu równie zasadniczą w niej rolę
odgrywa język. Stanowi on zwierciadło, w którym
każdy z przedstawicieli kultury i edukacji może się przyjrzeć
i znaleźć swych myśli i uczuć kwiaty.
Terminologii naukowej przypada rola ostoi, emocjo
nalnej obojętności, ścisłości i stałości znaczeń. Tworzy
się ją po to, by zapewnić ścisłe wyrażanie i zapisywanie
idei oraz pojęć. Co się dzieje, gdy terminologia ta jest
wieloznaczna, nieostra i utrwala się w codziennym języ
ku praktyki kultury i edukacji? Ulega ona procesowi prze
sunięcia semantycznego, przechodząc poza fazę przeno
Kultura języka i troska o nią
śni. W rezultacie wprowadzania terminologii do ogólne
ęzyk jest istotnym składnikiem kultury. Każdy z nas go obiegu języka zwykle ofiarą pada jej ścisłość znacze
zobowiązany jest do kultury języka. To czynny sto niowa.
Od kłopotów językowych nie są wolne kultura i nauki
sunek do niego, wyrażający się w świadomej dyspo
zycji umysłowej. Składają się na nią: znajomość o edukacji. Coraz częściej można w nich spotkać język przy
norm gramatycznych, obowiązujących kryteriów popraw pominający rozmowy wtajemniczonych alchemików, którzy
nościowych oraz nawyk ich stosowania w praktyce. Kul posługują się magicznymi, oderwanymi od praktyki sformu
łowaniami. Są one nieczytelne dla przeciętnego ucznia szko
tura języka to zwalczanie błędów w użyciu wyrazów w ich
odmianie, składni, wymowie i pisowni. Wyróżnia się błędy: ły podstawowej, średniej a nawet studenta. Nie jest to ich
stylistyczne, frazeologiczne, składniowe, gramatyczne, leksy wina, lecz autorów rozpraw o kulturze i edukacji. Czy ten
kalne, fonetyczne, interpunkcyjne, ortograficzne.
językowy kryzys w teorii i praktyce edukacji i kulturze do
Grzechami mowy animatorów kultury i nauczycieli prze prowadzi do pozytywnego rozwiązania? Stanie się to możli
kazujących treści kulturowe i edukacyjne są: pretensjonal we wówczas, gdy kulturowy i edukacyjny wąż językowy po
ność i rozwlekłość wypowiedzi, nadużywanie niektórych żerać zacznie własny ogon.
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Powstaje pytanie, czy językowy kryzys nauk o kulturze
i edukacji nie jest wynikiem pewnej nieświadomości nie
których kulturoznawców i pedagogów, ich uwikłania w pu
łapki pozastawiane przez mnożące się „izmy"? Czy nie jest
on rezultatem odrzucenia realistycznej konwencji języka
i przekształcania go w fikcję? Łatwo tu o pomieszanie po
jęć, o zagubienie istotnych dla kultury i edukacji wartości
i celów22.

Konkluzja

P

oprawność językowa to znacznie więcej niż tylko nie
naruszalność jego wewnętrznej struktury. To przedewszystkim sformułowanie przeżywanej rzeczywi
stości podmiotowej z rzeczywistością przedmiotową
- w kontekście ich wzajemnej relacji w języka Trzeba wiele
wysiłku, aby język odzyskał swą treść i ważność znaczenio
wą, zwłaszcza w kulturze i edukacji. Jest to zrozumiale, sko
ro pamiętamy o wskazaniu chińskiego filozofa, myśliciela
społeczno-politycznego Konfucjusza (Kong Qiu), który
dowodził: żeby naprawić świat najpierw trzeba popra
wić język 2 3

Tramie Ignacy Krasicki na łamach Monitora pisał:
to nie polszczyzna jest niedoskonała, lecz ludzie, którzy
nie potrafią się nią posługiwać.
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Prof. zw. dr hab. Kazimierz Denek, kierownik Zakładu Dydaktyki Ogólnej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, niegdyś związany z Tczewem,
utrzymuje stałe kontakty z tym miastem. J e s t absolwentem byłego Liceum
Administracyjnego w Tczewie, a obecnie członkiem honorowym Rady Pedagogicznej
Zespołu Szkół Ekonomicznych.
Uchwałą Nr L/300/98 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28.05.1998 roku otrzymał
godność Honorowego Obywatela Miasta Tczewa - za niezwykłą twórczość i wybitne
osiągnięcia naukowo dydaktyczne i turystyczno-krajoznawcze oraz promowanie miasta
Tczewa w kraju I za granicą. Z wnioskiem o nadanie tego tytułu wystąpiła Komisja
Promocji Miasta Rady Miejskiej oraz radni Klubu Ludowo-Regionalnego przy poparciu
dyrekcji Zespołu Szkół Ekonomicznych.
Tytuł Honorowego Obywatela Miasta został nadany Profesorowi podczas uroczystej
sesji Rady Miejskiej w dniu 19 czerwca 1998 roku, kończącej kadencję władz miasta
1994-1998.
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Średniowieczne fałszerstwo
Wokół Grzymisławowego aktu
Gdyby liczyć wiek Tczewa od momentu nadania mu praw miejskich przez księcia Sambora II
w 1260 roku, to metryka miasta byłaby łatwa do określenia i tego lata przypadałaby jego
738 rocznica. I me miałoby to wpływu, kiedy dokładnie powstała osada na nadwiślańskich terenach,
jaki miała charakter, jak się pierwotnie nazywała. Faktem jest, iż właśnie w 1260 roku Tczew,
jakkolwiek by nie wyglądał, stał się miastem założonym zgodnie z prawem lubeckim i równym
wobec innych podobnych miast średniowiecznych. Świadczy o tym dokument wydany w tymże
roku, którego autentyczności nikt już nie kwestionuje, chociaż niektórzy historycy uważają, iż
lokacja Tczewa mogła być wcześniejsza, a dokument Samborowy z 1260 roku jest uzupełnieniem
nadań mieszczańskich.

Tymczasem gród nad Wisłą obchodzi swoje
800.urodziny, ale jako miejscowość a nie miasto.
W tym przypadku wiek Tczewa (Trsova) określono
na podstawie aktu nadania joannitom ziem przez pomorskie
go księcia Grzymisława. W tym najstarszym kociewskim
dokumencie, wśród wielu nazw różnych miejscowości, wy
mieniona jest również nazwa Tczewa. Jest to pierwsza w hi
storiografii wzmianka dotycząca tej miejscowości. Tak więc,
obchodzone ostatnio uroczystości 800-lecia nie są pozbawio
ne podstaw.
Pojawia się jednak pewien problem, żywiej zapewne in
teresujący historyków niż mieszkańców. Nie zachował się,
niestety, oryginał tego dokumentu, wystawionego
w imieniu księcia Grzymisława. Istnieją zaś dwie kopie,
które w małym stopniu różnią się od siebie. Kopia
z 18 października 1262 roku uważana jest za transumpcję aktu
(rzeczywisty uwierzytelniony odpis oryginału), natomiast
wersja z 2 lutego 1291 roku uchodzi za falsyfikat. Różnice te
dotyczą występowania w tekście nazwy Tczewa. Jedna we
rsja dokumentu zawiera inwokację, druga zaś nie. Nie wia
domo dlaczego w jednej z tych kopiii została pominięta.
Inwokacja jest to pierwszy element aktu. Stanowi ją zwrot
do Boga określony w różnych formach. Inwokacja jest bar
dzo charakterystyczna dla dyplomów (dokumentów) średnio
wiecznych. Być może oryginał nie zawierał tego rodzaju we
zwania do Najwyższego, zaś ci, którzy sporządzali kopię (jak
się okazało - falsyfikat) chcieli dla własnych celów uwiary
godnić ją poprzez uczynienie bardziej „typową" dla minione
go okresu.
Możliwe jest także, że różnica w obu dokumentach ma
zupełnie inną przyczynę. Dalsza część tekstu obu kopii,
poza pewnym fragmentem, jest niemal identyczna. Różni
się jedynie formą zastosowania języka łacińskiego. Pod '
względem merytorycznym zawierają te same fakty. Wyją
tek stanowi jednak pewien akapit, który został dodany do
jednej z kopii.

W tym miejscu należałoby najpierw wyjaśnić, w jakim celu
ta kopia została sporządzona. Otóż na przełomie XIII i XIV wie
ku doszło do kłótni joannitów z pelplińskim konwentem zako
nu cystersów. Konflikt dotyczył określenia granic między te
renami należącymi do obu zakonów. Dokładniej rzecz biorąc
chodziło o Pogódki. W czasie tego sporu joannici spreparo
wali kopię aktu Grzymisławowego, dodając akapit, który okre
ślałby wyraźnie, że wieś ta leży na terenach podarowanych
przez księcia zakonowi. Jest to opis granicy darowizny bie
gnącej wzdłuż dróg, przez wzgórze, na którym w kamieniu
wykuty jest krzyż, ku rzece i bagnom. W tym właśnie miej
scu pojawia się dwukrotnie nazwa Tczewa (Trsov). Akapit
ten rozpoczyna się słowami: droga ta wiedzie z Wyssina do
Tczewa. Kończy zaś: (...) dochodzą do drogi biegnącej ze
Starigrodu do Tczewa. Opisuje bardzo dokładnie przebieg
granicy, która miała określić teren podarowany joannitom.
Ziemie te obejmowały sporne Pogódki. Dokument ów
(z dodanym fragmentem) został rzekomo znaleziony przez
joannitów i przedstawiony w procesie jako oryginał wydany
przez Grzymisława. Spór o Pogódki trwał jednak nadal.
Zakończył się dopiero w 1334 roku, kiedy to wielki mistrz
Luter z Brunszwika przyznał sporną osadę cystersom.
XIX-wieczny historyk, autor Pommerellisches Urkundenbuch (wyd. Gdańsk 1881 r. poz. nr 10), Max Perlbach, podaje
jeszcze jeden powód sfałszowania aktu Grzymisławowego.
Twierdzi on, że dokument zabezpieczać miał w ten sposób
1/10 dóbr ziemskich joannitów przed biskupem diecezji,
który domagał się praw do owej dziesięciny. Według Maxa
Perlbacha, papież Mikołaj IV wyznaczył biskupa Poznania
na sędziego w sporze pomiędzy biskupem Włocławka a joannitami ze Starogardu. Wyznaczona komisja złożona z pol
skich duchownych przyznała sporny obszar biskupowi Wło
cławka. Jednakże w dniu S lutego 1291 roku przedstawiają
joannici swemu panu, hrabiemu Mestwinowi dokument jego
przodka Grzymisława, w którym Stefan, biskup kujawski,
przyznał sporną dziesięciną joannitom. Fragmenty obu we-

rsji tekstu, określające przyznanie owej dziesięciny są iden
tyczne; trudno więc stwierdzić na jakiej podstawie Max Perlbach wyciągnął takie wnioski o sporze.
Nie tylko wyżej wymienione kwestie merytoryczne róż
nią obie wersje dokumentów. Jeden z nich posiada podrobio
ną pieczęć księcia Grzymisława. Przedstawia ona popiersie
młodego mężczyzny z odkrytą głową, zwróconą w prawo.
Widziane z boku rysy czoła i nosa mają cechy bardziej grec
kie niż słowiańskie, a takie w heraldyce średniowiecznego
Pomorza raczej nie występowały. Ogólnie akt sporządzony
przez notariusza biskupa kamieńskiego a podpisany uroczy
ście w Świeciu w 1198 roku był typowym dokumentem śre
dniowiecznym. Nie wiemy czy protokół, czyli odpowiednik
wstępu, rozpoczynał się inwokacją. Bez wątpienia jednak
posiadał intytulację (wymienienie godności i imion wystaw
cy). W tym przypadku intytulacja jest bardzo krótka i ogólna.
Grzymisław tytułuje się po prostu jednym spośród książąt Po
morza. Czyżby to znaczyło, że miał on tak mało tytułów, czy
też że w zwyczajny sposób należał do władców skromnych.
Treść właściwa aktu (kontekst) stanowi znaczną jego część.
Arenga (preambuła) to sformułowane motywy wprowadze
nia nowego stanu prawnego. Książę Grzymisław, oddając
część swoich terenów joannitom, uczynił to dla odpuszcze
nia grzechów, uczczenia Boga i Grobu Świętego oraz Świę
tego Jana Chrzciciela, a także pragnął mieć jakiś udział
w czynieniu wspomnianego dzieła miłosierdzia (chodziło
o dobro czynione przez Szpital Jerozolimski). Dyspo2ycja zaś
określa darowiznę. W dokumencie nie ma wyróżnionych żad

nych sankcji, które miałyby być ewentualnie zastosowane
w stosunku do tych, którzy nie chcieliby dostosować się do
nowego stanu prawnego. W części zwanej narracją sprawca
dokumentu opisuje wydarzenia, które towarzyszyły podpisa
niu aktu. W tym dniu (wg St. Kujota 11 listopada) odbywała
się j ednocześnie konsekracja kościoła Świętej Maryi w Świe
ciu. Koroboracja (oficjalne potwierdzenie, zatwierdzenie trak
tatu) zamyka główną część aktu i zapowiada środki, którymi
ma być uwierzytelniony dokument. Są to pieczęcie biskupa
włocławskiego Stefana oraz Grzymisława. Dyplom zamyka
testacja zawierająca listę świadków, którymi byli np. Mistrz
Konrad, archidiakoni, kapelani, proboszczowie, możni oraz
chłopi, a także datację wyznaczającą czas wystawienia aktu
na rok MCLXXXXVIII (1198 r.), zapisany według dawnej
zasady notowania daty rocznej.
Być może, że pewne tezy, które zostały tutaj przytoczone
nie są w pełni prawdziwe. Niestety, nie istnieje oryginał Grzymisławowego dyplomu Nigdy więc nie będziemy pewni, jaką
posiadał formę, tym samym możemy się spierać, czy Tczew ma
rzeczywiście 800 lat. Przecież nazwa ta w rzeczywistości poja
wiła się dopiero w 1262 roku na uwierzytelnionej wersji aktu
(u Perlbacha poz 9), powtórzona potem w 1291 roku na sfał
szowanej kopii (poz. 10). Pamiętać jednak należy, że skoro wy
mieniona została w transumpcji i potem w falsyfikacie, to wy
stawcy tych wersji musieli być pewni, iż Trsov funkcjonował
już w czasach daty oryginalnej, tzn. w 1198 roku. Dlatego
800-letnia rocznica Tczewa i innych miejscowości wymienio
nych w akcie nie winna budzić wątpliwości.

Dokument fundacyjny Grzymisława z 1198 roku
Ja Grzymisław, jeden spośród książąt
sou powyżej wraz z łowiskami bobrów
Pomorza, z wielu ust od dawna słysząc
i wszystkimi innymi pożytkami jakie mogły
o szpitalu Jerozolimskim, to co ustawicz
by znajdować się w łowiskach, lub w rybo
nie głoszą odwiedzający grób Pański - ja
łóstwie. Aby więc uniknąć naruszenia przy
kie to przezeń dzieła miłosierdzia wobec
znanego braciom (Zakonu Rycerskiego Św.
biedaków i chorych są świadczone, jakie
Jana) pokoju oświadczam, że granica rze
trudy dobroczyńców i jakie mnóstwo mo
ki Vetrice, która należy do braci znajduje
dłów - przeto dla odpuszczenia moich grze się powyżej miejsca, w którym wpada do
chów, kóre jak odczuwam srodze mnie drę niej rzeczka Rudcounica.
czą - pragnąc mieć jakiś udział w czynieniu
wspomnianego dzieła miłosierdzia, chcę
Stąd granica biegnie aż do drogi, która
uczynić siebie współtwórcą (tegoż dzieła)
przechodzi przez wymienioną rzeczkę Radw miarę moich możliwości uzyskanych za
counicę. Droga ta wiedzie z Wyssina do
pośrednictwem Opatrzności Bożej, dla
Tczewa. W miejscu przecięcia się drogi
uczczenia Boga i Grobu Świętego oraz
z potokiem granice prowadzą prosto do
Świętego Jana Chrzciciela - z własnego
Chocholce. Dalej rozciągają się aż do Lyprzypadającego mnie z dziada pradziada
torcew, z tego zaś miejsca dochodzą w linii
dziedzictwa wymienionemu szpitalowi Gro
prostej do wzgórza, na którym w kamie
bu Świętego Jana Chrzciciela dałem mój
niu wykuty jest krzyż i biegną dalej wzdłuż
gród, który zwie się Starigrod wraz z wszy drogi kupców, prowadzącej z Gdańska do
stkimi ziemiami, lasami i wodami oraz po
Starigrodu; drogę tą zwą także drogą Grzy
winnościami jemu przynależnymi- również misława. Dalej dochodzą do rzeczki Miledałem całą ziemię położoną pomiędzy dro
chownica, gdzie porzucają drogę Grzymi
gą, która prowadzi do Gdańska a rzeką
sława, aby iść ku ujścia rzeki w jeziorze
Wierzycą, aż po granice (wsi) Camerou.
Stanco. Stamtąd granice biegną w kierun
Dałem również także wieś Camerou, a tak ku Starigrodu, aż dochodzą do bagien
że drugą wieś Reuninov, aż po granicę Poi dzieląc je na połowę, dochodzą do drogi
gódek, którą to już dawno temu byłem prze biegnącej ze Starigrodu do Tczewa.
J
kazałem, i to z wszystkimi lasami i polami
i łąkami i jeziorami i rzeką zwaną Vethrica
Prócz tego, również dla nagromadze
wraz z wszystkimi łowiskami bobrów i ry
nia większych zasług, daję temu szpitalowi
bołóstwem. Ponadto do tego dodaję rów
(Zakonowi) kościół w Lubiszewie poświę
nież dwie opuszczone wsie Scedrov i Cercony ku czci Świętej Trójcy wraz z wszyst
notino.
kimi urządzeniami (prebenda), które tam
ustanowiłem, z dwoma kapelanami, którzy
1 aby bracia Szpitala nie lękając się
tam służyć mają Panu Bogu i z dziesięciną
przeszkód z mojej strony w omawianych
z dwóch wsi, mianowicie z Thescov
wsiach mogli osadzić ludzi - daję również
i z Beale, którą temu kościołowi nadał bi
Świętemu Janowi to, co do mnie należy
skup Stefan podczas jego konsekracji, wraz
nad rzeką Verissa powyżej grodu o nazwie
z całą dziesięciną z łowisk bobra na Wie
Vissoke, aż do granic (Jaroszewów) Jaro-
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rzycy i Wiśle i z dziesięciną ze źrebaków,
cieląt, jagniąt, prosiąt i gęsi oraz z dziesię
ciną z ikry śledziowej, a z cła co dziesiątą
grzywnę denarów oraz dziesięcinę z karcz
my. To wszystko, co zostało wymienione
i wyszczególnione - (działo się) podczas kon
sekracji kościoła Świętej Marii w świeciu,
w obecności wielu przybyłych i pod groźbą
klątwy ze strony wspomnianego biskupa
i przy zgaszonych świecach zostało pomienionemu Szpitalowi (zakonowi) zatwierdzo
ne. I aby to wszystko pozostało przy nim
(Zakonie Joannitów) nieumniejszone i nie
naruszone - przytwierdzeniem pieczęci tegoż
biskupa oraz mojej umacniamy i godnie
utwierdzamy. Działo się w roku Wcielenia
Pańskiego MCLXXXXVIII: Świadkowie
obecni: kapelani Wincenty, Edigiusz i Pa
weł; proboszczowie: Wilhelm z Lubiszewa,
Wilhelm ze Świecia, Jan z Wyszogrodu,
ksiądz Dirsek, Bartłomiej ze Szczecina;
Mikołaj, Wincenty i Tomisław - synowie
Dobrogosta oraz ich krewniak, również
Dobrogost - Vlost podczaszy biskupi oraz
jego brat Strosław; Paweł, Tworzymir, woj
ski - Jan, Bożek, Bogusławie i liczni inni
duchowni oraz pozostali, tak szlachetni jak
i prości.
Od redakcji
Fragment obwiedziony ramką sta
nowi różnice w tekście obu wersji
Grzymisławowego aktu w sporze
z joannitami. Ten akapit nie występuje
w transumpcji z 1262 roku; dopisany
został w 1291 roku w wersji przed
stawionej księciu Mestwinowi (Mści
wojowi). Na tym właśnie polegało fał
szerstwo joannitów.
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BOŻENA KASPROWICZ

Uroczystości 800-lecia w Tczewie

W

bieżącym roku mija 800 lat od pierwszej
pisanej informacji o Tczewie. 11 listopada
1198 roku książę pomorski Grzymisław wydal
przywilej, w którym przekazał cześć swoich dóbr Rycer
skiemu Zakonowi Joannitów i w tym właśnie dokumencie,
opisującym granice nadania, po raz pierwszy wymienio
ny jest Trsov, pod którą to nazwą ówcześnie zapisany
został Tczew.
Ta symboliczna data, rozpoczynająca dzieje pisane
Tczewa (któremu prawa miejskie nadano w 1260 roku),
stała się podstawą dla uroczystości, których celem jest
przybliżenie i spopularyzowanie bogatej historii Tczewa,
tak wśród jego mieszkańców, jak też w kraju i za granicą.
Patronat nad obchodami 800-lecia objęli: Biskup
Pelpliński, Jan Bernard Szlaga i Wojewoda Gdański, To
masz Sowiński. 5 czerwca o godz. 18°° odprawiona zo
stała msza święta w kościele pw. NMP Matki Kościoła
na osiedlu Suchostrzygi w intencji mieszkańców, którą
celebrował ks. Prymas kardynał Józef Glemp.
W tym samym dniu odbyła się pierwsza z imprez przy
gotowanych w ramach obchodów Dni Ziemi Tczewskiej.
Na uroczystości zaproszono delegacje z miast partnerskich
i zaprzyjaźnionych z Tczewem: Witten (Niemcy), Kursk
(Rosja), Lew Hasharon (Izrael), Werder (Havel), Birżai (Li
twa), Barking & Dagenham (Anglia) i Hjorring (Dania).
Piątek był także Dniem Młodzieży, która to młodzież
dla mieszkańców swoich osiedli przygotowała festyny
szkolne. Jury oceniało organizację festynów, oryginalność
przebrań i przedstawiony program. Podsumowanie na
stąpiło na „kanonce" - terenie rekreacyjno-sportowym
Tczewskiego Centrum Sportu i Turystyki. Nagrodzono
szkoły podstawowe nr 10, 12 i 3.
Natomiast o godzinie 21 3 0 na Placu Hallera rozpoczę
ła się biesiada historyczna, do której zaprosił książę Grzy
misław. Najpierw mieszkańcy zebrali się przed ratuszem.
Książę Grzymisław odczytał akt nadania ziem mistrzowi

zakonu joannitów, Konradowi, który obiecał bronić te
ziemie przed najazdami Prusów. Na wiwat rozległy się
wystrzały z hakownic. po czym rozbrzmiała pieść
„Bogurodzica" w wykonaniu Chóru Męskiego „Echo".
Grała Harcerska Orkiestra Dęta. Książę Grzymislaw za
prosił następnie na Plac Hallera na biesiadę. Barwny ko
rowód przemaszerował z pochodniami ulicami: Dąbrow
skiego, Mickiewicza i Krótką. Na czele korowodu szli
giermkowie, dwórki, członkowie Zespołu Muzyki Daw
nej z Tucholi. Uczestniczyło także Bractwo Rycerskie
z Gniewa, Bractwo Kurkowe z Tczewa i Klub Jeździecki
z Turzy. Książę wraz ze świtą i rycerzami zasiedli do sto
łów przygotowanych na Starym Mieście. Koncert chóru
gregoriańskiego wprowadził w klimat tamtych czasów.
Rycerstwo prezentowało uzbrojenie, odbyły się pojedyn
ki rycerskie na miecze, topory. Dwórki zapraszały do tań
ców średniowiecznych. Uczestnicy biesiady raczyli się gro
chówką z kotła, chlebem ze smalcem oraz owocami.
6 czerwca był Dniem Przyjaźni. W Centrum Edukacji
Dorosłych podpisano porozumienie o partnerstwie pomię
dzy Tczewem a Witten. Przed Urzędem Miejskim odsło
nięto „Drogowskaz Przyjaźni", podający odległości do
naszych miast partnerskich. W zjednoczonej Europie
to właśnie związki regionów, miast, a przede wszystkim
wzajemne relacje międzyludzkie decydować będą o tym,
jaka to będzie Europa.
Od godziny 16°°do 2400 na placu na osiedlu Czyżykowo trwał „Festyn nad Wisłą". W programie przewidzia
no występy Kabaretu „Pigwa", zespołów muzycznych
i tanecznych. Czynne było wesołe miasteczko, loteria fan
towa, a najsprawniejsi mogli spróbować sil w konkurach
rekreacyjno-sportowych. Burza, która nadeszła o północy
nie przeszkodziła fajerwerkom rozświetlającym miasto.
Trzeci dzień był Dniem Sportowym. O godzinie 1000
odbył się Festyn Sportowy na Stadionie Miejskim przy
ul. Bałdowskiej.

Po odtworzeniu zdarzeń sprzed 800 lat
główni bohaterzy inscenizacji
idą na czele orszaku
na biesiadę historyczną na Plac Hallera.
W środku prezydent miasta Tczewa,
Zenon Odya, który wcielił się
w postać księcia Grzymisława.
Z lewej Jacek Ordowski, wielki mistrz
Bractwa Rycerskiego Zamku Gniewskiego,
w roli Konrada,
przełożonego baliwatu joannitów.
W głębi (z prawej)
przewodniczący Rady Miejskiej,
Mirosław Ostrowski,
pełniący tego dnia funkcję
biskupa kujawskiego, Stefana z Włocławka
Fot. St. Zaczyński
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HUBERT POBŁOCKI

To były piękne dni...

C

entralne uroczystości obchodów 800-lecia Sta
rogardu Gdańskiego przeszły do historii.
6 czerwca 1998 roku pozostał w pamięci wielu
Kociewiaków i gości z kraju i zagranicy, jako
niezapomniany na zawsze. Tego dnia bowiem podczas
mszy św. koncelebrowanej przez wielu biskupów i arcy
biskupów, pod przewodnictwem Prymasa Polski, Józefa
Glempa, męczennik św. Wojciech ogłoszony został patro
nem miasta.
Uczestnicząc prawie we wszystkich imprezach jubileuszo
wych, zapamiętałem szczególnie tę muzyczną - poprzedzoną
uroczystą sesją Rady Miasta - z udziałem przedstawicieli pre
zydenta i premiera RP, burmistrzów i wójtów oraz honoro
wych gości, jaka miała miejsce w kinie „Sokół".
Po wysłuchaniu Bogurodzicy w wykonaniu Chóru Męskie
go im. Serca Jezusowego z kościoła farnego pw. św. Mateusza,
Ryszard Szwoch zaprezentował licznie zebranym gościom
dzieje miasta.
Przewodniczący Rady Miasta, Roman Klin i prezydent
Starogardu Gdańskiego, Paweł Głuch, odznaczyli medalami
800-lecia miasta zasłużonych obywateli. Nie sposób tu wy
mienić wszystkich odznaczonych. Jednak przez sentyment
niech mi wolno będzie wspomnieć, znanych mi jeszcze z dzie
ciństwa, kolegów szkolnych, obecnie prominentów miasta
rodzinnego, a także przedstawicieli różnych dziedzin życia
publicznego jak: naczelnika Urzędu Skarbowego w Starogar
dzie Gd., Stefana Adrycha, prof. Uniwersytetu Gdańskiego,
Bogusława Kreję, dyrektora programu II Polskiego Radia
w Warszawie, Edwarda Pałłasza, ulubionego, znanego z ła
mów „Gazety Kociewskiej" gawędziarza kociewskiego, An
toniego Górskiego, czy wreszcie mego wuja, bajkopisarza,
„faksiarza" (dowcipniś, kawalarz), mego serdecznego Przyja
ciela, Bernarda Janowicza.
Wśród odznaczonych nie zabrakło również kapelmistrza,
Stanisława Karbowskiego. Jego to talentom i zdolnościom
organizacyjnym uczestnicy tej imprezy zawdzięczają nieza
pomniane przeżycia muzyczne. Bowiem kulminacyjnym
punktem programu koncertu galowego było wykonanie spe
cjalnie na tę okoliczność napisanej (słowa Andrzej Grzyb, mu
zyka Krzysztof Olczak) Kantaty starogardzkiej. Do sukcesu
utworu przyczyniła się starogardzianka, sopranistka, Jolanta
Grzona, od 10 lat członkini Cappelli Gedanensis. Połączone
chóry ze św. Mateusza, przygotowane przez chórmistrzów:
Ryszarda Cieśniewskiego i Tadeusza Negowskiego wyjątko
wo dobrze zabrzmiały w tym utworze. Towarzyszył im ze
spół instrumentalny, złożony z muzyków ze Szkoły Muzycz
nej w Starogardzie Gd.
Sądzę, że Kantatą starogardzką, ze względu na jej walo
ry artystyczne, warto przedstawić do wykonania na jednym
z profesjonalnych festiwali polskiej muzyki współczesnej.

W Starogardzie Od. na placu przed kościołem pw. Sw. Wojciecha, podczas
mszy sw. koncelebrowanej przez Prymasa Polski, Kardynała Józefa Glempa,
6 czerwca 1998 r. sw. Wojciech został ogłoszony patronem tego miasta
Fot. H. Pobłocki
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Żadna z katedr świata nie przesłoniła w moim sercu katedry w Pelplinie
ks. prof. Janusz St Pasierb

Uroczystości, które miały miejsce w ostat
nim czasie w Pelplinie, potwierdziły wy
żej przytoczone motto księdza J. St Pasierba, podobnie jak
zawołanie pelplińskich historyków - to Ateny północy.
Zorganizowane przez Zarząd Gminy i Miasta sympozjum
popularnonaukowe, poświęcone 900-leciu powstania Zako
nu Cystersów, nad którym honorowy patronat przejęli: Jo
anna Wnuk-Nazarowa, Minister Kultury, ks. bp prof. dr hab.
Jan Bernard Szlaga, Biskup Pelpliński i Tomasz Sowiński,
Wojewoda Gdański, oddało hołd zakonnikom w białych ha
bitach za ich ogromny udział w życiu kulturalno-gospodarczym całego Pomorza. Spotkanie naukowe pozwoliło się nam

Następnie w sali kina „Wierzyca" Seminaryjne Koło Te
atralne przedstawiło sztukę D. Lewińskiego i W, Śpicy pt.
OBOEDIENTIA SINE MORE, ORA ET LABORA, w opracowaniu arty
stycznym Jerzego Kiszkisa. Spektakl obrazował życie co
dzienne zakonników opactwa pelplińskiego wypełnione pracą
i modlitwą.
Tego samego dnia rozpoczęły się trwając e do do 7
czerwca Dni Pelplina, które dostarczyły mieszkańcom
wielu atrakcji. Każdy mógł wybrać z bogatego programu
to, co go interesowało. Jednak najbardziej podobała się
parada orkiestry ulicami Pelplina z okazji 25-lecia Szkoły
Muzycznej, konkurs „Moja posesja", którego rozstrzy-

„zanurzyć" w historię cystersów i poznać ich dobrobek. Stało
się to możliwe dzięki wykładom historyków tej miary co:
prof. dr hab. Tadeusz Chrzanowski z Uniwersytetu Jegiellońskiego w Krakowie, prof. dr hab. Józef Borzyszkowski z
Uniwersytetu Gdańskiego oraz ks. dr Edward Hinz z Wy
ższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.
Odrębnym rozdziałem tej samej uroczystości była wy
stawa rękopisów i inkunabułów cystersów pelplińskich, zor
ganizowaną przez Muzeum Dicezjalne w Pelplinie.
Zaprezentowane dzieła sztuki są bezcennym skarbem tej
placówki muzealnej, świadczące o wysokim poziomie kultury
umysłowej zakonników, jak i o doskonałym skryptorium funk
cjonującym niegdyś w murach pelplińskiego klasztoru.
Uczestnicy sympozjum zwiedzili także bazylikę katedral
ną, najświetniejszy pocysterski zabytek architektoniczny na
Pomorzu, gdzie o godzinie 1700 wysłuchano koncertu orga
nowego w wykonaniu jednego z najlepszych wirtuozów gry
organowej w Europie, prof. Joachima Grubicha. Publiczność
zgotowała wykonawcy koncertu owację na stojąco. Wspa
niała gra, doskonała akustyka i otoczenie wnętrza katedry
złożyły się na niecodzienny klimat tego wieczoru.

gnięcie nastąpiło w tych dniach. Udane były także wystę
py zespołów ludowych m.in. „Modraków" ze Szkoły Pod
stawowej nr 1 w Pelplinie. Odbył się także Turniej Miast
- Pelplin, Gniew.
Zwieńczeniem uroczystości i doniosłym wydarzeniem
tego tygodnia stała się rozpoczęta 4 czerwca 295 Konferen
cja Plenarna Episkopatu Polski, przeprowadzona po raz
pierwszy w Pelplinie. Wielki to zaszczyt i wyróżnienie dla
tego miasta.

Ozdobny inicjał z dzieła rękopiśmiennego
Liber Medicinalis, ze zbiorów skryptorium cysterskiego
Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie.
Rkps. 43/79, fol. 50, poz. 4
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BEATA MARIA KOWALEWSKA

W kręgu kuźni polskości
O pelplińskim Collegium Marianum
Część I I I
W BIBLIOTECE I NA EGZAMINIE

BIBLIOTEKA UCZNIOWSKA

P

rzy gimnazjach pomorskich zawsze powstawały pol
skie biblioteki. Najlepszym okresem ich rozwoju były
lata 1848-1870. Za rządów kanclerza Bismarcka dzia
łalność bibliotek ulegała stopniowym ograniczeniom, aż
w końcu, w 1901 roku, zlikwidowano je wraz z nauką języka polskiego.
W 1836 roku, po powstaniu Zakładu Wychowawczego
dla Chłopców, nie istniała jeszcze w pełni wyposażona bi
blioteka. Jednak od samego początku stopniowo kupowano
nowe książki. Ponadto księgozbiór znacznie się powiększał
przez składane darowizny. Pierwszym fundatorem był oczy
wiście ksiądz biskup Anastazy Sedlag, który ofiarował znaczną
ilość katechizmów diecezjalnych i historii biblijnych; ponad
to przekazał 30 egzemplarzy opolskiego wydania książek do
nabożeństwa i śpiewu oraz dwa planigloby Wernera. Kolej
nymi ofiarodawcami byli księża profesorowie ówczesnej
uczelni. Ks. Wacław Maślon przekazał 18 egzemplarzy wła
snego dzieła o śpiewie gregoriańskim. Kapelan biskupi
ks. Rudolf Hentschel ofiarował ilustrowane bajki Gellerta
i podręcznik do geometrii Hoffmana. Inny kapelan biskupi
ks. Franciszek Jan Tschiedel darował mały podręcznik przy
rody Kriesa, mały podręcznik fizyki Brettnera, podręcznik do
religii chrześcijańskiej dla młodzieży i słownik Lunemanna.
Dwaj wikariusze tumscy: ks. Augustyn Chrząszcz przekazał
do zbiorów polską gramatykę Szumskiego, a ks. Józef Igna
cy Schulist -12 książek różnej treści.
Do grona ofiarodawców dołączyli również przedstawiciele
inteligencji i inni wykładowcy seminarium, m.in. doktor
medycyny Petz z Pelplina, kanonicy Donimierski i Wenzl.
Księgozbiór biblioteczny został znacznie powiększony
w 1841 roku, kiedy na podstawie rozporządzenia biskupa
diecezjalnego przekazano różne książki, przechowywane
dotąd w kancelarii. W roku 1836 księgozbiór liczył 42
tytuły, w roku następnym 76, a w roku 1848 było ich 102,
zaś dwa lata później już 190 tytułów. Trzeba jednak wy
jaśnić, że niektóre książki zapisywano pod tym samym
numerem: ich pojedyńczych egzemplarzy było więcej,
np. w 1836 roku zapisano w katalogu tylko 42 pozycje,
przy czym wszystkich egzemplarzy było 185. Między nimi
znajdowały się książki polskie: katechizmy, żywoty świę
tych, ewangelie, słowniki, powieści, podręczniki do nau
ki czytania i gramatyki itp.
Przez dłuższy okres czasu z tej biblioteki korzystali nie
tylko uczniowie, ale też ich nauczyciele.
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Pierwszymi opiekunami biblioteki byli duchowni zajmu
jący się sprawami finansowymi szkoły, którzy zobowiązani byli
co roku zdawać sprawozdanie z działalności tej instytucji wewnątrzszkolnej. Od 1882 roku zatrudniony bibliotekarz otrzy
mywał wynagrodzenie za pracę w wysokości 100 marek.
W Collegium Marianum utworzono również bibliotekę
polską. Działała konspiracyjnie, a mieściła się w pokoiku za
aulą, pierwotnie przeznaczonym na salę lekcyjną. Księgozbiór
liczył 150 - 200 woluminów, wśród których znajdowały się
dzieła Ignacego Krasickiego, Adama Naruszewicza, Juliana
Ursyna Niemcewicza, Władysława Syrokomli, Józefa Kra
szewskiego. Ponadto starsi uczniowie korzystali z zasobów
prywatnej biblioteki wybitnego historyka ks. Stanisława Kujota. Gimnazjaliści zdobywali polskie książki różnymi dro
gami od kleryków Seminarium Duchownego. Wiadomo, że
w ten sposób trafiał do uczniów śpiewnik polski z pieśniami
ludowymi i patriotycznymi, literatura uzupełniająca wiado
mości o Polsce oraz bardzo poczytna powieść Henryka
Sienkiewicza Krzyżacy.
Wprawdzie ze wspomnień jednego z byłych uczniów Col
legium Marianum wynika, że biblioteka gimnazjalna nie po
siadała żadnych książek polskich, a tylko niemieckie,ściśle
wyselekcjonowane, co może świadczyć o tym, że zakonspi
rowany księgozbiór z dziełami polskich twórców nie był do
stępny dla wszystkich uczniów; prawdopodobnie tylko dla
Polaków. Natomiast wizytacjom władz pruskich podlegała
wyłącznie biblioteka oficjalna, dostępna dla ogółu.
Od 1865 roku istniała w Pelplinie księgarnia przybyłego
tutaj z Wielkopolski Jana Nepomucena Romana, który trzy
lata później uruchomił własną drukarnię. Następnym właści
cielem owej księgarni i drukarni był od 1883 roku Edward
Michałowski.
Drukarnię powołano głównie dla potrzeb Pielgrzyma
(pisma religijnego dla ludu), którego pierwszy numer uka
zał się 1 stycznia 1869 roku. Ówczesny Pielgrzym (jego wy
danie wznowione zostało w 1989 r.) był przede wszystkim
pismem kościelnym, nieoficjalnym organem kurii biskupiej.
Na łamach gazety głośnym echem odbijały się sprawy naro
dowe, polityczne, oświatowe i społeczne. Zamieszczano m.in.
petycje do rządu pruskiego o utrzymanie nauki języka pol
skiego w szkołach i nazw polskich. Publikowano również frag
menty wystąpień polskich posłów, informowano o sytuacji pol
skich dzieci we Wrześni i Fordonie, przedrukowywano frag
menty powieści polskich, zamieszczano informacje lokalne, die
cezjalne oraz wiadomości z całego świata. Szczególną uwagę
zwracają numery Pielgrzyma z roku 1890 i 1891, opatrzone
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u dołu patriotycznym hasłem Uczmy dzieci czytać po polsku!
Spod prasy drukarskiej wychodziły również polskie kalen
darze, modlitewniki, książki przeznaczone dla duchowieństwa
oraz ogółu ludności. W księgarni można było nabyć różne dzie
ła z literatury polskiej, historii oraz podręczniki szkolne.
Niestety, nie istnieją kompletne materiały źródłowe,
które wskazywałyby wyraźnie, ze drukarnia i księgarnia
w Pelplinie zaopatrywała bibliotekę Collegium Marianum.
W ręce chłopców pelplińskiej szkoły trafiały jedynie egzem
plarze Pielgrzyma, polskie książki i podręczniki (np. obo
wiązujące do nauki historii Wieczory pod lipą), modlitew
niki i katechizmy, które można było zakupić w księgarni
J. N. Romana. Istotne jest również to, że zasłużonymi współ
pracownikami Pielgrzyma byli profesorowie Collegium
Marianum, m.in. księża: Stanisław Kujot, Ignacy Ograbiszewski, Jan Zieliński, Ignacy Zieliński. Wielu spośród
wykładowców progimnazjum wydawało w istniejącej
wówczas drukami utwory i książki własnego autorstwa.

ski, były uczeń progimnazjum w Pelplinie, już jako student
filozofii.
Tematyka wypracowań pisemnych z języka polskiego czę
sto wykraczała poza ten przedmiot. Były to prace z literatury,
historii, etyki, pedagogiki, przyrody, geografii i z wielu in
nych dziedzin.
Wyżej wspomniany temat o Mikołaju Reju, choć nawiązu
je do problematyki omawianej na lekcjach języka polskiego,
nie stanowi z pewnością ścisłego odzwierciedlenia zagadnień
omawianych na zajęciach. Praca ma charakter syntetyczny, zaj
muje się całokształtem twórczości poety i jego postaw. Pełna
jest krytycyzmu, na co wskazują przedstawione fragmenty:
„Odznaczają się bowiem dzieła Reja jak z jednej strony tyl
ko powierzchowną znajomością nauk ściślejszych tak z drugiej
trafnym rozsądkiem szlachcica polskiego i rodzinnym dowci
pem, którego rubaszność nawet jest swoistej barwy".
„Współcześni Rejowi, uradowani, że się zjawił poeta
narodowy, aczkolwiek bez twórczej werwy nazywali Reja
Homerem polskim, stosunkując się do ówczesnego ducha panegirycznych przesad. Jego największa chwała, że wystąpił
PRACE PISEMNE UCZNIÓW,
na kilka lat przed Kochanowskim, który gdyby był przed RePUBLICZNE EGZAMINY
jem zajaśniał całym swego geniuszu blaskiem, ledwie by do
dzwierciedleniem problematyki lekcyjnej i wskaźni strzeżono później słabszy połysk Rejowych poezyi".
Cytowane fragmenty wskazują na samodzielność literac
kiem poziomu nauczania języka polskiego były pra
ce pisemne uczniów. Pelplińscy gimnazjaliści co ty kich przemyśleń i wniosków autora, związanych z twórczością
dzień wykonywali pisemne ćwiczenia z języka polskiego, Reja Zabarwione subiektywizmem zdecydownie gaszą„połysk
a dodatkowo raz w miesiącu oddawali osobną pracę bisku Rejowych poezyi" w świetle,geniuszu" Kochanowskiego. Wy
pracowanie to, choć umniejsza znaczenie twórczości Reja
powi do oceny.
Obecnie jedynymi materiałami, wskazującymi na po w literaturze polskiej, cechuje przede wszystkim dojrzałość
ziom nauczania języka polskiego, są polskie wypracowa autorskich spostrzeżeń i sądów oraz jednoznaczność oceny.
Praca pisemna innego gimnazjalisty, Franciszka Glocka,
nia byłych stypendystów Towarzystwa Pomocy Naukowej
dla Prus Zachodnich. Jednym z warunków otrzymania sty ucznia drugiej klasy, nosi tytuł Powódź, i tematycznie sięga
pendium było nadesłanie co pół roku do dyrekcji TPN pol dziedziny przyrody i geografii. Oto fragment początkowy wy
skiego wypracowania, co miało skłonić uczniów do pil pracowania, w którym autor stara się w wieloraki sposób opi
nej pracy nad językiem ojczystym. Wśród zachowanych sać, zdefiniować i wyjaśnić zjawisko powodzi:
.Powódź jest to jedno z najstarszych i najszkodliwszych
akt byłych stypendystów znajdują się teczki gimnazjali
stów z Pelplina, niestety, nie wszystkie zawierają wypra zjawisk przyrodzenia, którego żadne pióro określić, a ręka ma
cowania. Są w nich przeważnie świadectwa, listy, poda larza dokładnie przedstawić nie może. Tylko dla człowieka znaj
dującego się osobiście przy tern zjawisku potrafi przejrzeć cały
nia o udzielenie stypendium.
Udostępnione wypracowania pisane były na następujące ogrom nieszczęścia i opustoszenia przez powódź uczynionego".
Treść tej pracy, dokładność opisu zjawiska, jego skutków,
tematy: Powódź, Stanowisko Reja w literaturze polskiej,
wywołanych szkód zawiera obraz, który z tak sumienną preDlaczego czas powinien być najdroższym dla ucznia kształ
cącego się skarbem ? Tacyt jak się zapatruje na politykę, cyzjąmógł przedstawić autentyczny uczestnik owego żywio
etykę, religię? To ostatnie wypracowanie napisał Ignacy Bab łu. Autor wypracowania sięga wątków biblijnych, kiedy
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śród polskich placówek szkolnych najpomyślniejsze warunki dla organizowania pracy
naukowej miał zakład pelpliński dla chłopców, tzw. Collegium Marianum, założone w 1836 r.
Jako szkoła prywatna (biskupia), mniej narażona na ingerencję władz, była w sytuacji bardziej
uprzywilejowanej i łatwiej jej było dążyć do utrzymania charakteru polskiego zarówno pod względem
składu narodowościowego kadry profesorskiej i zespołów uczniowskich, jak też programu nauczania
(lekcje języka polskiego) i regulaminu szkolnego (większa tolerancja w wypadku „nadużycia" języka
ojczystego poza lekcjami).
Pedagodzy pelplińscy posiadali przy tym znacznie lepsze warunki dla pracy naukowej niż polscy
koledzy w gimnazjach państwowych. Ułatwiony dostęp do źródeł i archiwaliów kościelnych, zapewniona
opieka władz duchownych diecezji, mniejsza zależność w karierze zawodowej od organów rządowych
(dopiero okres kulturkampfu pogorszył znacznie sytuację) - wszystkie te okoliczności sprzyjały
inicjatywie intelektualnej i pozwoliły prowadzić pracę naukową w sposób bardziej systematyczny,
mniej przypadkowy i doraźny niż w innych zakładach szkolnych.
Równocześnie charakteryzująca zespół pelpliński pewna wyłączność stanowa (zdecydowana
przewaga duchowieństwa) podporządkowała w dużej mierze jego działalność naukową autorytetowi
kościelnej.
Bożena Osmólska-Piskorska: Nauka polska na Pomorzu Gdańskim w XIX w.
[w:] Szkice z dziejów Pomorza, pod red. prof. G. Labudy.
Cz. 3: Pomorze na progu dziejów najnowszych. Warszawa 1961.
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wyjaśnia, że jest to najstarsze zjawisko, nad którym posiada
pieczę Stwórca. Pełne wymowy religijnej jest samo zakoń
czenie, podkreślające jednocześnie marność i słabość ludz
kiego rodu
„Resztę troskliwości o bezpieczeństwo każdy powinien
oddać w ręce Stwórcy, który możną swą ręką rzekom odwiecz
ny bieg naznaczył".
Trudno współczesnym oceniać powyższe prace, ale na
pewno są napisane na dobrym poziomie, co popierają świa
dectwa szkolne, znajdujące się w teczkach stypendystów,
zawierające dobre oceny z języka polskiego.
Estetyka i poziom graficzny pisma sprawiły, że do dzisiaj
wypracowania te są w pełni czytelne, co wskazuje na wpływ
nauczycieli języka polskiego. Budowane zdania są bardzo roz
winięte, kilkakrotnie złożone, a na szczególną uwagę zasługuje
bogate słownictwo. Każda praca liczy nie mniej niż trzy strony.
Przedstawione tematy prac pisemnych z pozoru wydają
się proste i łatwe, ale ich lektura upewnia czytelnika, że auto
rzy rzeczywiście posiadali wiedzę na opisywany temat i to
nie tylko wiedzę zdobytą w ławie szkolnej. Trzeba mieć wie
le argumentów a nawet odwagi, aby np. pokusić się o kryty
kę twórczości Reja.
Prace pisemne i stopnie wystawione na świadectwach nie
były jedynymi źródłami oceny nauczania w języku polskim.
Wraz z początkiem utworzenia Collegium Marianum trady
cją szkoły stały się tzw. publiczne popisy uczniów. Zwyczaj
ten, sięgający początkami czasów starożytnych, utrzymał się
do końca XIX wieku i polegał na kończeniu roku szkolnego
uroczystym otwartym egzaminem. W pelplińskięj szkole pu
bliczne egzaminy odbywały sią na koniec roku szkolnego, za
zwyczaj w miesiącu sierpniu, a przewodniczył im bardzo czę
sto ksiądz biskup, który czasami sam egzaminował chłopców
z religii, języka polskiego i niemieckiego. Wśród zgromadzo
nych osób byli księża profesorowie, kanonicy, klerycy, rodzice
uczniów, osoby świeckie, kuratorzy i radcy szkolni.
Pierwszy egzamin odbył się 23 sierpnia 1836 roku, a roz
począł się mszą świętą w kościele katedralnym. Uczestniczy
ło w nim tylko 10 uczniów, tworzących wówczas jedną kla
sę. Egzamin rozpoczął się o godz. 800, pieśnią na trzy głosy
i krótką modlitwą. Następnie przepytywano uczniów z kate
chizmu, historii biblijnej, oceniano postępy poczynione w ję
zyku niemieckim, przy czym sam biskup zadawał pytania.
Dalej egzaminowano chłopców z rachunków, rysunku, śpie
wu, muzyki. Na koniec biskup wyraził zadowolenie z dzia
łalności zakładu i osiągniętych wyników.
Publicznym sprawdzianem objęty był: język polski (od
roku szkolnego 1836/37), religia, łacina, język niemiecki, ra
chunki, geografia, rysunki, śpiew, muzyka, gramatyka pol
ska i niemiecka (od roku szkolnego 1843/44), matematyka,
historia, greka i przyroda (rok szkolny 1850/51) i język fran
cuski (od roku 1852/53).
Egzaminom towarzyszyły publiczne popisy uczniów, recy
tacje polskich wierszy, śpiewanie pieśni, gra na instrumentach
muzycznych. Początkowo egzamin trwał jeden dzień, a w na
stępnych latach, z uwagi na wzrastającą liczbę uczniów i ilość
przedmiotów, rozłożono go na dwa dni. Uczniowie kończyli
szkołę z wynikami dobrymi i bardzo dobrymi.
W czasie zaborów nauka w progimnazjum kończyła się
tzw. małą maturą, po której - w celu zdobycia świadectwa
dojrzałości - uczniowie przenosili się na trzy lata do gimna
zjów pomorskich, najczęściej do Chełmna i Chojnic. Pruskie
Ministerstwo Oświaty nie miało zaufania do progimnazjum
biskupiego, dlatego skierowało specjalne zarządzenie do dy
rekcji gimnazjum w Chojnicach, aby absolwentów Collegium
Marianum poddawać ścisłym egzaminom, szczególnie z ję
zyka niemieckiego.

KAZIMIERZ ICKIEWICZ

Sto lat tradycji
Banku Spółdzielczego
w Starogardzie
(1897-1997)
Spółdzielczość oszczędnościowo-pożyczkowa jest
najstarszym przejawem zespołowych poczynań
na ziemiach polskich. Każdego roku wiele Banków
Spółdzielczych obchodzi uroczyście swoje rocznice.
Ukazują się też drukiem okolicznościowe publikacje
- monografie poszczególnych banków.
Do najstarszych na Pomorzu Gdańskim nale
ży Bank Spółdzielczy w Starogardzie, który po
siada już 100-letnią tradycję.

a początek zorganizowanego ruchu polskiej spół
dzielczości bankowej uważa się założone w 1861 roku
przez Mieczysława Łyskowskiego Towarzystwo Po
życzkowe dla Przemysłowców miasta Poznania. Na Pomo
rzu Gdańskim spółki oszczędnościowo-pożyczkowe, zwane
później Bankami Ludowymi, powstały już w 1862 roku
w Brodnicy i Gołubiu. Na Kociewiu bank tego typu najwcze
śniej został utworzony w Piasecznie z siedzibą w Gniewie.
W grudniu 1864 roku Przewodniczącym Rady Nadzorczej
tej spółki został Juliusz Kraziewicz, prezes Włościańskiego
Towarzystwa Rolniczego w Piasecznie.
Działalność Kraziewicza szła też w kierunku tworzenia
lub współdziałania w zakładaniu kółek rolniczych i spółek
oszczędnościowo-pożyczkowych poza Piasecznem.
Na początku lat siedemdziesiątych XIX wieku w Wiel
kopolsce i na Pomorzu Gdańskim istniało już 38 spółek
oszczędnościowo-pożyczkowych. W tej liczbie znajdowały
się banki w Bobowie, Pelplinie, Starym Targu, Toruniu,
Chełmnie, Tucholi, Lubawie, Wielkim Pulkowie, Oksywiu
oraz Drzycimiu i być może w Starogardzie.
Badacze dziejów spółdzielczości bankowej na Pomorzu
Gdańskim podają, że Bank Ludowy w Starogardzie został
reaktywowany w 1897 roku. Świadczyłoby to, że instytucja
ta powstała wcześniej. Kiedy możemy mówić o genezie sta
rogardzkiego Banku Ludowego? Na tak postawione pytanie
trudno dać dokładną odpowiedź. Są pewne przypuszczenia,
że Towarzystwo Pożyczkowe dla Starogardu mogło powstać
już w drugiej połowie lat sześćdziesiątych XIX stulecia,
prawdopodobnie w 1866 roku. Jednak na takie stwierdzenie
brak wiarygodnych źródeł.
Z oceny Franciszka Rakowicza na temat polskiego stanu
posiadania na Pomorzu Gdańskim w 1873 roku wynika, że
na terenie Prus Zachodnich istniało 36 zakładów przemy-
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słowych znajdujących się w rękach Polaków. Autor miał na
uwadze m.in. cegielnie, młyny wodne, gorzelnie, browary,
tartaki, fabryki świec mydła, towarzystwa przemysłoworolnicze, księgarnie i banki kredytowe. Te ostatnie umiej
scowił w Toruniu i Starogardzie.
O istnieniu Banku Ludowego w Starogardzie przed ro
kiem 1897 pisze Szczepan Wierzchosławski. Wśród banków
działających w Prusach Zachodnich w okresie Kulturkampfu wymienia Bank Ludowy z nieograniczoną poręką w Sta
rogardzie, istniejący od 1876 roku. Co było później trudno
powiedzieć. Wiadomo, że lata osiemdziesiąte XIX stulecia
charakteryzowały się mniejszą aktywnością istniejących orga
nizacji polskich. Straty ponosiły spółki pożyczkowe na Ka
szubach i Kociewiu. Część z nich przestała działać. Prawdo
podobnie Bank w Starogardzie zawiesił swoją działalność.
Nie na długo jednak, gdyż jako Bank Ludowy spółka
z nieograniczoną odpowiedzialnością (Eingetragene Genossenschaft mit unbeschraerikter Haltpflicht) z siedzibą w Sta
rogardzie został reaktywowany 16 listopada 1897 roku, a do
rejestru spółkowego zapisany 2 grudnia 1897 roku w Sądzie
Okręgowym w Starogardzie. Członków założycieli było
dwudziestu trzech. Nie zachowały się wprawdzie ich nazwi
ska, ale trzeba przyjąć, że należeli do nich niewątpliwie pierw
si członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku. W skład
pierwszego Zarządu wchodzili: ks. Józef Błock - jako prze
wodniczący i dyrektor banku, Franciszek Nagórski - kontro
ler i Wacław Kurowski - podskarbi. Natomiast do Rady
Nadzorczej należeli: ks. Józef Larisch - prezes, Aleksy Chmielecki - wiceprezes oraz A. Gapski, F. Żygowski, J. Dlugoński, F. Baranowski, S. Drzewicki, Przędziński i ks. H. Trętowski. Działalność kredytową Bank Ludowy w Starogar
dzie Gdańskim rozpoczął z dniem 2 stycznia 1898 roku.
Obowiązkowy udział wynosił 500 marek. Oragnem praso
wym spółki była „Gazeta Gdańska". Pierwszy statut tej pla
cówki był dwujęzyczny: niemiecko-polski, co oczywiście
świadczyło o polskim charakterze banku. Wynika z niego,
że Zarząd składał się z trzech członków wybieranych na czas
nieograniczony, a Radę Nadzorczą tworzyło dziewięć osób,
wybieranych na trzy lata przez walne zabranie wszystkich
członków, które zwoływano nie rzadziej niż raz na rok. Człon
kowie Rady Nadzorczej wybierali spośród siebie prezesa lub
w razie potrzeby wiceprezesa.
Ważne decyzje w formie uchwał Rada Nadzorcza mogła
podjąć w obecności co najmniej pięciu członków. Udzia
łowcy mogli korzystać za niewielkim oprocentowaniem z kre
dytów banku. Składali w nim swoje oszczędności, między
innymi z myślą korzystania z nich na starość. Bank mieścił
się w pierwszych latach swojego istnienia prawdopodobnie
w Rynku przy posesji nr 9, będącej własnością Nagórskich.
Składane w banku oszczędności były wyższe niż udzie
lane kredyty, które wzrosły ze 182 000 marek w 1898 roku
do 3 037 000 marek w 1919 roku. Wzrosła również war
tość wpłacanych udziałów członkowskich z 11 639 ma
rek w 1898 roku do 107 639 marek w 1919 roku.
Ilość członków Banku Ludowego w Starogardzie
w 1898 roku wynosiła 167 osób, w 1904 roku wzrosła do
560, a w 1919 roku osiągnęła liczbę 1020. Najwięcej było
wśród nich chłopów, w tym prawie wszyscy członkowie
polskiej spółki parcelacyjnej w Pińczynie w ilości nie mniej
szej niż 80 osób. Pozyskał ich miejscowy proboszcz, ks. Józef
Larisch - prezes Rady Nadzorczej Banku. Udziałowcami byli
też rzemieślnicy, kupcy i przedsiębiorcy. Ci ostatni oraz du
chowni, często wchodzący w skład Zarządu i Rady Nadzor
czej, nadawali działalności banku społeczno-patriotyczny
kierunek pracy.
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Z danych porównawczych wynika, że Bank Ludowy
w Starogardzie można było w okresie poprzedzającym wy
buch pierwszej wojny światowej, a także w czasie jej trwa
nia, zaliczyć do banków średniej wielkości, przy stałej tenden
cji wzrostowej pod względem liczby członków i wielkości sumy
bilansowej.
Wspomnieć trzeba, że przed pierwszą wojną światową
na Kociewiu działały - obok Banku Ludowego w Starogar
dzie - banki w Skórczu (1866), Pelplinie (1895), Osiecznej
(1895), Osieku (1904), Lubichowie (1905), Zblewie (1905)
Tczewie (1906), Gniew (1907), Skarszewach (1907).
Działalność polskich banków nie była jednak łatwa.
Niemcy zakładali bowiem konkurencyjne spółdzielnie kre
dytowe, często w tych samych miejscowościach, szczegól
nie gdy silny był w nich żywioł niemiecki. Zrealizowano ten
cel w różnych okresach m.in. w Gniewie, Skarszewach, Tcze
wie, Świeciu, Jeżewie, Pogódkach. W wielu miejscowościach
żywot niemieckich placówek kredytowych nie był jednak dłu
gi, a osiągnięte przez nie wyniki ekonomiczne i organizacyj
ne były słabsze od polskich spółdzielni. Ogółem na Pomo
rzu Gdańskim do pierwszej wojny światowej było więcej
spółdzielni niemieckich aniżeli polskich. Zrzeszały one jed
nak mniej członków i posiadały mniejszy kapitał własny.
W stosunku do liczby ludności miały też mniejsze wkłady
oszczędnościowe.
Pogłębiające się trudności ekonomiczne podczas pierw
szej wojny światowej spowodowały podporządkowanie pra
wie wszystkich dziedzin życia nadrzędnemu celowi - potrze
bom wojennym. Mobilizacja poważnie zmniejszyła liczbę
działaczy w polskich organizacjach, w tym także w bankach.
Nie można tego potwierdzić na przykładzie Starogardu, gdzie
liczba członków banku w czasie trwania pierwszej wojny świa
towej była prawie niezmienna i wynosiła około 1000 osób.
Szersza i bardziej ożywiona działalność Polaków na Pomo
rzu Gdańskim, w tym także na Kociewiu, odżyła pod koniec
1918 roku i rozwinęła się znacznie w roku następnym, gdy sta
ło się oczywiste, że zbliża się koniec rządów niemieckich.
Nie przerwał swej działalności wraz z zakończeniem
pierwszej wojny światowej Bank Ludowy w Starogardzie,
choć przez kilkanaście miesięcy działał jeszcze pod admini
stracją niemiecką, tj. do czasu wkroczenia do miasta „Błę
kitnej Armii" gen. Józefa Hallera.
W 1920 roku Bank Ludowy w Starogardzie na apel ów
czesnych władz polskich przystąpił do gromadzenia środ
ków pieniężnych i innych walorów na rzecz Skarbu Państwa.
Polacy dość żywo zareagowali na to wezwanie, składając
w banku nie tylko posiadane pieniądze, ale także kosztow
ności - srebro, a nawet złoto - otrzymując w zamian dowody
w postaci książeczek złożonego „kapitału". Wiadomo, że
Antoni i Marta Główczewscy ze Starogardu złożyli w banku
już 13 i 24 lutego 1920 roku srebro na kwotę 806 marek
i złoto na sumę 480 marek.
Z zachowanego sprawozdania banku za rok 1920 wyni
ka, że z wypracowanego zysku Walne Zgromadzenie
przeznaczyło 10 000 marek na pomoc dla Górnego Śląska
i 5 000 marek do dyspozycji starogardzkiego proboszcza,
księdza Hackerta z przeznaczeniem na cele dobroczynne. Po
pierwszej wojnie światowej w skład Zarządu Banku wcho
dzili: Florian Malczewski - dyrektor, Józef Wroniewicz i Jan
Buchholz - członkowie. Do Rady Nadzorczej należało sie
dem osób. Prezesem był Czesław Nagórski, a członkami Rady
- ks. Jan Doering, Ignacy Maciejewski, Władysław Kleśmicki, Jan Pillar, Franciszek Scharmach i W. Rudowski. Na
początku 1920 roku bank liczył 1020 członków. Liczba ta
systematycznie zwiększała się do 1931 roku, kiedy to człon-

ków-udzialowców było 1464. W następnych latach liczba
członków banku uległa zmniejszeniu do 1254 w roku 1936.
Największy ubytek osobowy nastąpił w 1937 roku. Bank
Ludowy w Starogardzie miał wówczas 443 członków.
W początkowym okresie po pierwszej wojnie światowej
Bank Ludowy w Starogardzie funkcjonował w oparciu o sta
tut zatwierdzony sądownie w 1897 roku. Walne Zgroma
dzenie w dniu 28 stycznia 1921 roku dokonało zmiany
nazwy banku, który funkcjonował odtąd jako „Bank Lu
dowy - spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością
w Starogardzie Gdańskim". W 1922 dokonano zmiany statutu
w miejscowym Sądzie Powiatowym. Spółdzielnia stawiała so
bie za cel podniesienie dobrobytu członków przez dostarczenie
im dogodnego kredytu i propagowanie oszczędności.
Członkowie banku odpowiadali udziałami. Udział człon
kowski wynosił od 1922 roku 10 000 marek. Członkiem
banku mogła być osoba fizyczna, posiadająca prawa oby
watelskie oraz osoba prawna. Bank Ludowy w Starogar
dzie należał wówczas do Związku Spółdzielni zarobko
wych i Gospodarczych w Poznaniu.
Wiadomo powszechnie, że lata dwudzieste były okresem
wielkich trudności gospodarczych dla odrodzonego państwa
polskiego. Nastąpił ogólny spadek produkcji przemysłowej
i rolnej, zubożenie gospodarstw rolnych, zachwianie równo
wagi rynkowej i spadek wartości pieniądza. Gospodarkę
narodową cechowała improwizacja. Wiele banków znala
zło się wówczas w trudnej sytuacji. Spadek wartości pienią
dza i wzrost cen tworzyły korzystną sytuację dla dłużników,
spłacających kredyty tą samą nominalnie ilością pieniędzy,
ale o znacznie niższej wartości rzeczywistej niż pobrane
z banku sumy. Z drugiej strony chłopi, posiadający udziały
i wkłady oszczędnościowe w bankach, w warunkach gwał
townej inflacji ponosząc znaczne straty, nie mogli zrównowa
żyć ich wzrostu bieżącą produkcją.
Katastrofalnym wręcz zjawiskiem była stale postępują
ca dewaluacja marki polskiej jako środka płatniczego w kraju.
Dopiero w kwietniu 1924 roku premier i minister skarbu
Rzeczypospolitej Polskiej, Władysław Grabski, przeprowa
dził reformę walutową, ustanawiając nową jednostkę pienięż
ną - złoty polski, wymieniony za 1 800 000 marek polskich,
które zostały wycofane z obiegu. Równocześnie przyjęte
w ramach reformy walutowej zasady waloryzacji wkładów
oszczędnościowych powodowały ich znaczny odpływ.
Bank Ludowy w Starogardzie Gdańskim także doświad
czył tych trudności.
Jeszcze nie zabliźniły się rany spowodowane przez inflację,
a już w 1929 roku rozpoczął się w Polsce kryzys ekonomiczny,
który sparaliżował gospodarkę spółdzielczości bankowej. Nie
pokojącym odbiciem kryzysu w bilansie banków były malejące
wkłady oszczędnościowe i pojawiające się kredyty przetermi
nowane. Od tego czasu nastąpił też ponowny regres działal
ności banków ludowych, w tym również spółdzielni w Staro
gardzie. Wprawdzie jeszcze do 1931 roku obserwujemy
wzrost niektórych wskaźników ekonomicznych tej instytu
cji, ale ilość członków zaczęła się od tego roku zmniejszać.
Dzięki zastosowaniu ostrej dyscypliny finansowej, udziały do
1934 roku wzrosły do kwoty 79 688 złotych, a w latach na
stępnych zaczęły się zmniejszać. W 1937 roku wynosiły
72 067 złotych. Wkłady oszczędnościowe uległy zmniejsze
niu z 395 027 złotych do 135 123 złotych. Mniejsze były też
udzielane kredyty, które w 1930 roku wynosiły 526 109 zło
tych, a w 1934 roku - 366 483 złote. Rok 1936 zamknął się po
raz pierwszy stratą w wysokości 20 748 złotych. W roku na
stępnym straty były jeszcze większe i wynosiły 68 295 zło
tych. Straty te pokrywano z tzw. funduszu specjalnego, ale i ten |
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w ciągu kilku lat poważnie się zmniejszył: ze 140 505 złotych
w 1932 roku do 98 425 złotych w 1937 roku.
W drugiej polowie lat trzydziestych dyrektorem Banku
był Wacław Arlt, wybrany na to stanowisko 18 września
1935 roku. Członkami Zarządu w latach 1937-1939 byli
Feliks Małecki i Irena Wroniewiczówna
Radzie Nadzorczej do wybuchu drugiej wojny świato
wej przewodniczył Czesław Nagórski. W 1938 roku Radę
Nadzorczą- oprócz wyżej wymienionego - tworzyli: Bogdan
Jacobson, Stefan Pruszkowski, Władysław Kilian, Ludwik
Falkowski i Spandowski.
Bank Ludowy w Starogardzie, choć borykał się z wieloma
trudnościami, przychodził społeczeństwu Kociewia z pomocą
do wybuchu drugiej wojny światowej, która w zamierzeniach
hitlerowskich Niemiec miała doprowadzić do zniszczenia na
Pomorzu Gdańskim wszelkich śladów polskości. Cel ten nie
został przez agresora osiągnięty, mimo straszliwego terroru,
który wśród innych ofiar pochłonął także niektórych działa
czy banku Ludowego w Starogardzie.
W dniu 2 września 1939 roku Starogard został zajęty przez
wojska hitlerowskie. Zaczął się, trwający do początku marca
1945 roku, okres okupacji. Jednocześnie rozpoczęto, przy
pomocy miejscowych Niemców, akcję wyniszczania Polaków.
Atak skierowany był przede wszystkim przeciwko polskim
księżom, nauczycielom, kupcom oraz działaczom narodowym
i społecznym. Okupant hitlerowski poddał represjom rów
nież wielu działaczy i członków banków ludowych na Pomo
rzu Gdańskim, w tym również banku w Starogardzie. Okupant
zlikwidował wszystkie polskie organizacje spółdzielcze, a ak
tywnych działaczy spotkały różne represje. W Lesie Szpęgawskim kolo Starogardu, w dniu 16 października 1939 roku, zo
stał zamordowany ksiądz Jan Doering, proboszcz parafii we wsi
Kokoszkowy, który w latach 1916-1927 był aktywnym człon
kiem Rady Nadzorczej Banku Ludowego w Starogardzie.
Wielu działaczy i członków tego banku brało aktywny
udział w antyhitlerowskim ruchu oporu na Kociewiu i w Bo
rach Tucholskich, a także na Lubelszczyżnie. Z bronią w ręku
walczyli m.in. Bogdan Jacobson, Władysław Kilian, Jan Pillar i Kazimierz Maj. Niektórzy zginęli, inni ukrywając się
przed prześladowcami, przeżyli wojnę.
Władze niemieckie na Pomorzu Gdańskim zarządziły li
kwidację polskich banków ludowych i ustanowiły nad nimi
komisaryczne zarządy. Czynnościami zarządzania i likwida
cji banków kierował Główny Urząd Powierniczy Wschód,
Okręg Gdańsk-Prusy Zachodnie, Oddział Pieniężno-Kredytowy w Gdyni.
W dniu 10 maja 1940 roku w stan likwidacji został posta
wiony Bank Ludowy w Starogardzie. Otrzymał on komisarycz
ny zarząd, którego kierownictwo wezwało w połowie 1940 roku
wierzycieli do uregulowania zaciągniętych pożyczek i odsetek.
Akcja ta trwała przez wszystkie lata okupacji hitlerowskiej,
obwarowana klauzulą: „jeżeli to nie nastąpi w terminie, należ
ności zostaną ściągnięte na drodze postępowania sądowego".
Posesja Banku przy Rynku 8 w Starogardzie w latach
okupacji hitlerowskiej, dwukrotnie zmieniała właściciela. Do
księgi wieczystej posesji pod datą 7 marca 1942 roku wpisa
no Ostdeutsche Privatbank Aktiengesselschaft in Danzig
(Wschodnioniemiecki Bank Prywatny, spółka akcyjna,
w Gdańsku), a 29 stycznia 1943 roku - Aktiengesselschaft
fur Danziger Realwerke Danzig (Spółka Akcyjna Gdań
skich Zakładów Realnych - Gdańsk). Przywrócenie tytu
łu własności Banku Ludowego nastąpiło dopiero po woj
nie, ostatecznie 26 lutego 1949 roku na podstawie dekretów
z 6 czerwca 1945 roku (Dz, U. RP Nr 25/1945) oraz 11 kwietnia 1947 roku (Dz. U. RP nr 32/1947}.
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TADEUSZ LINKNER

Morze huczy i las
Wiersz o Janie III Sobieskim w Rzucewie
Ostatnio wpadła mi do ręki książka Czesława Skonki „Śladami Jana Sobieskiego", która nie przypadkiem ukazała się w 1998 roku. Na którejś z pierwszych jej kart czytamy takie tego uzasadnienie: Tak
więc w 1998 roku przypadało trzystapięćdziesięciolecie rozpoczęcia walk przez Jana Sobieskiego w obro
nie Rzeczypospolitej (1648-1998.). Zbiegło się to z trzysta dwudziestą rocznicą ostatniego pobytu króla Jana III
w Gdańsku i na Pomorzu (1678-1998), dla którego to miasta i regionu ma on olbrzymie zasług1. Wspomniane
rocznice pozwoliły zorganizować w Gdańsku 31 stycznia 1998 roku sesję popularnonaukową, podczas której
ogłoszono ten rok „Rokiem Jana III Sobieskiego". Autor wspomnianej książki dowiedział się jednak o tym
wszystkim zbyt późno, więc jak sam przyznaje, pisał ją zbyt pośpiesznie - „z marszu" 2 . Rzeczywiście, można to
zauważyć już na pierwszych jej stronach, kiedy rzecz całą o królu Janie inicjują trzy poetyckie utwory: „Kart
ka z raptularza" Marii Konopnickiej, fragment poematu Hieronima Derdowskiego „Kaszube pod Widnem"
i poetycko-prozatorski wyimek Alicji Balińskiej - a potem mamy coś w rodzaju wstępu, zatytułowanego
„W hołdzie Janowi III", gdzie i cokolwiek z genezy tej książki znajdujemy, i z biografii Jana Sobieskiego, i listę
darczyńców, którym książka zawdzięcza zaistnienie, a wreszcie nazwiska wspomagających ją swoim słowem
i wiedzą. Następnie można się już zapoznawać z tymi wszystkimi miejscami, gdzie Jan III Sobieski bywał, czyli
na Pomorzu Nadwiślańskim, Mazowszu, w Małopolsce, na Śląsku, w Wielkopolsce, Podlasiu, w „innych regio
nach kraju", a także „poza granicami Polski". Ale na tym jeszcze nie koniec, bo zamykają to wędrowanie słowa
wielu różnych autorów, którzy „O Janie III i Marysieńce" mogli cokolwiek interesującego powiedzieć. Nadto
mamy tu m.in. kalendarium, biografię czy nawet spisane „szkoły im. króla Jana III Sobieskiego". Wiele tego,
co dobrze i niedobrze zarazem. Dobrze, bo dzięki tej wędrówce po Polsce i poza jej granicami poznajemy aż
tyle Sobiescianów, natomiast niedobrze, bo wobec takiej wielości materiału, który Cz. Skonka chce jednym
tchem przedstawić, dużo treści zostaje pominiętych, i to nie jednokrotnie ważnych.
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ie jestem zwolennikiem przyczynkarstwa i nie za
mierzam skrupulatnie wyliczać, co jeszcze mo
głoby się tutaj znaleźć. Niemniej jednak jako
zajmujący się historią literatury Młodej Polski zwrócę
uwagę na to, czego nie powinno tu zabraknąć. Otóż, za
nim udamy się za Skonka „śladami Jana Sobieskiego",
mamy okazję poznać poetyckie omówienie jego postaci
i dokonań. I wówczas okazuje się, że nie znajdujemy tu
taj doskonałego utworu poświęconego Sobieskiemu, czy
li Tadeusza Micińskiego „Alei króla Sobieskiego w Rucewie". Staje się to tym bardziej czytelne, kiedy po infor
macjach po Sobiescianach w Gdańsku, po gdańskich
przedmieściach i Pucku, przychodzi kolej na Rzucewo.
Mówi się tam nie tylko o tym, jak to W początkach XVII w.
wojewoda Jan Weyher zbudował tu pałac. Następnie po
siadłość ta dostała się w ręce Jana III, z rąk jego siostry
- Katarzyny - żony zmarłego księcia Radziwiłła, właści
ciela dóbr wejherowsko-rzucewskich. Później Rzucewo
przeszło w ręce Przebendowskich i innych właścicieli.
Nie ocalał dwór związany z Sobieskim. Obecny pałac
wzniesiono w 1845 roku w stylu neogotyckim, na miejscu
dawnego dworku, ale także autor pamięta, że Są tu reszt
ki parku podworskiego. Przy drodze ze wsi Osłonino do
Rzucewa rośnie czterorzędowa aleja lip - Aleja Sobie
skiego. Rozciągają się one na długości ponad jednego
kilometra, ale z biegiem lat drzew tych ubywa. Według
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miejscowej tradycji lipy miał sadzić sam Sobieski, ale to
mało prawdopodobne. Raczej stało się to za sprawą jego
siostry, poprzedniej właścicielki Rzucewa - Katarzyny Radziwiłłowej, która była zamiłowaną ogrodniczką oraz wy
kazywała dużo troski o parki w Wejherowie i Rzucewie.
Być może, te to ona zaplanowała i zrealizowała utworze
nie w Rzucewie alei lip, o czym niewątpliwie wiedział jej
brat - Jan III. Podczas pobytów w Gdańsku i na Pomorzu
przyjeżdżał tu Sobieski, zatrzymywał się w rzucewskim
zameczku i udawał się stąd w okoliczne lasy na polowa
1
nia . Nie podejmując dyskusji, jak było z rzucewską aleją
naprawdę - bo np. w „Bedekerze kaszubskim" Róży Ostrow
skiej oraz Izabeli Trojanowskiej czytamy, że aleja ta pozo
stała właśnie po królu Janie4 - przejdźmy ad hoc do sprawy.
Warto bowiem pamiętać, że wiersz Tadeusza Micińskiego,
jako jedyny tak znanego poety rzucewskiej alei poświęco
ny, byłby tu obok wiersza Konopnickiej jak najbardziej na
miejscu. Ponadto jego bogata myśl historiozoficzna też jest
warta przy tej okazji poznania Tak więc najpierw zapo
znajmy się z jego treścią, a potem z omówieniem. Jest to
konieczne nie tylko dlatego, by wzbogacił się katalog wier
szy o Janie m Sobieskim, którego doskonały zamysł w po
staci antologii dał już w tej książce Skonka, ale i dlatego, by
wiedziano, iż nie tylko Żeromski interesował się kaszub
skim Pomorzem i nadbałtyckim wybrzeżem i nie był wcale
pierwszym w tym zamyśle ze znanych naszych pisarzy'.

19

Najistotniejszym śladem pobytu Micińskiego na
Helu i także Kaszubach w lipcu 1911 roku były dwa
wiersze zamieszczone w tymże roku w warszawskich
czasopismach: „Aleja króla Sobieskiego w Rucewie" oraz
„Znad Bursztynowego Morza". Najpierw pierwszy z nich
ukazał się w nr 39 „Tygodnika Ilustrowanego", drugi
w nr 27 „Literatury i Sztuki", jako dodatku do nr 461
„Nowej Gazety". Oba zostały przemyślane na Helu,
a pierwszy mógł zostać tam napisany. Gdy bowiem Miciński powrócił w sierpniu 1911 roku znad morza, wiersz
pojawił się już 30 września W „Tygodniku Ilustrowa
nym". Ponieważ jego treść nie została nawet specjal
nie w szpalcie wyeksponowana, bo wciśnięto ją po
między artykuł Juliusza Kadena a „List otwarty...
Zdzisława Dębickiego, więc może dlatego nie zainte
resowała specjalnie młodopolskich twórców. Niemniej
Adolf Nowaczyński w artykule „Komu zawdzięczamy
morze?", zamieszczonym w szóstym tomie „Studiów
i szkiców" (1930), chciał ponownie go przypomnieć
w okresie międzywojennym, ale potem sam też tego
nie uczynił". Po wojnie również by zapomniano o wier
szu Micińskiego, gdyby nie Jan Tuczyński, który
wtórnie szkiców „Od Gopła do Bałtyku" (1966) od
notował z jego treści obszerny fragment, a później po
dała pełną treść tego utworu łódzka „Rzecz Poetycka"
(1967)i wreszcie gdybym nie zamieścił go w „Ane
ksie" książki „Z marę tenebrarum na słoneczny Hel"
(1987).
Miciński jako jeden z pierwszych zainteresował się
Pomorzem i Kaszubami i podjął ten temat z własnej in
wencji! Nie można przy tej okazji zapomnieć o zaintere
sowaniu Pomorzem Gdańskim już w roku 1908, kiedy to
„Tygodnik Ilustrowany" poświęcił temu regionowi jeden
ze swych numerów. Jednak w twórczości Micińskiego im
bliższa była chwila odzyskania niepodległości, tym czę
ściej pojawiała się sprawa polskości tej ziemi. W jego myśli
bałtycko-pomorskiej nie brakło idei rewolucji ducha, jako
podstawowego warunku odrodzenia narodu, a także daw
nego kultu nadbałtyckiej Słowiańszczyzny, ale o realiach
współczesnej mu rzeczywistości nigdy nie zapomniał.
Pisał wszak w „Liście do współrodaków" w,,Kurierze Po
rannym" w 1915 roku: Należy wyjaśnić, co rozumiem pod
słowami „Skarb Słowiańszczyzny". Polska przyszła musi
oprzeć się na swych głębiach słowiańskich, wychodząc
nie z baroku wieku XVII, nie z bezstylowości wieku XIXale ze świątyń Światowida w Arkanie, uświęconych przez
Chrystusa. (...) Idźmy więc ze słońcem Światowida nad
głową -potomkowie wspaniałego lechityzmu w. XV-gdy
pokonawszy Zakon Krzyżacki, uczuliśmy się potęgą
w sobie zawartą, polską aż do dna twórczą na najlep
szych wzorach świata. Idea słowiańska jest naszym wła
snym zapomnianym skarbem, naszą własną zagrzebaną
świątynią. Mamy ją nie tylko w różnych przejawach zdob
nictwa ludowego, w baśniach i podaniach. Mamy ją
w pysznych słowiańskich historiozoflach Batorego i Mic
kiewicza, mamy ją w dawnej idei Bolesława Chrobrego,
mamy ją przed sobą w rzucie przed się ku morzu i bez
kresom, gdzie żyją Słowianie"'.
Podobnie myślał o roli morza - Bałtyku w naszej pań
stwowości już wcześniej - gdy w lipcu 1911 roku zwie
dzał Rzucewo.
Zdawkowo informował o tym, jak doszło do poznania
tego miejsca. Bernard Chrzanowski w „Z wybrzeża i o wy-
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brzeżu" (1917), ale dokładniej w nieopublikowanym do
dzisiaj w całości pamiętniku noszącym tytuł „W pętach
wybrzeża" (1938):
Opowiadałem Tadeuszowi Micińskiemu, poznanemu
przypadkowo na statku, o rzucewskiej alei lipowej; po
szedł tam i napisał do mnie kartkę „ Wdzięczny Panu je
8
stem za Rzucewo''; stąd też jego wiersz o alei .
Znając turystyczną pasję Micińskiego, trudno uwie
rzyć, aby jego wiedza o Pomorzu Gdańskim i Kaszubach
skończyła się na zwiedzaniu tylko Rzucewa i Helu. Trud
no na przykład nie być przekonanym po lekturze „Alei
króla Sobieskiego w Rucewie", że nie był w Kartuzach
i nie zwiedzał tamtejszego kościoła. Na pewno był
w Gdańsku. Nie mógł przecież zapomnieć o obrazie Hansa
Memlinga. którego pięknem i malarskim kunsztem tak
zachwycał się w studenckiej rozprawie „Rubens. Szekspir
malarstwa". Natomiast czytając następny pomorsko-kaszubski wiersz Micińskiego, pisany poetyckim listem
„Znad Bursztynowego Morza", trudno nie być przekona
nym, że znał i czytał „Gryfa", pismo wydawane wtenczas
w Kościerzynie (1908-1912) przez Aleksandra Majkow
skiego. Ale zanim więcej powiemy o wierszu „Aleja króla
Sobieskiego w Rucewie", warto najpierw go poznać.

ALEJA KRÓLA SOBIESKIEGO W RUCEWIE
Cztery rzędy lip olbrzymich, jakby królewska kolasa szum pszczół roboczych, co zbierają miód lipowy...
Morze huczy i las... Tu minęła Polski krasa
tu wkroczył pogrzeb - tu bił nad nami dzwon pogrzebowy.
Król Jan Sobieski potężny i głupia Marysieńka,
która nie daje tronu dla syna - prawego Polaka!...
smętne zwycięstwo pod Wiedniem... Pomorska sosenka
obnaża wizję - Wielki Mistrz mierzy już w Polskę z pólhaka.
Królu czemużeś nie byt Witoldem?! Twojej Polski - nie ma!
a my pogrobowce, żyjąc nie umiemy stworzyć,
jak Bóg - z niczego... wszakże duszę swą trzeba położyć
za czyny swoje... roztrącić to czarne emblema
nasze, niby dach w kościele Kartuzów,
podobny trumnie... Eloję wyrwać z krainy Tunguzów!.:.
Zaiste, że nie uzyska Król nieśmiertelności,
żyjąc w Gehennie, w Sodomie i w Kainie,
dopóki dawnych nie odzyska włości,
spłaconych - Winie!
Wtedy przez rzędy tych lip Sobieskiego
wejdzie hufiec roboczy do wiosek i huty.
Lecz otom ujrzał w krańcach alei gmach Jaszczurzej buty forteczny pałac - złowrogi, jak ten, gdzie zbrodniarzy strzegą.
Pytam dzieweczki małej - i brzmi słodka mowa
kaszubska: „ta checza je magnata prusciego - Bulowa".
Gasną zorze ostatnie, krwawe, jak marsz Dąbrowskiego...
tak cicho wśród pól zaoranych, choć grają żab kapele...
Zakwilił puchacz; zerwał się rój nietoperzy i w sercu tak jest smętnie, jak wśród Dnia Ostatniego.
Straszna otchłań nam zagraża - i nie przychodzą Mściciele...
wśród nędzy dnia dzisiejszego braknie nam nowych Rycerzy!...
Błysnęła ugwieżdżona dal choć słońce zaszło -jarzą ich miriady.
Może i Sobieskiego króla duch poszedł na dalekie zwiady cały trud człowieka ziemi wziął - węgiel - elektryczność -stal?!...
może przez rzędów czworo tych lip wjedzie królewska kolasa,
lecz nie będzie w niej nikogo, prócz Księgi Polskiego Pielgrzyma!
ale jak morze olbrzymia popłynie ludu masa i na całej Ziemi rozebrania dzwony - wypełnień Pobratymstwa!
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Lecz nie od zachwytu Gdańskiem rozpoczął Miciński
ten utwór, ale niczym turysta - od kontemplacji piękna
rzucewskiej alei, tego swoistego pomnika przyrody i hi
storii zarazem. Zapowiadając więc owe Cztery rzędy lip
olbrzymich, natychmiast przypomni tego, z kim powinno
się ten obraz kojarzyć. Bo przecież porównanie tej
niezwykle szerokiej lipowej alei z królewską kolasą, przy
wołuje natychmiast postać Jana III Sobieskiego. A mu
siała być to kolasa nie byle jaka, jeżeli cysterski kro
nikarz zwrócił na nią specjalną uwagę, gdy 1 sierpnia
1677 roku Jan III Sobieski wjeżdżał do Gdańska: Ko
lasa królewska lśniła od złota i kosztowności. Konie dereszowatej maści, a uprząż miały z czerwonego jedwa
9
biu, przystrojona zlotem i srebrem . Może była to ta sama
królewska kareta, z której w połowie XVIII wieku uczy
niono ambonę w kościele w Radaczu, owej wsi w okoli
cach Szczecinka, o której nie zapomina w swej książce
Skonka10. Miciński zapewne o tym nie wiedział, kiedy
zwiedzał Rzucewo, niemniej porównanie i przywołanie
tejże kolasy króla Jana okazało się tu wielce trafne i jak
potem się okaże - konieczne dla kompozycji całego wier
sza. Podobnie jak następne skojarzenie, wywołane brzę
kiem pszczół, co zbierają miód lipowy z potężnych drzew
rzucewskiej alei. Miciński kończy bowiem to spostrzeże
nie słowami: Morze huczy i las..., oddającymi nie tylko
realia kaszubskiego nadmorskiego krajobrazu, ale będą
cymi zarazem wielką metaforą. Odczytujemy z nich bowiem nie tylko szum morza i kaszubskich sosnowych
lasów, ale także tę szczególną na kaszubskim brzegu kontaminację kultury morskiej i lądowej. I jest w tym rów
nież wiele optymizmu, ale trwającego tylko chwilę, jakby
na tę impresjonistyczną chwilę, znaną najlepiej Młodej
Polsce. Historyczny czas ojczyźnianych tragedii i wreszcie
zaborów rozwiał nadzieje i marzenia naszych władców,
a także króla Jana, o Gdańsku i morskiej potędze Polski.
A potem ani Sobieski nie doczekał się syna, który byłby
jego godnym następcą, ani na nic zdało się nam jego zwy
cięstwo pod Wiedniem.
I jakby było tego nie dosyć, to właśnie od morza roz
pocznie się nasze narodowe nieszczęście. Jakże bowiem
inaczej rozumieć w tym wierszu wpierw te słowa, że tu
wkroczył pogrzeb, a potem ich dopełnienie, jak to Po
morska sosenka obnaża wizją - Wielki Mistrz mierzy już
Polską zpółhaka...? Gorzkie to przypomnienie, ale pełne
historiozoficznej prawdy. Słowa zdające się jakby zapo
wiadać późniejsze wizje Żeromskiego z „Wiatru od mo
rza". Ale tutaj tym bardziej przejmujące, że pognębione
w następnych frazach niewiarą w lepszą sytuację Polski
trwającej tyle lat pod zaborami. Bo jakże oczekiwać wol
ności, jeżeli pokolenie Micińskiemu współczesne jest
nadal bezsilne duchem. Wszak tylko wewnętrzna prze
miana i psychiczna doskonałość może być gwarancją
zwycięstwa. Dopiero wtenczas można zyskać wolność,
będąc wolnym wewnętrznie. I dopiero wtenczas uda się
Eloję wyrwać z krainy Tunguzów. Bo tutaj bohaterka Sło
wackiego z poematu „Anhelli", okazuje się być tą Micińskiego królewną, uosabiającą niegdyś ojczyznę w jego
poezjach z „W mroku gwiazd" (1902). Kiedy więc wol
nym stanie się Pomorze, to również duch Sobieskiego
zyska spokój i chwalebną nieśmiertelność. Wszak za krót
kowzroczność poddanych, oczywiście tych z herbem
i karabelą u boku, trzeba było zapłacić utratą niepodle
głości. I w tym miejscu aż chciałoby się przytoczyć z książ-
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ki Skonki te wszystkie pomorskie Sobiesciana, będące naj
lepszym dowodem tylu podróży Jana III Sobieskiego do
Gdańska. Bo dopiero wobec nich zyskują pełną czytel
ność przemyślane zabiegi króla, pragnącego tak usilnie
kojarzyć Gdańsk z Polską, aby morze mieć w jej grani
cach. Nie można wreszcie mieć Micińskiemu za złe, że
nazwał żonę Sobieskiego głupią Marysieńką. Tak udanie
mógł skojarzyć w jednym wersie przymioty króla i królo
wej, oddając zarazem antytezą to, na co sobie Maria Ka
zimiera Sobieska zasłużyła, tylko dobry znawca historii
i doskonały poeta.
Tak można by zakończyć słowo o „Alei króla Sobie
skiego w Rucewie", gdyby jego aura była li tylko pesymi
styczna, a treść dotyczyła jedynie rozrachunku z przeszło
ścią i nie opowiadała konkretnego miejsca, gdzie wiersz
ten powstał. Ponieważ słowami:
Wtedy przez rzędy tych lip Sobieskiego
wejdzie hufiec roboczy do wiosek i huty
rozpoczyna w nim poeta jakby następny etap historiozo
ficznych przemyśleń, inny w tonacji, wymowie i czasie,
więc nie sposób go pominąć. Najpierw tenże pierwszy har
monijny obraz morza i lądu, którym cała poetycka opo
wieść o Rzucewie się rozpoczęła, mąci obraz widocznego
na końcu alei gmachu Jaszczurzej buty, neogotyckiego
pałacu zbudowanego w 1845 roku przez praską rodzinę
van Below11. Podmiot wiersza usłyszy po kaszubsku od
przypadkowo napotkanej dziewczynki - kto tutaj rządzi co zyska w treści tego utworu szczególną wymowę. Jedno
zdanie, wypowiedziane w tym wierszu po kaszubsku: ta
checza magnata prusciego - Bulowa, okaże się udanym
rekonesansem Micińskiego w kaszubszczyźnie. Udanym,
bo nie tylko doskonale uchwyconym w swej muzyce i akcentuacji, ale i harmonijnie współbrzmiącym z polskim
językiem literackim. Tym bardziej, że to kaszubskie zda
nie było wtenczas jednym z pierwszych w naszej ogólno
polskiej literaturze. Ponadto słyszana w tym miejscu ka
szubska mowa, rozprasza jakby ów pesymizm, czytelny
dotychczas w wierszu. Trwało to momentalnie, ale wy
starczyło żeby wywołać chwilę refleksji. Szkoda tylko, że
Miciński tejże powtarzającej się momentalnej chwili nie
wypowie tutaj, a uczyni to dopiero w następnym utworze,
który też był pamiątką z Helu. W poetyckim liście pisa
nym „Znad Bursztynowego Morza", bo taki jego tytuł,
czytamy:
Kiedy z tutejszym ludem czynisz powitanie,
Idąc prze: Hel półwysep od morza do morza,
Czujesz, iz duch twój rośnie, dławi cię obroża12
Jeżeli nawet w tych i tamtych słowach było tyle opty
mizmu, to następna scena - obraz zapadającego zmierz
chu, gdy Gasną zorze ostatnie, krwawe jak marsz Dąborwskiego..., z tą kaszubską ciszą wśród pól, ze swoj
skim rechotem żab, kwileniem puchacza i bezszelestnie
latającymi nietoperzami - wywołuje smętne refleksje.
I przypomina się wtenczas owa myśl z pierwszej części
utworu, na którą odpowiedź znajdujemy w następnej: je
żeli nie umiemy stworzyć, jak Bóg - z niczego, to dlatego
wśród nędzy dnia dzisiejszego braknie nam nowych Ry
cerzy... Wobec takiej sytuacji pozostaje tylko pod roz
gwieżdżonym niebem, w cieniu lipowej alei przypomnieć
postać Sobieskiego i jego zwycięskie batalie. Ale niczym
w filmowym przerywniku, do czego zdążyliśmy się w tym
wierszu przyzwyczaić - tylko na chwilę. Bo jeżeli czło
wiek oddał się niczym Faust z I części tylko materii, tech-

nice i cywilizacji, to chociaż rzucewską aleją wjechałaby
owa królewska kolasa, nie będzie w niej Jana III Sobie
skiego, a tylko „Księga Polskiego Pielgrzyma". Trzeba
najpierw zmienić siebie, porzucić wszelkie przyziemne
materialne dążenia, a dopiero potem przyszłość okaże się
szczęsna. Trzeba zapomnieć o pierwotnych lucyferycznych tęsknotach, będących modłami ku materii, a po
święcić się sprawie ducha. Takie było przekonanie Micińskiego, wpisane w ten i w każdy z jego utworów,
opowiadających uparte zmagania się jednostki ze swoją
ludzką przyziemnością. Bo była to jedna z podstawo
wych cech lucyferyzmu Micińskiego, czytelnego
w każdym jego utworze.
Takie były myśli poety przed laty, kiedy w 1911 roku
nic lub niewiele jeszcze wskazywało na to, że odzyskamy
niepodległość. Lecz jeżeli nawet tak szczególną rolę Miciński przypisywał w tym utworze kwestii narodowowy
zwoleńczej, odwołując się do myśli kaszubskiej, to jeszcze
ważniejszą czynił w tej całej sprawie kwestię wewnętrz
nego odrodzenia jednostki. Szkoda tylko, że tak niewielu
go wtenczas rozumiało. I aż chce się zapytać, a jak jest
teraz?
Przypisy
1
Cz. Skonka, Śladami Jana Sobieskiego. Miejsca i zabytki związa
ne z królem Janem III Sobieskim, Gdańsk 1998,s.9.
2
Tamże.
3
Tamże, s. 59.
4
Por. R. Ostrowska, I. Trojanowska, Bedeker kaszubski, Gdańsk 1978,
s. 377.
5
Por. T. Linkner, Z marę tenebrarum na słoneczny Hel. W kręgu
myśli bałtycko-pomorskiej Tadeusza Micińskiego, Gdańsk 1987,
s. 33-44.
6
Por. A. Nowaczyński, Komu zawdzięczamy morze? [w:] Pamflety.
studia i szkice, t. VI, Warszawa 1930, s. 68.
7
T. Miciński, Lisi do współrodaków, „Kurier Poranny" 1915, nr 7.
8
B. Chrzanowski, W pętach wybrzeża, rkps 1375 Biblioteka Raczyń
skich, Poznań, s. 263.
9
Cyt. za: Cz. Skonka, Śladami Jana Sobieskiego, s. 22. ,
10
Tamże, s. 59.
II
Por. B. Chrzanowski, W petach wybrzeża, k 10.
12
T. Miciński, Znad Bursztynowego Morza, [w:] T. Linkner, Aneks,
[do:] Z mare tenebrarum na słoneczny Hel, s. 218.

Trzeba mieć odwagę uwierzyć, że sta
ry kościółek i chata drewniana pod
strzechą w mojej wsi co najmniej tyle
samo mogą znaczyć kulturowo, co
największe i najbogatsze barokowe katedry
i nowoczesne ogromne kościoły z betonu czy też
wielkie i lśniące banki i nowobogackie wille peł
ne plastykowych okien. Lekceważone pieśni,
lokalna gwara i pobożność dziadków tyle samo
mogą znaczyć, co największe światowe przebo
je anglojęzycznych bóstw i idoli nagrywanych na
milionach płyt. Jakieś tam chwasty i stare zwy
kłe drzewa tyle samo mogą znaczyć co starannie
strzyżone trawniki w ogrodach przed rezyden
cjami miliarderów z telewizyjnych seriali.
Witold Chmielewski Post scriptum
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MARIA WYGOCKA

Tak piękne jest Kociewie...
Z doświadczeń regionalizacji w Warlubiu
ala kultura europejska, a więc i nasza polska,
jest głęboko zakorzeniona w ogólnym dorob
ku ludzkości Z jego skarbnicy czerpiemy wiele
wartości. Dlatego musimy je nie tylko szanować, ale
także wzbogacać. Przekazywanie polskiego dziedzic
twa kulturowego, to poznawanie najbliższego środo
wiska, własnego regionu oraz jego wartości. Obrzędo
wość, folklor, sztuka ludowa - są jeszcze wciąż żywe
w codziennym życiu.

C

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Warlubiu cenią
sobie dziedzictwo otrzymane po przodkach i pragną je po
mnażać dla dobra swego regionu, Pomorza i całego kraju.
Promują swój region w różnych czasopismach, nawet w pra
sie polonijnej, np. w czasopiśmie „Dziatwa" ukazującym się
w Londynie. Należą też do Klubu Przyjaciół „Gazety Dzieci"
we Wrocławiu, gdzie jako jej korespondenci ukazują ziemię
kociewską i jej piękne tradycje.
W trosce o przekazanie tego dziedzictwa, rozbudzanie
uzdolnień recytatorskich i plastycznych, Rada Gminy Warlu
bie i Koło Miłośników Kociewia zorganizowało II edycję
gminnego konkursu, w którym brali udział starsi i młodsi
przedstawiciele Kociewiaków. Impreza ta przebiegała pod
hasłem „Tak piękne jest Kociewie".
Tegoroczna edycja dowiodła, ze konkurs cieszy się coraz
to większym zainteresowaniem i jest zachętą do dalszego
bogacenia dorobku przodków. Wystawa prac plastycznych
uczniów ze szkół w Wielkim Komorsku, Bzowie, Buśni,
Warlubiu, a także Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw
czego i Gminnego Przedszkola była dla wszystkich miłośni
ków regionu jakby przewodnikiem w poznawaniu małej
ojczyzny, tej bogatej skarbnicy kultury. To niecodzienne
spotkanie na skraju Borów Tucholskich, na bursztynowym
szlaku, na trasie misyjnej biskupa Wojciecha przypomnia
ło młodemu pokoleniu o tym, że ma obowiązek znać swoje
korzenie. Uczestnicy spotkania usłyszeli kociewskie recyta
cje, które wraz z opiekunami młodych „kociewskich talen
tów" przygotowała Zofia Babińska z SP nr 1 w Warlubiu.
Zakończeniem kociewskiego warnisażu była skromna re
gionalna „biesiada" z udziałem władz samorządowych, na
uczycieli i duchownych - tych wszystkich, którym spra
wy regionu nie są obce. Dyskusja dotyczyła obowiązku
przekazywania młodym dziedzictwa ich ojców, poznawania
ofiar poniesionych w obronie polskości, przypominania gwa
ry i obyczajów lokalnych. Rozmawiano też o trudnościach
i radościach tej działalności u progu XXI wieku w chwili
oczekiwań na wejście do Unii Europejskiej.
W tym miejscu należałoby serdecznie podziękować tym,
którzy wspierają wszelkie na naszym terenie inicjatywy re
gionalne, przede wszystkim Andrzejowi Łażewskiemu Wójtowi Gminy, Marianowi Wiśniewskiemu - Przewodni
czącemu Rady Gminy ostatniej kadencji, Jolancie Menka Kierownikowi Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej, a tak
że całej Radzie Rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Warlubiu.
Pierwszą małą ojczyzną jej najmłodszych obywateli jest
dom rodzinny, potem szkoła - i dlatego należy przypomnieć
jej dzieje i rozwój.
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Szkoła Podstawowa w Warlubiu chlubi się bogatą histo
rią. W okresie powojennym istnieje od 1945 roku, gdy 15 mar
ca podjęto decyzję o wznowieniu nauki i zorganizowaniu
publicznej szkoły powszechnej w Warlubiu. Jej budynek był
wówczas w opłakanym stanie. Zajęcia z uczniami rozpoczęto
już 16 kwietnia 1945 roku, pierwszymi nauczycielami byli
m.in. Aleksander Frankiewicz - pełniący obowiązki kierow
nika i Wacława Bielawska. W tych ciężkich wówczas cza
sach brakowało wszystkiego, toteż wiele było trudności. W ich
pokonywaniu bardzo pomagało społeczeństwo Warlubia
i okolic,
1 kwietnia 1951 roku Aleksander Frankiewicz został prze
niesiony do Państwowego Domu Dziecka w okolicznym Bą
kowie. Odchodząc, zapisał w kronice szkolnej: W pracy swej
starałem się w miarę możliwości i sit sprostać zadaniom, by
szkołę w Warlubiu postawić w rzędzie tych, które spełniają
swoje zadania z pożytkiem dla uczącej się młodzieży. Od
sierpnia tego samego roku funkcję kierownika szkoły pełnił
Stefan Truszkowski.
W1956 roku szkoła odnotowała pierwsze widoczne poza
Warlubiem sukcesy. 26 marca odbył się festiwal tańców lu
dowych i zespołów teatralnych szkół podstawowych powiatu
świeckiego. Szkoła w Warlubiu zdobyła wówczas I miejsce
za Krakowiaka (taniec) i II miejsce za przedstawienie sztuki
młodzieżowej Zaczarowana fujarka. Ożył także na większą
skalę ruch turystyczny, bowiem w czerwcu 1958 roku pierw
szy raz zorganizowano dłuższą wycieczkę do Gdańska. Sześć
dziesięciu uczniów zwiedziło wtedy port i miasto, a „podzi
wiał" ich Neptun. Dużą rolę odgrywały także wycieczki szkol
ne po dalszej i bliższej okolicy, będące zapewne początkiem
dzisiaj zwanej regionalizacji. Myślano także o rozbudowie
budynku szkolnego. W 1966 roku oddano do użytku pawi
lon, który powstał w ramach tzw. czynów społecznych.
W grudniu 1966 roku zmarł kierownik szkoły, Stefan
Truszkowski. Jego następcą od września roku następnego
został Zygfryd Sulecki, a kolejnymi dyrektorami warlubskiej
szkoły byli: Kazimierz Sadowski (od 1.09.1975), Tadeusz
Kurek (od 21.08.1980) i Adela Dominikowska (od
1.09.1984), która obowiązki przejęła tuż po zlikwidowaniu
systemu zbiorczych szkół gminnych. 2 września 1985 roku
w szkole odbyła się Wojewódzka Inauguracja roku szkolne
go 1985/86. Oddano wtedy do użytku nowy obiekt szkolny.
Rozpoczęto wówczas prace nad nadaniem szkole imienia
i wręczenia sztandaru.
6 czerwca 1987 roku po raz pierwszy odśpiewano hymn
szkoły podczas uroczystości nadania jej imienia Bronisława
Malinowskiego. W tej, tak ważnej chwili uczestniczyły: wła
dze polityczne i oświatowe, rodzina Patrona, delegacja Klu
bu „Olimpia" z Grudziądza, sławni sportowcy i koledzy „Bru
na", a także uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz delegacje
szkół z Osiny, Grudziądza i Działdowa.
Nadanie imienia i wręczenie sztandaru wytyczyło kieru
nek dalszej pracy szkoły, a osobowość Patrona stała się bli
ska naszym uczniom. Była to wspaniała lekcja wychowania
patriotycznego, bowiem młodzież przeżywała wiele radosnych
chwil i miała satysfakcję ze sprawnego zorganizowania uro
czystości.
Postać Patrona znajduje stałe miejsce w kalendarzu im
prez szkolnych. Są to Biegi Pamięci w miesiącu wrześniu,
w rocznicę tragicznej śmierci na grudziądzkim moście, Ką
ciki Patrona w klasach i holu szkoły, ślubowanie kl.. I, zdo
bywanie miana „Godni imienia Patrona" czy też Święto Spo
rtu Szkolnego. Jest to prezentacja dorobku sportowego szkoły,
która w chwili obecnej zajmuje I miejsce w rejonie Świecia
Uczniowie pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego
osiągają wysokie noty w różnych dyscyplinach sportowych.
Poza osiągnięciami sportowymi szkoła w Warlubiu może
się poszczycić innym dorobkiem, do którego można zaliczyć:
edukację informatyczną - w szkole funkcjonuje pra
cownia komputerowa;
* edukację regionalną - prowadzoną głównie przez Koło
Miłośników Kociewia, którego działalność związana jest

KMR

z historią i współczesnością regionu. Zasadniczym celem jest
pogłębianie wiedzy dotyczącej Kociewia oraz jego związków
z ojczyzną. Ośrodkiem pracy jest Izba Tradycji, gdzie mali
miłośnicy regionu gromadzą pamiątki przeszłości. Powszech
ną stała się gminna edycja konkursu recytatorskiego i pla
stycznego o Kociewiu;
* edukację ekologiczną - od kilku lat w naszej szkole
działa Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody. Młodzież chęt
nie bierze udział w akcjach, konkursach, przedstawieniach
organizowanych w ramach pracy LOP. Co roku uczniowie są
obecni w lasach, parkach, na ulicach Warlubia, biorąc czyn
ny udział w akcji „Sprzątanie świata". Zimą dokarmiają pta
ki i zwierzęta. LOP, pod opieką nauczycieli biologii: mgr
Justyny Dominikowskiej i mgr Genowefy Kleczka, współ
pracuje aktywnie z Zespołem Nadwiślańskich Parków Kra
jobrazowych. Ich przedstawiciele organizują dla młodzieży
pogadanki, prelekcje, wycieczki po okolicach dolnej Wisły,
gdzie można zobaczyć rzadkie okazy roślin, piękne krajobra
zy. Praca ta jest wspomagana przez Nadleśnictwo Dąbrowa.
Jej efektem jest otwarta niedawno w naszej szkole Izba Eko
logiczna, poświęcona tematyce lasu i innych środowisk, ochro
nie przyrody, zagrożeniom na jakie jest narażony las. W przy
szłości planowane jest utworzenie „zielonej klasy", dlatego
członkowie LOP zasadzili już teraz wokół szkoły drzewka,
którymi się opiekują.
Uczniowie chętnie pracują w LOP, przynosi to im wiele
satysfakcji. Natomiast ich opiekunowie mają nadzieję, że
z efektów tego zaangażowania skorzystają nie tylko ucznio
wie, ale również przyroda.
Jednym z osiągnięć szkoły jest założenie Klubu Europej
skiego Nauczycieli Twórczych, który promuje polskie dzie
dzictwo kulturowe w skali europejskiej, rozwija u młodego po
kolenia poczucie odpowiedzialności za pokój, obronę praw
człowieka, ochronę środowiska i spuściznę kulturową.
Szczególna rola w tych wszystkich zmaganiach przypada
dyrekcji i nauczycielom, którzy przy różnych okazjach popu
laryzują symbolikę szkoły i skutecznie wzbogacają jej obrzę
dowość.
Bronisław Malinowski, słynny sportowiec, olim
pijczyk, pochodził z Kociewia. Urodził się 4 czerwca
1951 roku w Nowem nad Wisłą. Edukację i wycho
wanie zdobył w rodzinnym Rulewie, w szkołach:
w Bośni i Warlubiu, a później w Grudziądzu.
Jego kariera sportowa lekkoatlety uwieńczona zo
stała wieloma sukcesami. Uzyskał złoty (1980) i sre
brny (1976) medal olimpijski w biegu na 3000 m
z przeszkodami. Był dwukrotnym mistrzem Europy
(1974 i 1978) na tym dystansie. Uzyskał tytuł wicemi
strza świata (1979) w biegu przełajowym. Zginął
w 1981 roku w wypadku samochodowym na moście
w Grudziądzu.
Dycyzją uczniów, rodziców i przy aprobacie nau
czycieli został wybrany Patronem Szkoły Podstawo
wej nr 1 w Warlubiu.
Powtarzając słowa meksykańskiego poety z nagrobka
Patrona:

(...)

trzeba nam zawsze w górę iii,
choć nieraz nęka życie,
a jeśli przyjdzie w końcu paść,
to zawsze paść na szczycie
(...)
rozumiemy, że dorobek szkoły należy stale pomnażać, dbając
o jej dobre imię.
Współpraca:
Zofia Babińska, Maria Czajka, Maria Jankowiak
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olejna Biesiada Literacka w Czarnej Wodzie odbyła się 23 maja br. Jej tematem tego roku była
Szkoła pelplińska w kulturze Kociewia. W czasie spotkania wygłoszono sześć referatów i prelekcji.
Profesor dr hab. Józef Borzyszkowski mówił O wspólnocie kociewsko-kaszubskiej w literaturze, nato
miast doc. dr bab. Kazimierz Nowosielski referat swój poświęcił poezji Franciszka Kameckiego. Wesele kociewskie Bernarda Sychty - to temat, którym zajęła się dr hab. Maria Pająkowska. Prof. Tadeusz Linkner
zatytułował swój wykład W głąb myśli poetyckiej ks. Janusza Stanisława Pasierba. Wybitnemu humaniście
i poecie poświęcone były również dwa następne wygłoszenia - ks. dr Wiesław Mering: Mała ojczyzna Janusza
Stanisława Pasierba i ks. dr Franciszek Kaniecki: Poezja ks. Janusza Stanisława Pasierba.
W kolejnych numerach zamierzamy opublikować wszystkie materiały opracowane na biesiadę przez przed
stawicieli wyższych uczelni Gdańska, Bydgoszczy i Pelplina. Rozpoczynamy od tekstu rektora Wyższego Se
minarium Duchownego w Pelplinie, przybliżającego obraz Kociewia i Kaszub prezentowany w poezji
ks. Pasierba.

WIESŁAW MERING

Mała ojczyzna
Janusza Stanisława Pasierba
aprawdę jestem przekonany, że kiedy ks. Janusz
Stanisław Pasierb przygląda się nam dzisiaj z Nie
biańskiego Podwórca, kiedy wsłuchuje się w nasze
wykłady, konferencje, obrady i sesje, to uśmiecha się pod
nosem. I mam tylko nadzieję, że poczucie humoru księdza
profesora sprawia, że nie jest to uśmiech zjadliwy!
A już zupełnie poważnie: ciekawe, ze mijający czas przy
nosi coraz żywsze zainteresowanie spuścizną ks. Pasierba.
Staje się czytanym przez młodych poetą, nauczycielem i ży
ciowym przewodnikiem swoich Czytelników. I, co warte jest
podkreślenia, są to najczęściej Ci, którzy nie mieli sposob
ności zetknąć się z nim za życia; którzy dopiero poprzez lek
turę wdali się z nim w rozmowę.
A był przecież niepoślednim rozmówcą. Błyskotliwa in
teligencja, cięty dowcip, riposty, poczucie humoru1, szeroka
wiedza, znajomość wszystkich współczesnych języków eu
ropejskich sprawiały, że wszędzie czuł się u siebie i - chcąc
nie chcąc - stawał się natychmiast centrum każdego zgro
madzenia czy spotkania towarzyskiego, w którym brał udział.
Taki był właśnie Janusz Stanisław Pasierb: znakomicie
wykształcony na uczelniach Polski, Szwajcarii, Włoch; obda
rzony przez Boga licznymi talentami, a równocześnie skromny,
nie wynoszący się nad innych, uprzejmy, wielkoduszny i - co
na pewno trzeba wyraźnie podkreślić - prawdziwie pobożny.
Czy można się dziwić, że taka bogata osobowość skupia
ła wokół siebie starszych i młodszych, uczonych i studentów,
świeckich i duchownych? Z księdzem Januszem dobrze było
być, rozmawiać, spacerować, rozważać wielkie problemy do
tyczące ludzkiej egzystencji, jak i omawiać najprostsze spra
wy codziennego życia.
W pelplińskim seminarium skupiał wokół siebie alum
nów nazywanych niekiedy „pasierbowcami", którzy pod jego
kierunkiem dogłębniej poznawali tajniki historii sztuki, li
teratury i teologii. To dla nich był najdosłowniej Mistrzem2.

N
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Być może nieco przydługie jest to wprowadzenie, uważam
je jednak za nieodzowne. Chodzi przecież tylko o to, by przeka
zać, ocalić jak największą ilość nawet bardzo szczegółowych
informacji, wspomnień i relacji związanych z tym niezwykłym
człowiekiem. Zresztą ma rację Jean Guitton mówiąc, że każdy
okruch wyrwany zapomnieniu staje się święty.
Robimy to zresztą dla nas. To my potrzebujemy tych wspominanych na początku - sesji, posiedzeń i obrad. Stają
się bowiem okazją do poznania osoby, poglądów i dzieła
księdza Janusza, jednego z tych wielkich ludzi, przez których
Bóg daje innym do zrozumienia, że ich kocha.
rzejdźmy teraz do kilku refleksji związanych z Pomo
rzem w twórczości Janusza St. Pasierba. Niezliczona
ilość wzmianek, fragmentów dzieł dowodzi, że praw
dziwie był rozkochany w Pomorzu. 15 sierpnia 1994 roku,
dr Stefan Frankiewicz, dziś ambasador Rzeczypospolitej przy
Watykanie, napisał: Spotkanie w pelplińskim seminarium
wciąż noszę w sobie, i ze względu na Janusza i ze względu
na sentyment wobec Jego „małej ojczyzny" pomorskiej,
która była również moim domem...3
Ks. Pasierb nie urodził się na Pomorzu4 (urodził się
w Lubawie, młodość spędził i maturę uzyskał w Tczewie wyj. red.), ale przecież identyfikował się właśnie z tą częścią
kraju. Ileż poświęcił wysiłku analizom wzajemnych związ
ków między tym co pomorskie, a tym co polskie! Jak liczne
są w jego pracach zachwyty nad urodą Kociewia i Kaszub,
które stanowią trzon dzisiejszej diecezji pelplińskie5.
Fundament owej miłości wiązał się w pierwszym rzę
dzie z samym Pelplinem, duchową i kulturową stolicą Ko
ciewia. Wielu ludzi zdumiewało przywiązanie sławnego czło
wieka do małego i - powiedzmy dość stanowczo - niezbyt
pięknego miasteczka. Dla księdza Janusza jednak Pelplin
był przede wszystkim miejscem, w którym znajduje się
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seminarium , które przecież jest najstarszą uczelnią Pomo
rza Nadwiślańskiego (w roku 2002 będzie świętować swoje
350-lecie). To o tej szkole powiedział: Tu zdarzyło się lite
7
ralnie wszystko, co było ważne w moim życiu... . Jak nikt
pilnował regularności w dojazdach z dalekiej Warszawy.
Jeszcze na łożu śmierci tłumaczył się z opuszczenia zajęć...'.
Przez trzydzieści lat był tutaj profesorem historii sztuki,
ochrony zabytków, literatury religijnej i homiletyki. Ta ostat
nia dyscyplina stanowi bardzo ważną część seminaryjnego
studium, a dotyczy teologii przepowiadania Słowa Bożego.
I nie chodzi wyłącznie o umiejętności praktyczne związane
z z głoszeniem homilii czy kazania, choć i tego się oczywi
ście nie lekceważy. Homiletyka jednak jest przede wszyst
kim refleksją intelektualną nad tajemnicą Boga, który obja
wia się człowiekowi za pośrednictwem Słowa. Dla człowie
ka jest to refleksja szczególnie istotna, gdyż jego życie jest
9
życiem słowa i w słowie Tym bardziej przyszły kapłan, który
ma nieść ludziom radość i nadzieję, musi starannie przemedytować teologię przepowiadania Słowa Bożego. Ksiądz Ja
nusz pomagał nam w tym w sposób niedościgły! A chciał
bym też przypomnieć różnicę między greckim a hebrajskim
pojmowaniem słowa. Dla Greków bowiem było ono przede
wszystkim nośnikiem informacji, narzędziem przekazywania
czy zakomunikowania wiadomości. W kulturze hebrajskiej
ta rola była inna. Słowo bowiem uobecnia, wyraża obecność,
sprawiają. Wiąże się z tym ściśle - czasem niezrozumiały dla
nas - zakaz wzywania imienia Pana Boga nadaremno, z dru
giego przykazania. I właśnie na kanwie powyższego rozróż
nienia chcę podkreślić, że Janusz Pasierb był w tym co mówił,
był taki jak mówił. Dobroć, sprawiedliwość, przyjaźń w sto
sunku do ludzi, tolerancja, wielkoduszność - nie były ha
sła. Ksiądz Pasierb te wartości realizował.
rugim powodem niecodziennej miłości do Pelplina
były jego skarby. Myślę w pierwszym rzędzie o ka
tedrze, o resztkach cysterskiego opactwa, o najbo
gatszej kolekcji rzeźby gotyckiej na Pomorzu znajdującej się
w Muzeum Diecezjalnym, o unikatowym egzemplarzu Bi
blii Gutenberga10. Pośmiertnie ukazał się album „Pelplin
i jego zabytki", który na zawsze zostanie prawdziwą ko
palnią wiadomości dla wszystkich zainteresowanych tym
miastem".
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szych przyjaciół, a część przekazał Muzeum Diecezjalnemu .
Sam też bardzo chętnie odpowiadał na zaproszenia księży
proboszczów, spiesząc z poradą i fachową pomocą dotyczą
cą świątyń zabytkowych jak i tych, które dopiero były wzno
szone.
Niestrudzenie także, słowem i pismem, walczył z tande
tą, szmirą i styropianem w naszych kościołach. Robił to
występując na rozmaitych zjazdach duchowieństwa, a także
za pośrednictwem czasopism fachowych i tygodników.
Jednym z powodów zachwytu Pomorzem była, w wypadku
Janusza Pasierba, niecodzienna uroda tego regionu. Wraż
liwość estetyczna księdza Janusza karmiła się pięknem
lasów, jezior, pól Kaszub i Kociewia, każąc je porównać
z włoską Toskanią. Wiele razy słyszałem takie zachwyty kie
rowane pod adresem Tymawy16, niewielkiej wioski leżącej
kilka kilometrów od Gniewa. Pamiętamy zresztą wszyscy
fragment „Gałęzi i liści" mówiący o galilejskiej urodzie
17
Kaszub i Kociewia . Kto miał szczęście być w Galilei (zwła
szcza wiosną lub jesienią) wie, jakim komplementem jest
tego typu porównanie.
Chciałbym też podkreślić sympatię księdza Janusza dla
kaszubszczyzny i gwary kociewskiej. Byłem tego świadkiem
dziesiątki razy. Z satysfakcją i radością naśladował melodię,
brzmienie, wymowę słów, zdań, które posłyszał na ulicy,
w sklepie, czy nad Wierzycą wśród bawiących się tam i ką
piących małych pelpliniaków. Powtarzał potem te zasłysza
ne wypowiedzi wielokrotnie. Wydaje mi się, że słyszę je dziś
jeszcze uszami duszy (ostatecznie jeżeli dusza może mieć
oczy, dlaczego miałaby być pozbawiona uszu). Na jednym
z naczelnych miejsc bogatej biblioteki księdza profesora,
znajdowały się oba słowniki - kaszubski i kociewski ks. Bernarda Sychty.
Jestem też przekonany, że ta słabość do gwar ludowych
sprawiała, iż ks. Pasierb tak chętnie wdawał się w rozmo
wę z prostymi ludźmi. Przypominał mi XIX-wiecznego
duńskiego filozofa Sórena A. Kierkegaarda, który miał

Ksiądz Pasierb wiedział i często dawał temu wyraz, że
człowiek wyraża się w kulturze12 i chcąc go poznać trzeba
z największą starannością analizować twory kultury. Doty
czy to w tym samym stopniu dzieł najnowszych jak i tych,
które stanowią dziedzictwo wieków.
Przedstawione tu rozumienie kultury kazało mu włączyć
się w dzieło ochrony zabytków sztuki kościelnej i to zarów
no na arenie ogólnopolskiej jak i na Pomorzu w szczególno
ści. Jest zresztą autorem obszernego podręcznika z tego
zakresu13.
Jako profesor Seminarium Duchownego, Akademii Te
ologii Katolickiej, wykładowca na niezliczonych sympozjach
i konferencjach, uwrażliwiał duchownych i świeckich na obo
wiązek troski o zabytki. I ta troska też jest częścią spuścizny,
którą nam dziś przekazuje za pośrednictwem swojej twór
czości. I ona wynika z dobrze rozumianej miłości do pomor
skiego dziedzictwa kulturowego14.
Mieszkanie księdza profesora było bogato zdobione dzie
łami sztuki. Obdarzył nimi, w swoim testamencie, najbliż-
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O miłości ks. Janusza St. Pasierba
do swojej malej ojczyzny opowiada ks. dr Wiesław Mering,
rektor WSD w Pelplinie na Biesiadzie Literackiej
w Czarnej Wodzie w 1998 r.
Fot. Roman Sikora

zwyczaj codziennego wychodzenia na targ miejski w Ko
penhadze, by nacieszyć się soczystym, dźwięcznym i barw
nym językiem przekupek tego miasta".

U

miłowanie Pomorza u ks. Pasierba szło w parze
z wykształceniem i myśleniem prawdziwie europej
skim, z horyzontami przekraczającymi znacznie die
cezję, kraj, a nawet kontynent. Dlatego pewnie lubił podkre
ślać, ze leży ono na skrzyżowaniu dróg, szlaków, kultur i to
właśnie zadecydowało o jego wyjątkowości i bogactwie".
Przypomnijmy co na ten temat sądził ks. Pasierb: Ta nasza
mała ojczyzna nigdy nie była samotną wyspą, lecz czę
ścią głównego lądu, Polski, Europy. Nie miała granic
naturalnych w postaci nieprzebytych gór, jedyną grani
cą naturalną było morze, ale ono właśnie było oknem
i drogą.
Ziemia spotkań. Wielkich zasiedzeń, ale i wielkich
spotkań. Przez wieki żyli tu ze sobą i obok siebie -jak to
znakomicie opisał Gunter Grass - Polacy, Kaszubi, Niem
cy, żeby już nie liczyć innych nacji, różnych nowych czy
starych Szkotów. Poplątani, skuzynowani, wrodzy i przy
jaźni. Prawdziwa mozaika języków i narodowości, której
zaczęła od czasów epoki nowożytnej odpowiadać także
mozaika wiar. Wszystko to jakoś żyło tutaj razem... Dla
tego też uczył dumy z historii, tradycji, dorobku małej
ojczyzny. W ogóle historia znaczyła wiele w jego życiu
zarówno profesjonalnym jak i emocjonalnym20. Miał świa
domość, że to człowiek tworzy historię i tę wielką i tę
małą, lecz także tradycja-historia tworzy człowieka. Obo
wiązkiem człowieka jest zatem poznawanie historii, aby
jego wybory mogły być słuszne, prawdziwe; aby tworząc
nowe (do czego ma prawo) nie odrzucał lekkomyślnie tego,
czego nawet wystarczająco nie poznał.
Myślę, że to ta świadomość kazała księdzu Januszowi
opracować tyle biogramów, stworzyć tyle mini-portretów
ludzi znaczących dla Kaszub, Kociewia, Pomorza. Dzi
siaj, kiedy panuje okropna moda na to co nowe21, aktual
ne, najświeższe - takie myślenie jest pójściem pod prąd;
jest przeciwstawieniem się pozytywistycznemu przekona
niu, że to co późniejsze musi być lepsze! Ks. Pasierb bał
się wykorzeniania młodych Polaków z ich własnej histo
rii. Z podobnymi poglądami spotykamy się, rzecz jasna,
22
nie tylko u naszego autora . Ponieważ jednak trudno go
podejrzewać o zaściankowość, zacofanie, czy brak nowo
czesności, dlatego ten aspekt jego poglądów jest wart
szczególnego wyartykułowania. Pasierb doskonale wie
dział, że pamięć stanowi jeden z tych czynników, które
decydują o tożsamości człowieka. Ten zaś, kto nie zna
własnej przeszłości, przestaje być sobą.
roskę o rozwój kultury rozumiał bardzo szeroko. Swo
ich uczniów ciągle mobilizował do zdobywania solid
nego wykształcenia. Sam był zresztą teologiem,
historykiem sztuki, znawcą archeologii i literatury. Cią
gle czytał. Kiedy wchodziliśmy do jego mieszkania zasta
waliśmy go albo przy lekturze, albo siedzącego przy ma
szynie do pisania.
Nadaje to wszystko szczególnej aktualności myślom
księdza Pasierba o miłowaniu małej ojczyzny w chwili,
kiedy próbujemy uzdrowić i przebudować cały system
edukacji w kraju.
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Przypisy
1
Humor może być oczywiście traktowany jako wesołkówatość, brak
powagi. U Pasierba jednak chodziło o coś wiele większego. Swoimi żar
tami zwracał uwagę, delikatnie upominał, ujawniał sympatię. Myślę, że
można odnieść do niego opinię: „Humor bowiem jest czymś bliskim mi
łości -to miłość ukryta pod zasłoną ironii" - zob. J. Guitton, Listy otwarte,
Warszawa 1995,s.84.
1
Zapotrzebowanie na wzorce osobowe, czyli Mistrzów życia, za
wsze będzie towarzyszyło ludziom. Adam Krzemiński w eseju poświę
conym sytuacji człowieka w warunkach „nowego kapitalizmu", pisze:
„Ludzi materialnego sukcesu będziemy mieli, o ludzi, postaci będące auto
rytetem bardziej moralnym niż medialnym, będzie trudniej niż w wieku XX".
W: Niebezpieczny zaimek 'my'.„ Polityka" 20/1998, s. 78.
3
Z prywatnego listu do autora referatu.
4
Zasadnicze fakty z życia ks. Pasierba i bibliografię jego prac
zawiera książka ks. Henryka Mrossa Pracownicy naukowo-dydaktycz
ni Wyższego Seminarium Duchownego. Pelplin 1939-1995. Słownik
Bio-bibliograjiczny. Pelplin 1997, ss. 184-197.
5
Na marginesie dodam, że trudno było księdzu profesorowi pogo
dzić się z nowym kształtem diecezji: żałował zarówno Gdyni i jej młodo
ści jak i dostojeństwa Torunia. Cierpiał też nad zaprzepaszczeniem pięk
nych tradycji chełmińskich.
6
Więcej o przeszłości i dniu dzisiejszym seminarium - patrz mój
artykuł: Seminarium Duchowne w Pelplinie: wierność tradycji i wy
zwania ducha dzisiejszego - w cytowanej książce ks. Mrossa.
7
Pasierb J. St, Gałęzie i liście. Pelplin 1993, s. 138.
8
30 października 1993 r. pisał do mnie: „Od 30 lat miałem spokój
z wątrobą, a teraz znowu się zgłosiła i to z takimi sensacjami i perspek
tywami. Mój woreczek jest chyba nieoperowalny, miąższ wątroby bar
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dieta, dużo leżenia, ograniczenie zajęć - co najmniej 2-3 miesiące;
i kwękanie - przez resztę życia? Nagle przeszedłem przez smugę cienia,
staram się pozbierać. W czwartek mam jeszcze tomograf, tak więc w tym
tygodniu znowu nie będę mógł przyjechać..."
9
Herling-Grudziński G., Dziennik pisany nocą 1984-1988, War
szawa 1996, s. 436. Autor opowiada o przekazanych przez kroniki dzi
wactwach Fryderyka II. Jedno z nich polegało na tym, że cesarz chciał
sprawdzić, jakim językiem będą posługiwały się dzieci, które po urodze
niu i jakiś czas potem nie będą słyszeć mowy ludzkiej. Piastunki karmiły
dzieci, kąpały, odziewały, ale nie odzywały się do nich. Okazało się, że
kolejno zaczęły umierać... Dzieci nie mogły żyć bez słów, uśmiechów
i pieszczot opiekunek,
10
Historię tej księgi opowiada ks. Antoni Liedtke w pracy: Saga
Pelplińskiej Biblii Gutenberga, Pelplin 1998.
11
Album: Pelplin i jego zabytki stanowi niedościgłe źródło wiado
mości na temat skarbów Pelplina. W pierwszych zdaniach autor pisze:
„Żadna też z katedr świata nie przesłoniła jej w moim sercu" - s. 9.
12
„Nie znamy człowieka przed kulturą i nie znamy go poza jakakol
wiek kulturą.. Chrześcijaństwo i dzisiaj dzieje się na obszarze kultury bo nie może dziać się inaczej" - w: Łatwo jest uznać przeciwnika za
demona. Z księdzem profesorem Januszem Pasierbem rozmawia Ewa
Polak.,, Powściągliwość i praca", 2/1991, s. 6.
13
Pasierb J. St, Ochrona zabytków sztuki kościelnej, Warszawa
1968. Wyd. III poprawione i uzupełnione, przygotował Jerzy Żmudziń
ski, Warszawa 1995.
14
Żartobliwie przypominam nieraz, że istnieje zasadnicza różnica
między,.kochaniem" i, lubieniem". Otóż z całą pewnością kochać nale
ży wszystkich, dlatego ks. Janusz kochał Warszawę. Lubi się jednak przy
najmniej niektórych i nie ma wątpliwości, że naprawdę ks. Pasierb lubił
Pelplin
15
Myślę zwłaszcza o wspaniałym obrazie J. Malczewskiego, rysun
ku J. Lebensteina i dwóch pracach Norwida.
16
O Tymawie pisze:
Kościół w Tymawie
Przez drzwi widać traw i zbóż
Flamandzki arras
Pasierb J. St. Wiersze wybrane. Warszawa 1988, s. 239
17
Dz.cyt.,s. 171.
18
Por. Jędraszewski M., Filozofia i modlitwa, Poznań 1986, s. 84.
19
Pasierb J. St, Stad powiał największy wiatr. „Pomerania" 10/1989, s. 1.
20
„W moim przypadku współczesność nie zawsze jest tworzeniem
przyszłości lecz przeszłości. Ciągle wspominam, opisuję, dociekam zna
czeń. Codziennie też wspominam zmarłych" - Obrót rzeczy, s. 6.
21
Por. Szumańska E., Nowe. „Tygodnik Powszechny" 16/1998.
22
Wtóruje mu m.in. „Kłopotliwy Prymus" polskiej literatury, Gu
staw Herling-Grudziński: „Musimy powrócić do przeszłości. Nie ma na
rodów, które żyją przyszłością bez przeszłości. Musimy odzyskać pamięć.
Musimy narodowi przywrócić przeszłość!" - wypowiedzi dla „Życia"

z24-26.12.1996.
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ANDRZEJ S. FLEMING

Historia Skarszew
Wiesław Brzoskowski, autor „Historii Skarszew", istotnie pokłóciła się z żoną Duwdy i podała jej chleb,
we wstępie pisze: Dzieje poszczególnych naro w którym ukryty był diabeł Hans. Z kolei ona otrzymała tego
dów tworzą ludzie, a utrwalają historycy. Zgo diabła od jakiejś Barbary, która już sześć lat temu zmarła.
dnie z tą zasadą postanowiłem opisać historię naszej miej Początkowo ów diabeł wcielił się w czarnego kota, który wszę
scowości. Bardzo to obiecująca deklaracja. Może warto by, dzie za nią chodził Później spotkała jeszcze innego diabła o
idąc tropem nowej historii Jacques'a Le Goffa, spróbować
imieniu Bartel Po trzech dniach i kolejnych torturach Kata
szerokiej syntezy wzajemnego oddziaływania kultury, gospo rzyna zeznała, że została ochrzczona w trzęsawiskach koło
darki, ustroju, mentalności, postaw społecznych i jeszcze
Sobowidza w obecności trzech czarownic, z których jut dwie
spróbować zrozumieć, jak te współzależności, konstruujące
nieżyją. Przyznaje się, że jako czarownica czyniła szkody lu
tkankę społeczną w przeszłości, odcisnęły się na teraźniej
dziom i zwierzętom. Z jej przyczyny ginęły gęsi, świnie i kro
szości. Historycy od zawsze spisują dzieje instytucji państwa, wy. W dalszej części podaje imiona innych czarownic, które
przebieg wojen, legitywizując władzę i państwo. Warto chyba
tańczyły w noc św. Jana na górze Kalisz (nie ustalono jej po
bardziej zająć się historią społeczeństw, żywych ludzi. Należa łożenia). Ona też była tam obecna, ale nie tańczyła, lecz goto
łoby też nie zapomnieć o mitach, legendach, opowieściach
wała groch. Po kolejnym przesłuchaniu (23.07.1699) uznano
ludowych, które są wcale niezłym, a przede wszystkim długo ją winną i skazano na śmierć przez spalenie na stosie. Wcze
wiecznym źródłem informacji. Tak rozumiana historia (entohi- śniejsze zeznania skazanej dały podstawę do kolejnych proce
storia, czy jak wolą inni antropologia historyczna) z całą pew sów. Zmyślne tortury w przypadku Heleny Salewskiej spowo
nością świetnie pokazała by historię lokalną a przy okazji była dowały, że ta przyznała się, że otrzymała diabła w mleku od
by z całą pewnością bardziej interesująca. Proszę wybaczyć, zbyt niejakiej Greskowej. Wspólnie tańczyły w noc św. Jana, gdzie
długi i postulatowy wtręt, ale wiele z takiego rozumowania ochrzcił ją szatan imieniem Ewa.
historii znajdujemy w omawianej niżej książce.
Na pewno warto zauważyć bogato zaprezentowane w ,HiAutor „Historii Skarszew", Wiesław Brzostowski, urodził storii Skarszew" źródła, liczne ilustracje i autorską solidność
się w Skarszewach. Liceum ukończył w Starogardzie Gdań w każdym szczególe. Nieźle też sprawiła się Drukarnia Wy
skim. Jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersyte ższego Seminarium Duchownego ,3emardinum" w Pelplinie.
tu Gdańskiego. Pracując w skarszewskich szkołach od wielu
Wielka to rzecz dla miasta, gdy znajdzie się człowiek,
lat interesował się dziejami grodu nad Wietcisą. Historia Skar który chce i potrafi poświęcić swój czas, swoje umiejętno
szew jest plonem tej naukowej i serdecznej pasji.
ści, aby spisać jego dzieje. Sentyment do miasta nie prze
szkodził autorowi w napisaniu rzetelnej książki. Oto frag
Podobnych opracowań jest niewiele. Ma swe dzieje
ment sugestywnie opisujący powrót Skarszew do Macierzy:
Tczew, Starogard Gdański, Gniew, Świecie, maleńki PińNareszcie nad Skarszewami zajaśniał pamiętny poranek
czyn, też nieduże Pączewo, chyba także Pelplin i Nowe...
30 stycznia 1920 roku. Słonko przepychem swych promie
Wiele miejscowości czeka na choćby skromniutką książkę.
Burzliwe dzieje Skarszew są na tle dziejów Pomorza ni srebrzyło wieżę sześciowiekowego kościoła parafialne
Gdańskiego bardzo interesujące i ważne. To przecież w Skar go, nie zdołało atoli swojem ciepłem złagodzić dość silne
szewach znajdowała się siedziba sądu grodzkiego. W pew go mrozu, sięgającego pod wieczór 15 st. C. Poprawiano
nym sensie do roku 1772 miasto pełniło funkcje stolicy wo leszcze tu i tam dekoracje miasta. Blisko południa ulice to
jewództwa pomorskiego. Do kancelarii sądu zjeżdżała się nęły w powodzi zieleni chorągwi narodowych. Wzdłuż ulic
szlachta z całego województwa, by dokonać wpisów te szpalerami stanęły towarzystwa i cechy. Dziatwa szkolna
stamentów, aktów kupna, sprzedaży i skarg. Skarszewy z chorągiewkami barwy narodowej i bukietami w ręku ocze
kiwała błękitnego żołnierza. Ojcowie miasta z komisarycz
w dokumentach pisanych pod inną nazwą pojawiają się
w XII wieku, lecz z całą pewnością początek osady jest nym burmistrzem, Aleksandrem Muszyńskim i prezesem
Rady Ludowej, Michałem Ligmanowskim na czele wyjecha
wcześniejszy. Od końca XII stulecia przez prawie dwa
wieki dzieje Skarszew związane były z zakonem joannitów. li na szosę starogardzką, by chlebem i solą już na granicy
miasta przywitać wkraczające wojsko polskie.
Dlatego w herbie miasta na błękitnym polu w złotej aureoli
widnieje głowa św. Jana Chrzciciela. Ciekawie i obszernie
Tak oto w zakończeniu wstępu napisał w swej pracy au
w książce omówiono historię parafii skarszewskiej.
tor: Niech nakreślona przeze mnie „Historia Skarszew"
Trudno zresztą w kilku zdaniach omówić zawartość po będzie hołdem dla wszystkich pokoleń skarszewiaków,
nad 400 stronicowej książki. Oto próbka, fragment opisu którym przez wieki przyszło żyć i pracować dla dobra na
słynnych procesów czarownic z rozdziału „Życie codzien szej „ małej ojczyzny ".
ne": 17 lipca 1699r. Balcer Duwda oskarżył Katarzynę Heiders, że ta zaczarowała jego żonę. W przesłuchaniu sąd
zastosował specjalny przyrząd do tortur. To spowodowało,
Brzoskowski W.: Historia Skarszew, Wyd. WSD „Bernardinum"
że nieszczęsna przyznała się do winy. Ponadto zeznała, że Pelplin, 1997, s. 440, il., bibliogr., 15,5 x 20,5
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W 1923 roku Wydawnictwo Mortkowicza w Krakowie wydało obszerny esej Stefana
Żeromskiego Snobizm i postęp. Autor poświęcił ten tekst Włodzimierzowi Koniecznemu,
swemu przyjacielowi, artyście, żołnierzowi, bohaterowi - jak sam to określił w nocie
dedykacyjnej. Poglądy Żeromskiego, wyrażone w tej książce były w owych latach oce
niane przez niektórych jako lewicowe.
Zamieszczony poniżej fragment pochodzi ze współczesnej reedycji tekstu, zrealizowanej
w ramach Biblioteki Klasyki Regionalizmu Polskiego przez Krajowy Ośrodek Dokumentacji
Regionalnych Towarzystw Kultury w Ciechanowie.

STEFAN ŻEROMSKI

Snobizm i postęp
iteratura Polska nie wyrosła z podglebia żywota ludu
wieśniaczego i robotniczego, to też nie jest zwiercia
dłem tego swoistego życia, czyli nie znalazła dla sie
bie formy gdzieindziej nieznanej. Jest ona literaturą warstw
zwierzchnich, szlacheckiej i mieszczańskiej. Jeżeli zajmuje
się ludem, to zajmuje się, jako barwą, jako tematem ponie
kąd egzotycznym, jako materyą o wartości społecznej, lub
tworzy akt miłosierdzia, współczucia, łaski. Dla olbrzymiej,
nieprzemierzonej masy chłopstwa polskiego, gdyby nawet
czytać umiało i zapragnęło oświaty w duchu narodowym,
literatura, tworzona niegdyś w kole szlacheckim, w czasie
niewoli, a nawet dziś dla nielicznej warstwy ziemian, i mie
szczan, dla osobników wysoko szlachetnych i subtelnych,
albo dla „pokrzepienia serc", rozumiejących i czujących, co
to niewola, a co bujna, szlachecka przeszłość, - nie tylko jest
dziś nieczytelna, ale i później będzie obojętna i tylko do pew
nego stopnia własna, ulubiona droga. Podnosiłem to już
w pisemku pt. „Projekt Akademii Literatury Polskiej", opie
rając się na doświadczeniu zebranem osobiście w czytelniach
ludowych „Towarzystwa Szkoły Ludowej" i innych, iż
w czytelniach tych świecą luki wprost przerażające: nie ma
co dać do czytania ludowi. Tymczasem ten lud za kilka czy
kilkanaście lat, po przeprowadzeniu reformy rolnej i wskrze
szeniu powszechnego, przymusowego i wyższego naucza
nia, zażąda przecież książki własnej - co więcej - własnej
literatury, gdyż on to będzie narodem. Romantycy, poezya
emigracyi, nasze jęki niewoli - nie wystarczą. Pisemko o ko
nieczności utworzenia Akademii Literatury Polskiej, która
zajęłaby się całym zespołem spraw z literaturą związanych,
układane było w końcu wojny, w chaosie spraw olbrzymie
go przewrotu, a jednak dziś jest dwakroć aktualniejsze, gdy
niepodległość zaczyna zapuszczać pług parowy w nowizny
i ugory starego życia.
Pismo literatury polskiej jest odbiciem języka szlachty
i mieszczaństwa, językiem wielkomiejskim, językiem ma
łym, skąpym w stosunku do ogromu mowy ludowej, - za
chwaszczonym niebywale cudzoziemszczyzną, - językiem,
który wyrósł z jednej wielkomiejskiej gwary, dla olbrzymiej
masy nieoświeconego ludu, mówiącego swojemi gwarami,
trudnym do wyrozumienia, niemal śmiesznym, który za ple
cami naszymi wyśmiewa, nazywając go mową„cedzoną przez
zemby". Lud w niepomiernej swej masie mówi inaczej, niż
pisze jego piśmiennictwo. Zjawisko to powtarza się, oczy
wiście, i gdzieindziej, w społeczeństwach na miejscu swem
zasiedziałych, wyrastających z pni ludowych, lecz u nas, przy
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50% analfabetów jest szczególnie jaskrawem. A czy sami
twórcy literatury polskiej zdają sobie sprawę z tego, jakim
piszą językiem? Piszą, rzecz prosta, popolsku, - rzucają swe
książki w jakiś tłum, mówiący popolsku, i na tem koniec.
Tymczasem, jeśli oddalić się od stolicy o kilka kilome
trów, odejść od miast i skupień fabrycznych i przysłuchać się
mowie ludowej, to się snadnie spostrzega, iż mowa ta brzmi
inaczej, niż nasza, odmiennie, częstokroć niebardzo zrozumia
le. Mało zrozumiale nie tylko w ustach Kaszuby, Mazura
Polskiego, na Spiszu, na Śląsku i w Tatrach, ale odmiennie
i niepodobnie w kieleckiem, na Mazowszu, w lubelskiem
i płockiem. Są to gwary. Jest to tak zwane „mazurzenie". Ale
jeśli rozejrzeć się w „Mapie dyalektów polskich", ułożonej
przez Prof. Dr. Kaźmierza Nitscha, ta się spostrzega, iż owo
„mazurzenie" zajmuje całą bez mała Polskę, bowiem całe
Mazowsze, głęboko sięga w Śląsk, obejmuje piotrkowskie,
kieleckie, krakowskie, zapuszcza się w Orawę, Tatry, Spisz
i zatrzymuje się dopiero na granicy Wisłoka. Przekracza lu
belskie, Podlasie, białostockie i suwalskie, a na północy i za
chodzie biegnie na Lec, Szczytno, Sierpc, Kutno, Turek, Ka
lisz. Nie „mazurzy" Wielkopolska z Kujawami, Pałukami,
Krajną, Kociewiem, Mazurami Pruskimi, zachodni Śląsk
i ziemie, gdzie ludność rdzennie polską spotyka się z ludno
ścią czeską lub ruską. Ogromna tedy większość narodu musi
się uczyć wymawiania języka pisanego i drukowanego, a ucząc
się, chybia, kaleczy swą wymowę, „szadzi". „Szłońce gorońce piece w szamo coło". O parę kilometrów od stolicy War
szawy wieśniak mazowieski nie wymawia ą i ę, modli się
pod,,Matku Bosku" i ma w swej gwarze mnóstwo wyrazów
dziwnych, które uśmiech wyższości wywołują na wargi mie
szczanina purysty, a dowcipnych stołecznych fejletonistów
podniecają do pisania świetnych wykpiszowskich kawałów,
właśnie niby po to w gwarze, zwłaszcza w czasach przedwy
borczych. Należy tu zaraz zaznaczyć, iż wymowa chłopów
podwarszawskich nie jest „błędną", a wymowa miejska i lietracka „poprawną"w istocie swej, tylko pierwsza jest zanied
bana, a druga uprzywilejowana. Gdyby stolica Polski powstała
była w prawieku w Warszawie, lub w Płocku, to dziś pisali
byśmy „prawidłowo" - „śmnieg" zamiast dzisiejszego „śnieg",
„psiwo" zamiast „piwo", „zino" zamiast „wino" i tak dalej.
Przypominam sobie z lat dawniejszych recenzyę dziennkarską, o jednym z utworów Adolfa Dygasińskiego, jeszcze ży
jącego wówczas, gdzie fejletonista stołeczny zarzucał temu
pisarzowi, iż język jego, -język Dygasińskiego -jest „zanied
bany". Tymczasem to właśnie język literacki recenzenta,
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- którego nazwisko wypadło mi z pamięci, - był zaniedbany,
bynajmniej nie przez jakiś indywidualny defekt pisarki, lecz
przez skąpość wyrazów, nazw rzeczy, barw zjawisk, przez
oschłość, skostniałość, tożsamość z oschłością i skostniało
ścią jego kolegów po piórze. Nieprzebrane zaś bogactwo ję
zyka i sposobów wyrażanie się Adolfa Dygasińskiego, - który
miał w uchu jedne z najczystszych gwar na południowych
stokach i rozłogach gór świętokrzyskich, - okolic Wiślicy,
Rytwian, Staszowa, Zborowa, Kurozwęk, Oleśnicy, Stopni
cy, - dziedziny Oleśnickich i Zborowskich, a prapopieliska
Wiślan, - który rozumiał i czuł, jak nikt inny istotę tameczne
go życia, byt tamecznych ludzi, zwierząt, ptaków, roślin
i kwiatów, lasów i pól, - streściło się w dziełach jedynych
w swoim rodzaju, nienaśladowanych przezeń i nie dających
się naśladować, znikąd nie wziętych, jacy własnych tego pi
sarza, jak własną była jego dusza, jego rozum, pamięć, wyo
braźnia, współczucie i wynikająca stąd forma jego dzieła. Gdy
pod koniec czteroletniego pobytu w Szwajcaryi, „cnić" mi
się poczęło chwilami wśród nudnych Szwajcarów, otwiera
łem na chybił trafił jakiegoś „Beldonka", czy „Gody życia" i kraj daleki miałem przed oczyma, szum jego mowy i gwar
jego życia miałem w uchu, a żywe bytowanie plemienne
w samej jego istocie miałem w duszy. Nie wiem, jakiej lite
rackiej metodzie hołdował, nie wiem, czy był realistą, naturalistą, werystą, zolistą, czy wogóle należał do jakiej szkoły,
grupy, czy sekty pisarskiej, wiem tylko, że był niezwykłym pi
sarzem, że pismo swe zbliżył do mowy ludu pewnej okolicy na
bardzo małą odległość, a jednak jest zrozumiały dla wszyst
kich, od najwyższych do najniższych w społeczeństwie. Każdy
dziad Florek i chłopiec Beldonek, - jeżeliby czytać umieli i do
stali ową książeczkę, - mieliby z tego pisma szczerą pociechę.
Podobnie, z pełnym artystycznym sukcesem postępował
Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Władysław Orkan, Stanisław
Witkiewicz, Feliks Gwiżdż i inni co do języka podhalańskie
go, Władysław St. Reymont co do języka Księżaków, ponie
kąd Jan Kasprowicz co do swych Kujaw. Ci poeci dowiedli
utworami swoimi, iż można przełamać obręcz języka wielko
miejskiego, a nawet, że można pisać w jakiejkolwiek, wy
branej gwarze. W mowie Kaszubów, po utworach Hieronima
Derdowskiego, który mieszał wyrazy kaszubskie z polskiemi
i nie zachowywał akcentu, nowsi poeci, jak Woś Budzysz,
wprowadzając akcent ruchomy i uwydatniając w swych utwo
rach rozmaite gwary kaszubskie, wytwarzają nadzwyczaj cie
kawe zjawisko literackie.
Nie chodzi tu jednak o pisma, podawane w jakiejkolwiek
gwarze. Chodzi właśnie o to, ażeby język literacki polski, hi
storyczny, pański wielkomiejski uczynić językiem wyrasta
jącym ze wszystkich gwar polskich, podobnie, jak literacki
język Wosia Budzysza wyrasta ze wszystkich gwar kaszub
skich, albo jak język Adolfa Dygasińskiego wyrasta z ust ludu
pewnej okolicy, nie przestając być mową wszystkich Pola
ków. Dzisiejszy język literacki polski jest to, że tak powiem,
uszlachcona jedna z gwar niemazurzących, gwara wielkopol
ska Był on, zapewne, w zaraniu lat językiem księcia panujące
go, chytrego Mieszka, czy genialnego Bolesława, gdy siedzieli
w Gnieźnie, starej stolicy. Był językiem rycerzy, dworzan, włodaczów, otoczenia książęcego, świty, wodzów, drużyny, -języ
kiem obozowym, wojennym, niejako przenośnym, gdy wiel
ki wojennik szedł w walce nieustannej od morza po Tatry,
spadał w niskie Morawy, pustoszył Czechy, najeżdżał Niem
ce i Rusiny. Gdy zaś za Bolesława Śmiałego Kraków stał się
stolicą króla i jego pomocników najbliższych, najwyższych
co do stopnia i najmożniejszych z podwładnych, język ów
czesnej arystokratcyi przeniósł się pospołu z otoczeniem pa
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nującego i stał się w nowej stolicy językiem dworu, panów,
dworaków, wyższego duchowieństwa, - pomimo, iż lud pro
sty w tej stronie nieco inaczej, a po swojemu mówił. Naj
dawniejszym świadectwem tego języka jest bulla zroku 1136,
którą arcybiskup gnieźnieński dla potwierdzenia swych posiałości u papieża wyjednał. Bulla ta obejmuje jedynie wykaz
kilkudziesięciu miejscowości i kilkuset ludzi, a jednak, według opinii prof. dr. Aleksandra Brucknera, znakomitego
znawcy dziejów języka polskiego, - ten dokument dowodzi,
iż „mimo wszelkich cech starożytnych, jakich dochował, pol
szczyzna na początku XII wieku z dziesiejszą w głównych,
stanowczych rysach zupełnie się zgadzała", - a nadto, iż
późniejsze różnice narzeczowe już wtedy zaczynały wystę
pować". Jest to więc najdawniejszy ślad owej mowy gnie
źnieńskiej. Drugim z kolei dawności śladem tegoż języka są
kazania gnieźnieńskie z końca XIV wieku. Domniemany ich
autor (według ks. Fijałka) Piotr z Chomiąża pod Gąsową,
byłby Wielkopolaninem z pochodzenia, więc mowa jego mu
siałaby być śladem tamtejszej gwary. Oto urywek: ,Dziatki
miłe! Nasz Chryst miły jest on swe święte apostoły temu na
uczał był, kakoćby na tem to świecie między chrystyany bydlić mieli, a przetoć On rzekł jest był k nim, rzekąc tako: bądź
cie tako mądrzy, jakoż są wążowie mądrzy. Iż ci napirzwe wąż
tę to mądrość ma, iże gdyż ji chcą zabić, tedyć więc on swą
głowę kryje i szonuje a o całość on nics nie dba... Wtoreć przy
rodzenie jest to wążewe, iże gdyż się on chce odmłodzić tedyż
więc je gorzkie korzenie a potem więc on wlezie w durę cia
sną a tako więc on tam to z sibie starą skórę szejmie"...
Wyprawy na Niemców i Ruś, na Czechy i Pomorzan na
sycały ów język dawny tematami niemieckimi, i ruskimi,
czeszczyzną i wyrazami słowiańskiego zachodu. Już od dzie
siątego wieku zaczął się wpływ niemczyzny. Nieodzownosć
walki, podstępów, zasadzek i przewag na wojnie wobec nie
przyjaciela, wyżej stojącego w tej sprawie pod względem
technicznym, zmuszała do poznawania jego sposobów i na
rzędzi wojennych, a więc przyswajania sobie nazw i termi
nów. Obcowanie książąt i panów z monarchami i wyższymi
dygnitarzami Niemiec, Czech i Rusi, - postoje drużyny wo
jennej, nieraz tak długotrwałe, jak Bolesława Śmiałego w
Kijowie, - spokrewnianie się przez małżeństwa z Niemca
mi, Rusinami i Czechami, - pobyt Niemek, Rusinek i Czeszek na dworach wielkich książąt krakowskich wprowadzi
ły do języka sporo wyrazów postronnych. Prof. Dr. Aleksan
der Bruckner oświadcza, iż między XI a XIII wiekiem do
konał się ostateczny proces tworzenia sie polszczyzny, czyli
przejście - tie, die, rie w cie, dzie, rze. Z tych to czasów,
przed Psałterzem Floryańskim, notuje on słowa zagionione
o brzmieniu słowiańskiem: wrzemię (czas), ruskie wremia,
- czędo czy cędo (dziecię), ruskie czado, - szurza (szwagier)
-junosza (młodzieniec), - pęporzeza (akuszerka) - czyn (broń),
- rucho (szata), - ruszyca (welon), - szyp (strzała), skąd za
pewne dzisiejszy wyraz szypułka, czyli pęd roślinny w źdźbie
zboża, - wiodro (pogoda), - wełna (fala), - trzem (sień,
ostium), rosyjskie a nawet węgierskie, od słowian przejęte
terem, - skomroch (kuglarz), - wiła (błazen), - samborza
(sala), - zrzasnąć się (przerazić się) oszołomiony, czyli ten,
kto pierwszy raz ciężki szołom przywdział na głowę. Z inne
go źródła prof. Dr. Jan Łoś przytacza następujące zaginione
słowiańskie wyrazy: mzda (odpłata), - wysprz (do góry), uścić (lśnić się), - wrępny (piękny), - pęga (bicz), - pop
(ksiądz), - pogłytać (połknąć). Czy te wyrazy istniały w tam
tej mowie polskiej, czy też do niej wtrącone zostały z obczy
zny wschodniej? W dzisiejszym języku ludowym, który tyle
starego zasobu przechował, słychać z nich niektóre.
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Wybrane
koligacje Tollików
Tollikowie
mają już rozpoznany rodowód na sześć-siedem pokoleń, przy czym wielość współcze
snych potomków męskich pozwala domniemać, że familia ta przetrwa jeszcze co najmniej kilka pokoleń i wejdzie daleko w XXI wiek. Przy dość licznych potomstwach pokoleń sięgających
XIX wieku naturalną rzeczą jest, iż uzyskano wiele koligacji.
Powinowactwa Tollików bardzo urozmaiciły tę familię, dodając jej wiele nowych zabarwień i to
pod wieloma względami. Najbardziej zasługują na przedstawienie małżonkowie ze związków zawar
tych najwcześniej, a więc małżonkę Franciszka Tollika i współmałżonków ich dzieci i wnuków. Tym
bardziej warto się nimi zająć, gdyż mają pochodzenie pomorskie po mieczu i po kądzieli.

ozpoczynając od antenata, którym jest Franciszek Tollik urodzony około 1785 roku, związał się w 1811 roku
małżeństwem z Anną Ornass z Rajków, która to ro
dzina ma bardzo bogatą tradycję i poza niniejszym opraco
waniem zasługuje na odrębne potraktowanie.
Współczesna wiedza o Ornassach obecnie pozwala przy
puszczać, że Anna miała rodzeństwo i mogli nim być: Mi
chał ożeniony w 1802 roku z Barbarą Klinowską, Rozalia,
która wyszła za mąż w 1814 roku za Tomasza Hillara i Jan
żonaty z Anną Niklas. Wspomniany Tomasz Hillar, aby
wskazać na wielorakie związki rodzinne, był synem Piotra
i Barbary Niklas.
Potomkowie Ornassów (zresztą współcześnie żyjący)
mają ślady swojej obecności zachowane także w kartografii.
W Rajkowach leży Ornasowo - siedziba ich przodków ozna
kowana na mapach. Pomniki na cmentarzach budzą podziw
i te w Rajkowach i nie tylko. Piękny pomnik tej rodziny
w Toruniu ze stojącą figurą Jezusa naturalnej wielkości, nie
stety, może już długo nie przetrwać.
W rodzinie Ornassów byli i są prawnicy, żeby wspomnieć
choćby o Janie Chryzostomie (1859-1932), absolwencie Uni
wersytetu w Berlinie, który był sędzią w Sądzie Apelacyj
nym w Kwidzynie i wiceprezesem Sądu Apelacyjnego
w Toruniu. Był też przewodniczącym plebiscytowej komisji
kontrolnej na powiat kwidzyński w 1920 roku.
Współcześnie mecenas Henryk Ornass z Torunia od wielu
lat ma kancelarię prawniczą. Córki Henryka przy zamążpójściu zachowały nazwisko rodowe, aby nie zanikło ono w dal
szym potomstwie.
Spośród nauczycieli znajdujemy Stefanię z Ornassów
Rynduch (ur. 1906) w Polskim Gimnazjum Macierzy Szkol
nej w Wolnym Mieście Gdańsku, później również wykła
dowcę na wyższych uczelniach Trójmiasta.
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W drugim pokoleniu po Franciszku Tolliku mamy kilka
liczących się nazwisk:
Melchior Tollik, syn Franciszka, wziął za żonę (dru
gą) Paulinę Behrendt (1829-1914), córkę Józefa i Kata
rzyny z d. Szołła, urodzoną w Pomyjach. Ślub zawarli
w 1815 roku. Behrendtowie pochodzili z Kosznajdrów
w bygdoskiem. Z tej rodziny Behrendtów pochodził
Erwin (1890-1939), filolog, nauczyciel języków klasycz
nych oraz francuskiego i niemieckiego w Gimnazjum Ma
cierzy Szkolnej w WM Gdańsk.
Znany był też dr med. Franciszek Behrend (1856-1936),
ożeniony z Jadwigą z d. Gdanietz. Zamieszkiwał w Gniewie
i był cenionym lekarzem w tamtejszym środowisku.
W tym gronie była jeszcze druga, Paulina, ale zd. Tollik
(1852-1939), córka Jana i Jeanetty Taube, która wyszła za
mąż za Jakuba Manię, syna Jana i Katarzyny Behrendt. Brat
Jakuba, Paweł Mania, miał żonę Klarę Tollik. O Maniach
będzie więcej w dalszym ciągu.
W rodzeństwie Melchiora, tj. w rodzinach Pawła i To
masza Tollików, wielokrotnie zachodziły powiązania rodzin
ne z Kraskami.
Kraskę pochodzili z Miłobądza, gdzie zajmowali się rolą.
Ich ustalona genealogia wyprzedza o dwa pokolenia Chry
zostoma Kraske (1776-1854), który ożeniony z Anną Kęsicką miał troje dzieci skoligaconych z Tollikami. Rodzicami
Chryzostoma byli Jan Kraske (1742-1816) i Katarzyna
z Krajneckich, a dziadkami - Michał (1729-1792) i Barbara.
Ostatnie dwa (albo ściślej: pierwsze dwa) pokolenia żyły je
szcze w czasach Królestwa Polskiego.
Te wspomniane koligacje Kraskich dotyczyły Elżbiety
(1819-1890), która była pierwszą żoną Tomasza Tollika. Po
raz drugi Tomasz ożenił się z Marianną Białk, córką Jakuba
i Marianny z Kraskich(1816-1900), siostry Elżbiety. Kolej-
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ne skoligacenie nastąpiło poprzez Juliannę (1822-1878),
która wyszła za mąż za Pawła Tollika (brata Tomasza)
z Królówlasu. Marianna, Julianna i Elżbieta Kraske były sio
strami, córkami Chryzostoma i Anny Kęsickiej z Miłobądza.
W tym powinowactwie brak jakichkolwiek potocznych wia
domości o samej rodzinie Krasków.
W kontekście koligacji Kraskich warto zwrócić uwagę
na to, że wśród dotychczasowych „kociewiaków" znalazła
się „kaszubka" w osobie Marianny Białk. Ród jej sięga ko
rzeniami do Zdrady koło Pucka, stąd bowiem pochodził jej
ojciec, Jakub. Jeszcze słów kilka o niej znajdzie się w dal
szej części tego opracowania.
Przechodząc do kolejnego pokolenia po Franciszku
wrócić musimy do już wspomnianych Maniów. Rodzina
ta korzenie swe wywodzi z Pomyj, o czym świadczy naj
starszy dokument z 1594 roku. Potem ich ślad prowadzi
do Narków. Tu w 1742 roku konwent zakonu cystersów
dał Adamowi Mani w dzierżawę Narkowy za 300 złotych
rocznie na okres 3 lat.
Najwcześniej ustalony przodek Maniów, o którym tutaj
będzie mowa. to Jan. ożeniony z Katarzyna, Behrend (powi-

Grób rodziny Ornassów w Toruniu
Fot. Bogdan Bieliński, 1997 r.

dr Franciszek Behrendt z Gniewa
(1856-1936)
Reprodukcja: Bogdan Bieliński na podstawie starej fotografii
wykonanej w studio Th. Andersena w Stuttgarcie
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nowactwo przez Melchiora Tollika), których to małżonków
spotykamy w Małych Walichnowach. Natomiast z Pomyjami związany był Albin Mania, skąd pochodził Tomasz, po
jawiający się w źródłach rodowych już w XVI wieku.
Najbliżsi Tollikom są Maniowie z Rajków. W tym miej
scu trzeba przypomnieć Pawła Manię, syna Jana i Katarzyny
Behrendt, ożenionego z Klarą, córką Malchiora Tollika. Po
jej śmierci Paweł ożenił się z Klarą z Hillarów. Z pierwsze
go małżeństwa miał Urszulę, którą wydano do Gniewa za
bogatego kupca, Jana Andrzeja Kleinę. Z drugiego małżeń
stwa było sześcioro dzieci, w tym najstarszy był Bronisław
(1889-1925), poseł do Pierwszego Ordynaryjnego Sejmu Pra
wodawczego w okresie międzywojennym.
Gospodarstwo ziemskie Pawła Mani w Rajkowach prze
jęte po Langmesserach należało do większych w tej wsi,
miało 140 ha w 1929 roku. Nazywano je „maniowem" i ta
kim przetrwało w pamięci mieszkańców.
Maniowie ponadto mieli gospodarstwo w Szprudowie.
Tu gospodarzyło co najmniej kilka pokoleń: Jan Mania
i Marianna z Radzikowskich, w następnym pokoleniu Pa
weł Mania z Katarzyną z Szołłów, kolejno Albin z Katarzyną

Szołła, a ostatni Augustyn i Anna z Szulców zwana Emą. To
gospodarstwo miało w 1929 roku 94 ha.
Maniowie również byli w Sztumskiej Wsi. Tu osiadł
Jakub Mania, który miał za żonę Paulinę Tollik, córkę Jana
i Jeanetty Taube. Ich gospodarstwo wykupiło kierownictwo
wiezienia w Sztumie.
W tym miejscu przyszła kolej na wskazanie wielopoko
leniowej rodziny Kamińskich, z której Bronisławę (18721949) obrał sobie za żonę najmłodszy z synów Malchiora Paweł Tollik.
Antenat Bronisławy to Mateusz Kamiński (1752-1824)
rolnik z Kulic, który ożeniony był z Ewą Szczeblewską z Rzeżęcina. Syn jego Jan Kamiński (1791-1867) miał za pierwszą
żonę Mariannę Pomierską, a drugą Franciszkę Frost. Żeby
zamieszać swoim potomnym w konwenansach to jego syn
Józef (1815-1895) wziął za żonę siostrę swego ojca Barbarę
Frost i w ten sposób spłaszczyły się dwa pokolenia w jedno.
Syn Barbary, Franciszek (1842-1921), też był dwukrotnie
żonaty: z Marcjanną Majewską, następnie z Marianną Ma
ciejewską.
Bronisława, córka Franciszka z pierwszego małżeństwa,
miała brata ks. Mieczysława Kamińskiego, który był probo
szczem w Szczuce. W licznym rodzeństwie jej ojca (11) spoty
kamy interesujące powinowactwa: np. Apolonia wydana za
Dominika Jastrzębice-Kuczkowskiego do Mirotek Franciszka
wyszła za Jakuba Mańkowskiego, z tego małżeństwa wywodzi
się ksiądz Alfons Mańkowski, proboszcz w Lembargu, histo
ryk Pomorza, prezes TNT. Kolejni dwaj bracia Kamińscy - Te
ofil i Jan ożenili się z siostrami Marianną i Antoniną Wojnowskimi, córkami Piotra i Agnieszki Sadowskiej z Kornatowa.
Z małżeństwa Jana i Antoniny był syn Feliks Kamiński
(1885-1941), który jako pierwszy podjął się opracowania rodo
wodu Kamińskich. Pracę tę prowadził już w okresie między
wojennym, więc efekty były lepsze, bo źródeł nie przerzedziła
jeszcze druga wojna światowa.
Brat Feliksa - Aleksander Kamiński (1880-1940) w la
tach 1919-1920 był przedstawicielem ludności polskiej przy
Komisji Międzysojuszniczej na obszar mrągowski oraz
z ramienia Polaków zastępcą landrata. W 1928 roku uzyskał
mandat do Sejmu. Figuruje w słowniku. Kto był kim w Drugiej
Rzeczpospolitej". Był więźniem obozu koncentracyjnego
w Sachsenhausen. Zginął w 1940 roku w Dachau.

Julian Tollik, jedyny syn Pawła z Królówlasu wszedł
w ożenek z Dorotą Bolt. Sam pewnie nie był świadomy tego,
że powinowactwo to przysporzy Tollikom związków z tak li
czącymi się rodzinami, żeby wymienić chociaż Czarlińskich
czy Donimirskich.
Boltowie mieli uciec w okresie prześladowań katolików
z Anglii i zatrzymać się w Berlinie. Tradycja rodzinna prze
kazuje wiadomość, że płk. Ludwig Bolt, adiutant feldmar
szałka Prus von Bluchera w 1813 roku uczestniczył w wy
prawie na wschód. W drodze zaskarbił sobie łaskę swego
wodza ratując mu życie, a sam zostaje ranny w nogę. To spo
wodowało, że Bolt w drodze powrotnej z wyprawy zatrzy
muje się w miejscu postoju wojska w Kolibkach. Tu pozna
je pannę Hasse i wiąże się na stałe z Pomorzem. Ponieważ
rodzice panienki unają związek ten za mezalians młodzi
muszą opuścić majątek. Z pomocą przychodzi im bogata ciot
ka Bolta z Gdańska i funduje młodym pokaźny mająteczek
800 ha w Barłożnie koło Skórcza. Tu rodzina Boltów się
rozwinęła i stąd pochodzi też dalsze potomstwo.
Z osobowości indywidualnych tej zacnej rodziny Boltów
wystarczyłoby wspomnieć o zasługach ks. senatora Feliksa Bolta
(1864-1940), który był rodzonym bratem Doroty z męża Tollik.
Ks. Bolt od 1900 roku jako kuratus w Srebrnikach, od
1929 proboszcz tej parafii, poza pracą duszpasterską współ
pracował z ziemianinem, Stanisławem Sikorskim z Wielkich
Chełmów na niwie społeczno-gospodarczej. Był posłem i sentorem. Uznawany jest za twórcę polskiego stanu mieszczań
skiego na Pomorzu. Zginął w Stutthofie w 1940 roku.
Trudno tutaj nie napomknąć o Boicie - prezydencie mia
sta Torunia. Antoni Bolt (1891-1941), syn Antoniego i Melani Halk-Lebińskiej, był najpopularniejszym prezydentem
tego miasta w okresie międzywojennym. Jako prawnik zaj
mował również szereg stanowisk w swoim zawodzie: był
naczelnikiem Sądu w Jutrosinie, a także referentem w De
partamencie Sprawiedliwości w Ministerstwie b. Dzielnicy
Pruskiej. Ożenił się z Haliną Czarlińską, solistką operową
w Wolnym Mieście Gdańsku.
Jest jeszcze drugi punkt styczny Tollików z Boltami: sio
stra Doroty - Antonina z męża Glaza - wydała swoją córkę,
Leokadię za Augustyna Tollika z Janowa - syna Melchiora.
Genealogia Boltów zerejestrowała dotąd sześć pokoleń.
W tym ostatnim pokoleniu jest jedyny męski potomek ,To-

Rodzina Białków
przed dworkiem
w Zdradzie
koło Pucka
Repr. fot. B. Bieliński
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masz, urodzony w 1973 roku w Gdańsku, dotąd kawaler,
syn Adama i Krystyny z zd. Lange. Od niego zależeć będzie
dalszy pokoleniowy rozwój tej rodziny.
Balewscy związali się z Tollikami poprzez ślub zawarty
w 1874/75 pomiędzy Franciszkiem a Józefiną Tollik. Miał
to być pierwszy ślub cywilny w Bobowie. Franciszek objął
ojcowiznę 90 ha po Antonim w Grabowie koło Bobowa, którą
ponoć przegrał w karty.
Przodkowie ich pochodzić mają z Balewka, w którego
okolicach znajduje się też Jezioro Balewskie.
Antoni Balewski (1818-1889), ojciec Franciszka, wra
cając pieszo z wojska zatrzymał się w Kamionce u swoich
krewnych i tam zapoznał się ze swoją przyszłą żoną, Ma
rianną Niklewską.
Poza Franciszkim, Antoni miał jeszcze córkę, Rozalię
(1849-1909), zamężną Mosińską w Grabowie oraz syna Leo
na (1854-1935), ożenionego z Joanną Binerowską, zamieszka
łą w Nowej Cerkwi. To ich syn, Józef Balewski, dr med.
piastował w Starogardzie wiele wysokich stanowisk,
w tym był dyrektorem szpitala. Za młodu filomata, później
członek Storonnictwa Narodowego w okresie międzywo
jennym. Dożył jubileuszu dziewięćdziesięciolecia. Jego
syn, Łucjan, dr nauk chemicznych z Poznania wiele UJsiłku włożył i uzyskał wspaniałe efekty w odtworzeniu ge
nealogii i zapisu kroniki tej rodziny.
W rodzinie Balewskich, poza lekarzami, byli też prawnicy
jak np. Tadeusz Balewski (najpierw sędzia, a później adwo
kat w Toruniu).
Dalszym rodzeństwem Juliana i Józefiny była Rozalia
Tollik, która wyszła za Franciszka Piontka (1847-1923) do
Bobowa. Tym małżeństwem doszło do dodatkowego zbliże
nia między Rozalią a jej siostrą Józefiną. Przyrodnia siostra Fran
ciszka, Joanna Binerowską wyszła za Leona Balewskiego.
Piontkowie mieli swoją posiadłość ziemską w BobowieUrbanowie. Dysponowali też rozległym areałem leśnym,
gdzie urządzali polowania. Gospodarstwo to utrzymywali do
1906 roku, sami zaś rodzice zachowali dla siebie 3 ha go
spodarstwo deputatne w Bobowie.
Prawnuk Franciszka, Grzegorz, urodzony w 1960 roku,
zamieszkały w Starogardzie Gd jest szóstym pokoleniem
w tej rodzinie, a jego antenat, Jan Piątkowski w akcie ślubu
z 1810 roku ma zapis „colunus".

Trzecią i ostatnią córką Pawła i Julianny Tollików
z Królówlasu była Paulina, która wyszła za Antoniego Świtalskiego. W rodzinie tej z dumą wspomina się o Antonim
Świtałło pochodzącym ze Żmudzi. Teść Paultny służył
w gwardii konnej i za udział w trzech wojnach otrzymał
tytuł szlachecki. Odtąd też nosił nazwisko Świtalski. An
toni uczestniczył też w 1846 roku w powstaniu starogardz
kim, blisko Floriana Ceynowy. Męskich potomków Switalscy pozostawili niewielu i mało o nich wiadomo. Za to
z żeńskiego potomstwa Aleksandra, siostra Antoniego ju
niora, wyszła za Jana Długońskiego, bogatego kupca i za
służonego działacza w h a n d l u i b a n k o w o ś c i
w Starogardzie.
Z kolejnego potomka Franciszka, antenata wśród Tollików,
syn Jan, ożeniony z Jeanettą Taube miał też syna Jana, który
poślubił Helenę Gulgowską (1877-1940) i w Kiełbasinie mieli
gospodarstwo 420 ha. Ich córka, też Helena, wyszła za maż za
Józefa Ornassa. Był to potomek w prostej linii po bracie żony,
Franciszka. Brat Heleny, ks. Polikarp Gulgowski (1870-1949)
był proboszczem w Kiełbasinie i dotrwał tam 50-lecia kapłań
stwa. Wcześniej uzyskał członkostwo Dworu Papieskiego z ty
tułem prałata domowego i szambelana.
Gulgowscy pochodzili z Kiełpina pod Tucholą. Helena
była spokrewniona z Izydorem Gulgowskim, nauczycielem,
twórcą pierwszego w Polsce muzeum „na wolnym powie
trzu" we Wdzydzach Kiszewskich. Izydor i jego żona, Teo
dora z Fethków, związani byli z ruchem młodokaszubskim.
Listę postaci związanych powinowactwem z Tollikami za
myka Antoni Niklewski (1862-1910), trzeci mąż Marianny
Białk, która była drugą żoną Tomasza Toflika. Antoni był synem Aleksandra Niklewskiego, brata Marianny zamężnej
Balewskiej.
Niklewscy od wielu pokoleń zamieszkiwali na gospo
darstwie w Gogolewie. Miało ono za czasów Aleksandra
jeszcze 53 ha, a było ono przecież wynikiem wcześniejszych
podziałów pomiędzy następców.
Wspomniana tli lista nazwisk, w których każde jest tylko
cząstką wielopokoleniowych rodzin pomorskich (w większo
ści kociewskich) ma choć drobny udział w historii tych ziem.
Pominięcie kilku nazwisk wynagrodzono przedstawie
niem w załączniku kolejnych koligacji Boltów oraz Kamińskich z Wojnowskimi i Weis Czarnowskimi.

Paweł Tollik
z żoną Bronisławą
z d. Kamińska

Reprodukcja: B. Bieliński

Z prawej:
Paulina Behrendt,
zamężna Tollik,
druga żona Melchiora
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MAREK ŚLIWA

Refleksje nad historią Nowego
W rocznicę ostatniego wyzwolenia
Z ilustracjami Zbigniewa Wietka

P

ierwszy gród na terenie obecnego Nowego, gro
dzisko na Garbuzach. powstał w integralnym
związku z autonomicznym Pomorzem Gdańskim.
Przestał on istnieć wraz z wejściem wojsk Bolesława
Chrobrego na Pomorze. Osada przy grodzie przetrwała
jego upadek, stając się częścią państwa Piastów. Pań
stwo to w połowie XI wieku przeżyło kryzys religijny i jego
władza uległa rozluźnienia. Nowe Pomorze nie zdążyło się
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jeszcze w pełni zinstytucjonalizować, gdy weszły nań woj
ska Władysława Hermana, a potem Bolesława Krzy
woustego, podporządkowując sobie ośrodki władzy
lokalnej. W 1138 roku umierający książę podzielił swe
państwo pomiędzy urodzonych i nieurodzonych synów.
Narastające trudności seniora krakowskiego, dotyczące
narzucania swej zwierzchności wobec coraz bardziej licz
nych krewnych, spowodowały kolejne odzyskanie auto-
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nomii przez Pomorze. W dzielniej tej wymarła właśnie
lokalna dynastia książęca i do władzy doszli nowi ludzie.
Według nie istniejących już świadectw w tym właśnie okresie dojść miało do restytucji grodu w Nowem.
Przypuszczalnie w 1185 roku założył go książę Sambor I.
Zbudowano drewniany kasztel, a osadę zabezpieczono
drewniano-ziemnymi obwałowaniami. Istniał w niej już
drewniany kościółek parafialny.
Po śmierci Leszka Białego w 1227 roku Pomorze Gdań
skie odzyskało pełnię samodzielności politycznej. Osada
nowska rozwijała się bardzo bujnie, wykorzystując swoje
korzystne położenie komunikacyjne u zbiegu dwóch szla
ków handlowych: Drogi Królewskiej i Drogi Kupieckiej.
Nowo powstały gród strzegł przeprawy wiślanej. Jego
powstanie upamiętnione zostało w nazwie miasta - Novo
Castro - czyli Nowy Gród, w przeciwieństwie do jego wcze
śniejszej formy, grodziska na Garbuzach.
W 1266 roku, wedle Kroniki Piotra z Dusburga. na nowskim kasztelu zmarł książę Świętopełk. W tymże roku pod
Nowem doszło także do potyczki z Krzyżakami, którzy je
potem najechali. Osada jednak rozwijała się nadal. Wkrót
ce gród stał się siedzibą kasztelana. W 1282 roku książę
Mściwoj U osadził w Nowem pierwszych franciszkanów na
niekrzyżackim jeszcze Pomorzu co świadczy o uzyskaniu
przez osadę wyraźnie miejskiego charakteru.
Po śmierci tego ostatniego księcia gdańskiego, Pomo
rze przeszło pod zwierzchnictwo Przemyśla II koronujące
go się wkrótce potem na króla zjednoczonej Polski. Zginał
jednak, zamordowany przez możnowładców (w zmowie
z Brandenburczykami) zainteresowanych dalszym rozbi
ciem dzielnicowym. Jego następca, Władysław Łokietek,
kontynuował dzieło zjednoczenia państwa. Potwierdził
przedlokacyjny status Nowego, nadając je, jako miasto pry
watne, swemu stronnikowi Aleksemu z Lekinsteinu. Pano
wanie Łokietka nad Polską i Pomorzem okazało się jednak
krótkie, ponieważ nie potrafił ułożyć sobie stosunków z moż
nymi rodami Wielkopolski i Pomorza. Opuszczony, rato
wał się ucieczką oddając tron czeskim Przemyślidom.
Wacław II koronował się na króla Polski, utrzymując jej
jedność. W tymże czasie, jakoby dobrowolnie, z Nowego
zrezygnował Aleksy i król oddal je Piotrowi, synowi woje
wody pomorskiego, Święcy, który w 1302 roku nadał No
wemu przywileje miejskie na prawie polskim. Piotr, ostatni
Starosta Generalny Pomorza, bronił je przed Branderburczykami, chcącymi najazdem sfinalizować tajne rozmowy
z Pragą o wymianie terytoriów, przerwane mordem na Wa
cławie III Święcowie przyzywali na Pomorze Łokietka, który
nadal jednak nie potrafił się z nimi porozumieć. Wypowiadzieli mu więc posłuszeństwo, jako swemu seniorowi len
nemu, nie wywiązującemu się z opieki nad wasalem.
i podporządkowali się marchii. Doszło do wojny między
Branderburczykami a Polską, z której skorzystało państwo
krzyżackie. Wezwani na pomoc przez Łokietka Krzyżacy
sami krwawo zagarnęli Pomorze dla siebie. Kasztel nowski
został zdobyty, a osada zniszczona.
Tak oto, w wyniku nieskutecznej polityki władcy i zbyt
wielkich ambicji rodowych Święców, Pomorze stało się
ziemią krzyżacką. Wkrótce potem Nowe stało się częścią
nowo powstałego zakonnego wójtostwa tczewskiego.

zmieniły się w mury obronne, kościółek w potężną farę.
Wznowione także zostały prace przy budowie kompleksu
klasztornego. Trwało to oczywiście wiele lat, może i cały
wiek, świadcząc o dobrobycie miasta i jego mieszkańców.
Nadal wybuchały wojny. Nowe było najeżdżane przez woj
ska polskie, podobnie jak w 1410 roku.
W roku 1440 Nowe udowodniło swój sprzeciw wobec
Zakonu, wstępując do powstającego Związku Pruskiego.
Okoliczny rycerz, Jan z Jani, był nawet jednym z jego
przywódców. W owym okresie jedynie patrycjat był nie
miecki lub zniemczony, inni zaś mieszkańcy uważali się
za Polaków. Dali oni temu wyraz przejmując miasto i za
mek siłami lokalnej konfederacji tuż przed wybuchem
wojny trzynastoletniej. Obsadzone przez wojska królew
skie i gdańskie Nowe stało się potem jednym z miejsc
rozmów w sprawie wykupu Malborka.
Sierpniową nocą 1458 roku zdradziecki patrycjat otwo
rzył miejskie bramy przed rycerzami i knechtami Zako
nu, a w kilka lat później Nowe miało szanse sprawdzić
możliwości swych instalacji obronnych. Dogodne poło
żenie, fosa, kilometr murów, szesnaście wież i zamek od
parły polski szturm i dopiero trwające 6 miesięcy oblęże
nie wymusiło poddanie się broniących. Nastąpiło to
w lutym 1465 roku, kiedy to Nowe było już ostatnim krzy
żackim punktem oporu nad Wisłą, blokującym tę rzekę.
Miasto wróciło do Polski, stając się siedzibą staro
stwa. Rozpoczął się półtorawiekowy okres spokoju,
w którym nastąpił dalszy rozwój miasta. Powstały zaja
zdy i domy kupieckie, pozamiejska kaplica przydrożna.
a pod miastem, na Rybakach, przystań rzeczna. Doli
nę wiślaną zasiedlili osadnicy holenderscy osuszając
ją. Korzystali ze swobody religijnej w tolerancyjnej wów
czas Polsce. W mieście zdarzały się wprawdzie konflikty
wyznaniowe, lecz były one stosunkowo niewielkie i nielicz
ne. We władzach królewskiego miasta Nowe zasiadali tak
że ubożsi mieszczanie, tworząc „III ordynek". Wszystko to
było możliwe dzięki mądrym rządom rozsądnych władców,
pokojowi i pieniądzom płynącym z handlu wiślanego.

W

początkach 1350 roku wielki mistrz Henryk
Dusamer von Arffenberg nadał Nowemu po
nownie prawa miejskie, ale według przywileju
chełmińskiego, inicjując odbudowę miasta w kamieniu
i cegle. W miejscu kasztelu powstał zamek, obwałowania
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W

iek XVII, przyniósł wielkie zmiany. Rządzący
wówczas Polską Wazowie wciągnęli kraj w swój
dynastyczny konflikt. Na wskroś europejscy
Szwedzi weszli na Pomorze, wdarli się również do Nowe
go mordując, gwałcąc, niosąc pożogę. Szczególnie moc
no ucierpieli nowscy zakonnicy, wówczas już bernardy
ni. Część z nich zginęła, wichi uwięziono.
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Kolejnego szwedzkiego wyzwolenia doświadczyło
Nowe w czasie „potopu", kiedy stało się ono, w wyniku
zdrady możnowładztwa, na wiele miesięcy miastem szwedz
kim. Wyzwolone w 1658 roku przez Jakuba Wejhera, jed
nego z podkomendnych Czarnieckiego, nigdy już nie
odzyskało swej dawnej świetności. Przyczyniła się do tego
stale pogarszająca sytuacja gospodarcza, ściśle związana
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z monopolizowaniem handlu wiślanego przez Gdańsk.
Cała Polska zresztą stawała się krajem anarchii i samo
woli możnych. W XVIII wieku nasilające się pogromy
innowierców i procesy o czary wyparty dotychczasową
tolerancję religijną. Wszystko to działo się w okresie wiel
kiej wojny północnej. Przez Polskę, która przecież nie była
stroną w tym konflikcie, przechodziły, jak chciały, liczne
oddziały saskie, szwedzkie i rosyjskie oraz zbrojne milicje
magnackie zwalczających się stronnictw. Kilka razy w roku
do Nowego wpadali różni dowódcy, zbrojnie domagając się
pieniędzy, żywności, a nawet czyniąc „zaciągi" wśród lud
ności. Ogromne ludzkie żniwo zebrała wówczas epidemia
„czarnej śmierci", w wyniku której zmarło ponad 500 osób
w tym także żona starosty i cała rodzina burmistrza.
Pewne uspokojenie nastąpiło w drugiej połowie tego
wieku, kiedy wraz z koronacją Stanisława Augusta Po
niatowskiego pojawiły się szanse na korzystniejsze
zmiany. Potężni sąsiedzi Polski nie chcieli jednak na
to pozwolić. W okresie konfederacji barskiej Nowe oku
powały wojska rosyjskie, potem pruskie. W 1772 roku
okupacja zamieniła się w zabór. Nowe stało się częścią
Królestwa Prus.
Zaborca w wyniku intensywnie prowadzonego osa
dnictwa spowodował zwiększenie liczby mieszkańców
Nowego, do poziomu z 1570 roku. Zmieniły się znacznie
stosunki narodowościowe. Miasto jednak zaczęło się na
powrót rozwijać, lecz pewne aspekty tego rozwoju były
mało korzystne. Rozbiórce uległa znaczna część zamku,
polowa murów i baszt, całkowicie usunięto opustoszały
po wymarciu zakonników klasztor.
Obok rozwoju demograficznego następował także,
charakterystyczny dla XIX wieku, rozwój przemysłowy.
Jednakże w połowie stulecia wydarzył się fakt, który za
decydował negatywnie o przyszłości Nowego. Budowana
w tym czasie linia kolejowa ominęła miasto, co spowodo
wało regres w rozwoju.

nie zawsze rozumiała pomorską specyfikę. Ludzie z Kon
gresówki, przybyli do tej dzielnicy w ramach tzw. repolonizacji Pomorza, traktowali autochtonów nierzadko jak
Niemców. Celem załagodzenia narastających konfliktów
powołano specjalną sejmową Komisję Pomorską, której
przewodniczył kociewianin, ks. Feliks Bolt.
Okres międzywojenny to czas umacniania gospodar
ki Nowego, związanej z przemysłem drzewnym i meblar
skim, powstałym w końcu poprzedniego wieku. Część
ludności, przeważnie ta lepiej sytuowana, nadal była nie
miecka. Protestanci posiadali wówczas jako swą świąty
nię kościół pofranciszkański, nowscy Żydzi zaś modlili
się w swej niewielkiej synagodze.
Druga połowa lat 30. to okres zaostrzenia się sytuacji
międzynarodowej i wewnętrznej. Także w Nowem do gło
su zaczęły dochodzić siły radykalne i nacjonalistyczne.
Rozpoczął się bojkot żydowskich sklepów, zaś V kolum
na niemiecka zintensyfikowała swe działania. Błędem
byłoby identyfikować wszystkich Niemców z faszystow
skim szowinizmem, lecz aktywność nielicznych zaczęła
dominować nad biernością pozostałych.
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o wybuchu drugiej wojny światowej. 3 września
1939 roku wojska niemieckie weszły do Nowego.
III Rzesza całkowicie nie uznawała Żydów, zaś
kulturowo czynni Polacy znaleźli się na czarnych li
stach osób przeznaczonych do fizycznej likwidacji.
W listopadzie Einsatzkomanda zakończyły swą zbro
dniczą działalność, rozstrzelawszy lub wysławszy do
obozów koncentracyjnych większość polskiej admini
stracji, duchowieństwa, kadry pedagogicznej, działa
czy społecznych i gospodarczych, odcinając naród od
jego korzeni.
Pozostali, wkrótce potem musieli zadeklarować się
narodowościowo, to znaczy „dobrowolnie" uznać się
za Niemców. Proces ten znacznie przyspieszono wiosną
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iek XIX to także okres rodzenia się właściwej
świadomości narodowej Polaków. Nowe znaj
dowało się wprawdzie poza powstaniami, lecz
zawsze starało się wspierać walczące Królestwo Kongre
sowe. Koniec wieku to powstanie zjednoczonych Niemiec
i Kulturkampf, na który odpowiedzią była wzrastająca
działalność nowo powstających organizacji i stowarzy
szeń krzewiących polski język, obyczaj i wiarę. Integro
wały one także polskie społeczeństwo w jego gospodar
czej walce z Niemcami.
Nowe, poza kampanią napoleońską, uniknęło wojen
nych zawieruch. Jednak mieszkańcy Nowego, jako pru
scy czy niemieccy poddani, często ginęli w bojach o nie
swoją sprawę. Najtragiczniejsza w tym względzie była
wojna powszechna tocząca się w latach 1914-1918, zwa
na powszechnie pierwszą wojną światową. Tuż po jej za
kończeniu, na wiecu w Nowem powołano do życia Sto
warzyszenie Kombatantów „Jedność", które wysiało
200 ochotników do jedynego zwycięskiego polskiego po
wstania - Powstania Wielkopolskiego. Przez wiele na
stępnych miesięcy Pomorze było „ziemią niczyją", trwał
tu swoisty zbrojny pokój i podziemne tworzenie zaląż
ków przyszłej polskiej władzy.
25 stycznia 1920 roku weszły do Nowego jednostki
Frontu Pomorskiego gen. Józefa Hallera. Zostały one ser
decznie powitane przez miejscową ludność. Potem oka
zało się, że na Pomorzu nie wszystko było tak, jak być
powinno. Zdarzało się bowiem, że nowa administracja
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1942 roku, kiedy to nie podpisanie Doutsche Volksliste.
(niemieckiej listy narodowościowej) groziło już daleko
idącymi konsekwencjami, do kary śmierci włącznie. Po
zyskanych w ten sposób „obywateli" kierowano na front,
gdzie często Polacy w mundurach Wehrmachtu ginęli
w bratobójczej walce. Wielu z nich uciekło lub poddało
się do niewoli, przechodząc w ten sposób do polskich
jednostek na Zachodzie.
W okolicznych lasach wzmógł się w tym okresie ruch
partyzancki, organizowany przez Tajną Organizację Woj
skową „Gryf Pomorski", a potem także przez Armię Krajo
wą. Należy przy tym pamiętać, że Nowe jak i całe Pomorze
wcielone było do III Rzeszy i nigdy nie było wiadomo, kto
mieszka w pobliskiej chacie, ponieważ obszary te w poważ
nym stopniu zostały zasiedlone przez ludzi z głębi Niemiec.
Rok

1945 to czekanie na nadejście Armii Czerwonej. 19 lutego jednostki 2 Armii Uderzeniowej
gen. Iwana Fieduninskiego weszły do Nowego, nie
stanowiącego żadnego oporu. Mimo to zniszczenia i straty
w ludziach były spore, a to w związku z walkami prowa
dzonymi o Grudziądz, leżący na przeciwnym brzegu Wi
sły. W tej strefie operacyjnej znajdowało się także Nowe.
W działaniach wojennych poległo m.in. kilkuset żołnie
rzy radzieckich, spoczywających na nowskim cmentarzu.
Wraz z wojskiem weszła do miasta nowa administra
cja o zupełnie innej, niż przedwojenna, orientacji poli

tycznej. Represje nowej władzy dotknęły pozostałych
w okolicy Niemców, ludzi uczciwych, którzy mając
czyste sumienie nie uciekali na Zachód. Represjono
wano także Polaków. Każdy pretekst był dobry, choć
karano głównie za przynależność do „reakcyjnego"
podziemia, do którego zaliczano wszystkie organiza
cje poza lewicowe, w tym także AK i TOW „Gryf Po
morski". Nierzadko sąsiad donosił na sąsiada, powo
dowany strachem o własną skórę, zazdrością lub
nienawiścią. Nie jest znany dokładny bilans tych
represji, na Wschód odjechał jednak z Laskowic nie
jeden pociąg.
Powojenne władze nie uszanowały także żołnierzy,
wracających do kraju po demobilizacji z jednostek Woj
ska Polskiego na Zachodzie.
Opustoszałe niemieckie gospodarstwa przekazywano
repatriantom z ziem nadburzańskich wcielonych w gra
nice ZSRR. Życie powoli wracało do normy, jeżeli za taką
przyjąć jednoczesne wszczepianie nowych warunków spo
łeczno-politycznych.
Nowe i jego dzieje nie są, niestety, niczym szczegól
nym w historii Pomorza. Tragicznym jest jednak, że
ta bolesna lekcja nikogo niczego nie nauczyła. Nadal
w naszym kraju pojawiają się osoby i programy, gło
szące jedynie słuszne kierunki przemian i usiłujące na
rzucić je innym.
A ile „wyzwoleń" możemy jeszcze wytrzymać?

ZBIGNIEW WIETEK urodził się w 1964 roku w Nowem. Z zawodu stolarz, chociaż w dzieciństwie chciał zostać
marynarzem, marzył bowiem o dalekich podróżach. Stan zdrowia nie pozwolił mu jednak na to. Obecnie jest rencistą.
Wiedza o sztuce i plastyka interesowały go już od dawna, poważniej zajął się tą działalnością w latach 80. Jest
plastykiem-samoukiem. Stale pogłębia swoją wiedzę na ten temat. Nie stosuje wyłącznie jednej techniki, tworząc pastela
mi, ołówkiem, akwarelą, tuszem. Trochę rzeźbi, interesuje go też modelarstwo, zwłaszcza okrętowe. Stąd również wiele
jego prac poświęconych jest marynistyce. Pasjonuje go także historia, szczególnie ta regionalna i lokalna.
Kilkakrotnie prace swoje wystawiał w Centrum Kultury „Zamek" w Nowem.
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ROMAN K L I M

Z Pieczysk do Kasparusa
przez Suchobrzeźnicę

P

ieczyska leżące w sercu Borów Tucholskich i na styku trzech gmin: Osiek, Śliwice i Osieczna,
stanowią dogodną bazę wypadową dla leśnych spacerów i wędrówek pieszych. Aby dojść do
Suchobrzeźnicy musimy wyjść na północny kraniec polany, na której leżą Pieczyska. Tutaj
droga polna, przecinająca polanę pieczyską z północy na południe, rozchodzi się na cztery odgałęzie
nia. Nasza wędrówka do Suchobrzeźnicy rozpocznie się prawym odgałęzieniem. Ta piękna droga leśna
z linią telefoniczną, przecinając w końcowym odcinku w poprzek niewielką łąkę śródleśną, z myśliwską
amboną i wysychającym ciekiem stanowiącym dopływ strumienia wypływającego z jeziora Brzeźno,
zaprowadzi nas prosto do leśniczówki w Brzeźnicy.
SUCHOBRZEŹNICA

L

eśniczówka od północy zamyka zwartą zabudowę Su
chobrzeźnicy. Zespól architektoniczny leśniczówki po
wstał w 1887 roku, posiada więc tradycyjny i zabyt
kowy charakter. Szczególnie piękna jest sama leśniczówka,
zbudowana z czerwonej licowej cegły, której kamiennoceglana podmurówka, parter i dwuspadowy dach są sto
sunkowo wysokie. Obiekt ten powstał na rzucie wydłu
żonego prostokąta o pięciosiowych dłuższych elewacjach.
Od strony północnej główne wejście posiada drewnianą
werandkę. Drugie wejście znajduje sie pośrodku dłuższej,
wschodniej elewacji. W poddaszu znajduje się jedno pomie
szczenie mieszkalne, resztę powierzchni zajmuje strych. Jest
to tradycyjny układ poddasza.
Uzupełnieniem zabudowy jest parterowy budynek daw
nej szkoły, stojący naprzeciwko leśniczówki. Zbudowany na
rzucie długiego i szerokiego prostokąta, posiada wysoki dwu
spadowy dach z szerokimi okapami. Jego południowa elewa
cja szczytowa ma cztery wysokie prostokątne okna zamknię
te od góry łukami, natomiast w szczycie cztery mniejsze.
Główne wejście prowadzi z wewnętrznego ganka o łukowym
sklepieniu, umieszczonego asymetrycznie w dłuższej elewa
cji frontowej. W lewej elewacji frontowej wisi marmurowa
tablica pamiątkowa z napisem:
Józef Schmulta
nauczyciel szkoły
w Suchobrzeźnicy
zginął za Polskę
5 października 1944 r.
Cześć jego pamięci.

Szkoła otoczona jest starymi akacjami. Na przeciwko szko
ły pod lipą znajduje się współczesna, ogrodzona kapliczka.
Osią Suchobrzeźnicy jest piaszczysta droga biegnąca w dół
do strumienia, która bierze swój początek w jeziorze Brzeżno
i przepływa przez Pieczyska. Większość tradycyjnej zabudo
wy wsi została skupiona pomiędzy leśniczówką a strumie

niem Składa się na nią piętnaście obiektów drewnianych, prze
ważnie małych (za wyjątkiem dwóch większych), parterowych
domków kociewskich o dwuspadowych dachach pokrytych
zakładkową dachówką, zbudowanych na rzucie niewielkie
go prostokąta.
Uzupełnieniem tej zabudowy jest położony z drugiej strony
strumienia, w okolicy okazałego pomnikowego dębu, partero
wy domek, murowany i otynkowany z deskowymi szczytami.
O starym charakterze tej niewielkiej wioski decydują
drewniane budynki gospodarcze, dominujące nad obiekta
mi mieszkalnymi. Całość czyni wrażenie „skansenowskiej"
osady. Wizerunek ten psuje nieliczna współczesna zabudo
wa, m.in. wzniesiony dom letniskowy niedaleko szkoły.
Jeszcze gorsze wrażenie robi okazały dom sołtysa wybudo
wany niczym „pudło" z pustaków gipsowych.
Można więc stwierdzić, że zasadniczy obszar Suchobrze
źnicy zachował - z niewielkimi tylko wyjątkami - tradycyjną
strukturę zabudowy i oparł się zalewowi bezstylowej i chao
tycznej modernizacji. Jest to walor o wielkich wartościach
historycznych, krajoznawczych, estetycznych i społecznych.
Jednak spod tego wizerunku Suchobrzeźnicy wyłamuje
się obszar przylegający do wylotu drogi wiejskiej do Pieczysk.
Przeznaczony on został pod zabudowę letniskową. Oprócz
wzniesionych całkowicie od podstaw domków - a jest ich
siedem - znajdują się dwa autentyczne domki kociewskie,
wykupione przez nowych właścicieli z zewnątrz i przezna
czone na cele wypoczynkowe. Wśród nich najcenniejszym
pod względem historyczno-zabytkowym jest tradycyjny do
mek z narożnikowym podcieniem wraz ze szkieletowym bu
dynkiem gospodarczym krytym słomą, doskonale utrzyma
nym a należącym do rodziny nieżyjącego red. Ringera. Przy
okazji warto wspomnieć, że adaptowanie starych domów i ich
zaplecza na cele rekreacyjne - z punktu widzenia ochrony za
bytkowej substancji wiejskiej, a także i walorów kulturalnokrajobrazowych - jest najlepszym rozwiązaniem. Niestety,
z reguły powstaje zabudowa letniskowa nie mająca nic wspól
nego z architekturą regionalną. Rezultatem tych dowolności,
tak stylowych jak i lokalizacyjnych, jest z reguły rodzaj

KMR

„śmietnika" architektonicznego. A szkoda, bo marunje się w
ten sposób ogromny potencjał, który właściwie wykorzysta
ny mógłby przyczynić się do upiększenia miejscowości letni
skowych i to za pieniądze nowych właścicieli posesji.
Aby z Suchobrzeżnicy osiągnąć Kasparus musimy wrócić
na jej północny kraniec w rejon leśniczówki i budynku daw
nej szkoły. Tutaj znajduje się wylot leśnej drogi - szerokiej
i piaszczystej do o 4 km odległego Kasparusa. Zaznaczony
jest kamiennym drogowskazem.
KASPARUS

L

eśnej drodze uroku dodaje - szczególnie w jej pierw
szym odcinku - szpaler brzóz. Idąc tą drogą napotyka
my kolejny granitowy obelisk-drogowskaz, ustawiony
na skrzyżowaniu z poprzeczną drogą leśną biegnącą ze Szlagi
do Linówka. Na kamieniu zaznaczone są także kierunki do
Brzeźna i Kasparusa. Szlak ten, biegnący w kierunku Ocypla, w środku Kasparusa krzyżuje się z drogą prowadzącą ze
Skrzyni do Śliwic. Wschodni odcinek drogi od Kasparusa do
Skrzyni (5 km) jest wyasfaltowany, natomiast pozostałe trak
ty mają charakter naturalnych dróg leśnych. Tradycyjna za
budowa Kasparusa, od skrzyżowania tych dróg, rozciągnęła
się wzdłuż nich w czterech kierunkach, tworząc charaktery
styczny układ krzyża.
Bardzo cennymi elementami układu przestrzennego
Kasparusa są dwa strumienie. Brzezianek od strony połu
dniowej zamyka zabudowę Kasparusa. natomiast jego do
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pływ - Święta Struga zaznacza wschodni kraniec. Brzezianek,
po przyjęciu wód Świętej Strugi, na wschód od Kasparusa
tworzy rozległy Staw Młyński w Szladze.
Najbardziej charakterystycznym i wartościowym rysem
układu przestrzennego Kasparusa jest jego autentyczna i tra
dycyjna zabudowa. Jest ona wyjątkowo liczna i bogata pod
względem typologicznym. Obecnie nadal stanowi o wizerun
ku zewnętrznym Kasparusa. Na jej substancję składa się
39 domów kociewskich, w tym 31 całkowicie drewnianych,
a 8 zmodernizowanych gruntownie i przemurowanych, ale
na bazie oryginalnych drewnianych obiektów, zachowujących
charakter dawnego tradycyjnego budownictwa. Są to zazwy
czaj domy parterowe o dwuspadowych dachach krytych da
chówką zakładkową, zamienianą obecnie - niestety - na bla
chę lub eternit.
Można wyróżnić trzy typy obiektów:
- małe domki kociewskie, przeważnie dwuosiowe o rzu
tach zbliżonych do kwadratu (np. pod numerami: 4, 19,23,
44,57,60,61);
- średnie domy kociewskie, trójosiowe, zbudowane na
rzucie prostokąta (np. o numerach: 3,26, 33 i 42);
- duże domy kociewskie, cztero- i pięcioosiowe, zbudowa
ne na rzucie prostokąta (np. 2,11,12,24,37,46,47,48 i 64).
Oprócz opisanych wyżej trzech typów wyróżnia się
w Kasparusie jeszcze czwarty. Są to domy zbudowane na rzu
cie prostąkąta, o różnych wymiarach, przeważnie parterowe,
ale o wysokich poddaszach krytych niskim dwuspadowym
pośrodku
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frontowej połaci dachowej posiadają wystawkę. Stanowi ona
z reguły zakończenie płytkiego ryzalitu. W miejsce ryzalitu
może występować wejściowa werandka(np. o numerach: 35,
7, 5, 16 i 17).
Poza wyżej wymienionymi czterema typami istnieją
w Kasparusie trzy „nietypowe" domy. Pierwszy pod nume
rem 8 jest niższy od obiektów czwartego typu, zbudowany na
planie bardzo długiego prostokąta o sześcioosiowych dłużsych elewacjach. Do nich należy także dawna drewniana
remiza strażacka oraz plebania.
Jednym z najstarszych drewnianych obiektów Kasparusa jest chata z 1797 roku pod numerem 9 usytuowana
w środku wsi. Stanowi ona obecnie „połówkę" dawnej
chaty i dlatego jej niewielki rzut zbliżony jest do kwadra
tu. Zbudowana według konstrukcji zrębowej nakryta jest
dwuspadowym dachem z oryginalną strzechą słomianą.
Posiada obecnie wejście główne w tylnej elewacji w krań
cowym narożniku, skąd na prawo prowadzą drzwi do ja
dalni ze stropem belkowym i deskowym, której cechą cha
rakterystyczną jest kuchnia wnękowa, usytuowana obok
pieca kaflowego, centralnego dla wszystkich pomieszczeń.
Z jadalni prowadzą drzwi na lewo do największego poko
ju, także ze stropem belkowym i deskowym, a z niego
znów na lewo - do niewielkiej ślepej komory, usytuowa
nej naprzeciwko wnęki kuchennej i sieni oddzielonych
murowaną ścianą. W ten sposób zamyka się czworobok
pomieszczeń. Z komory prowadziły niegdyś drzwi do dru
giej nieistniejącej połówki domu, a także na zewnątrz
w stronę ulicy. Te drzwi są najbardziej ozdobne. W na
świetlu posiadają one trzy pola wypełnione ażurowymi
rzeźbionymi w drewnie kołkami, natomiast same drzwi
jednoskrzydłowe podzielone są na trzy pary kwadratowych
pól, gdzie powtarzającym się elementem zdobniczym są
figury geometryczne, powstałe z dwóch przyłożonych do
siebie trójkątów. Nieco prostsze ale równie piękne są jed
noskrzydłowe drzwi w tylnej elewacji, gdzie występuje
naświetle podzielone na trzy pola, a w drzwiach są dwie
pary pól o motywach zdobniczych w postaci prostokątów.
We wnętrzach zachowały się oryginalne drzwi i niewiel
kie okna - po jednym dla jadalni i pokoju dużego. Sień
i komora posiadają strop deskowy. Szczyty z pionowych
desek mają dół ozdobnie wycięty. Również narożniki chaty
są obite ozdobnie wyciętymi deskami.
Obecnie właściciel tej chaty wybudował na jej zaple
czu nowy dom, natomiast stary obiekt z uwagi na jego fatalny
stan ma być rozebrany. Jeżeli tak się stanie, to zniknie ostatni
relikt drewnianego budownictwa w Kasparusie. Na tej samej
posesji stoi także niewielki drewniany obiekt dawnej remizy
strażackiej z 1926 roku. Zachowała się na nim mała wieżycz
ka, także drewniana, natomiast właściwa i wysoka wieża już,
niestety, nie istnieje.
Kasparus posiada także budynki reprezentujące budow
nictwo ceglane, które skupione są w „centrum" Kasparusa
w miejscu skrzyżowania dróg. Klasycznym przykładem tego
typu budownictwa jest budynek dawnej szkoły (nr 10) obe
cnie Szkolnego Punktu Filialnego w Kasparusie (Szkoły
Podstawowej w Osieku) i Punktu Bibliotecznego. Okaza
ły, parterowy obiekt z czerwonej licowej cegły na kamiennej
podmurówce z dwuspadowym dachem (obecnie - niestety pokryty eternitem). Dłuższe elewacje są siedmioosiowe
z dużymi ośmiopolowymi oknami z łukami od góry. Wej
ście główne prowadzi poprzez ażurową, drewnianą we
randę wspartą na czterech słupach, umieszczoną asyme
trycznie we frontowej szczytowej. Szczyty posiadają po

cztery okna. Przed budynkiem szkolnym z lewej strony
werandy wejściowej stoi kamienna forma przestrzenna
z tablicą upamiętniającą strajk szkolny w latach 19061907.
Bardzo cenny i malowniczy jest ceglany kompleks
(częściowo drewniany) dawnego zespołu handlowego
i usługowego, mieszczącego się idealnie w centrum Ka
sparusa, otoczony krzyżującymi się w tym miejscu droga
mi. Dwa ceglane budynki o wysokich poddaszach, kry
tych niskimi dwuspadowymi dachami papowymi, tworzą
zespół w kształcie litery L. Ich poddasza od wysokiego
parteru oddzielone są ozdobnymi ceglanymi fryzami. Krót
szy, lewy budynek jest trójosiowy, natomiast prawy two
rzący dłuższe ramię litery L (pięcioosiowy) jest częścio
wo drewniany (szczególnie poddasze). Towarzyszy mu
w tym samym stylu zbudowany budynek gospodarczy
z białej cegły i ozdobiony czerwoną.
Bardzo interesującym akcentem układu przestrzennego
Kasparusa jest górujący nad nim kościół pw. św. Józefa. Po
siada on konstrukcję ryglową z wypełnieniem ceglanym.
Kościół stoi na kamiennej podmurówce, a jego dłuższe ele
wacje posiadają po trzy duże prostokątne okna rozczłonko
wane 24 polami. Do wejściowej ściany szczytowej przylega
wieża, która powyżej bryły kościoła posiada konstrukcję drew
nianą z pionowo ułożonych desek i składa się z trzech pozio
mów. Wieża nakryta jest czterospadowym dachem namioto
wym zakończonym krzyżem na kuli. Poza tym kościół posiada
także sygnaturkę.
Na terenie otaczającym kościół znajduje się grób
ks. Wacława Malińskiego (29.08.1912- 10.04.1966), a tak
że grota kamienna z figurą Matki Boskiej oraz stara konstruk
cja stalowa (łączona techniką nitowania) z zabytkowym dzwo
nem. Obszar ten otoczony jest ogrodzeniem drewnianym
z wejściem głównym ujętym w cztery ceglane słupy bramne
oraz boczną furtką prowadzącą do plebanii.
Plebania jest równie cennym obiektem drewnianym
(nr 62). Wzniesiona w konstrukcji zrębowej z łączeniami na
, jaskółczy ogon" stoi na kamienno-ceglanej podmurówce. Po
siada wysoki parter, ale także ogromny dwuspadowy dach
z dachówką holenderką z naczółkowymi aż do samych oka
pów. Elewacja frontowa jest pięcioosiowa mieszcząca główne
wejście z gankiem i dwuskrzydłowymi drzwiami. Natomiast
tylna dłuższa elewacja jest sześcioosiowa. W południowej
elewacji (szczytowej) znajduje się wejście boczne, zaś w jego
drugą część zajmuje Urząd Pocztowy. Obejście plebanii sta
nowił niegdyś obszerny budynek gospodarczy, który zawiera
w sobie oborę z czerwonej cegły i drewniany spichlerz nad
nią oraz drewnianą stodołę.
Wokół kościoła i plebanii rośnie stary drzewostan: aka
cje, brzozy, kasztanowce, modrzewie, sosny, świerki, lipy...
Do akcentów sakralnych Kasparusa należą także trzy ka
pliczki na krzyżach: jedna w samej wsi oraz dwie na wylo
tach dróg - do Skrzyni i Suchobrzeźnicy. Nie stanowią one
jednak wartości historycznej ani zabytkowej.
W zabudowie Kasparusa przeważa oryginalna architek
tura miejscowa o tradycyjno-historycznym rodowo
dzie. Wśród nowo zbudowanych obiektów, murowanych
z różnych materiałów, wyrosło kilka oszpecających zabyt
kową substancję wsi. Szczególny niepokój budzi zabudowa
letniskowa powstająca za zwartą wsią przy wylotach dróg
biegnących do Suchobrzeźnicy i do Osiecznej. Różnorod
ność architektoniczna może doprowadzić do zniszczenia sty
lowego, pierwotnego charakteru starej borowiackiej osady,
jaką jest Kasparus.
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POWRÓT DO PIECZYSK
by wrócić do Pieczysk należy tą samą drogą dojść na
południowy kraniec Kasparusa do wlotu drogi leśnej
z Suchobrzeźnicy. Powrotny odcinek całej wędrówki
odbywamy odgałęzieniem prowadzącym w prawo przez las
do Pieczysk. Przy tej drodze w miejscach skrzyżowań spoty
kamy cztery kamienne drogowskazy. Pierwszy wskazuje kie
runki do Kasparusa i Linówka oraz Szlagi, drugi również do
Kasparusa i Linówka oraz do Pieczysk, trzeci wskazuje dro
gę do Brzeźnicy oraz Pieczysk i Brzeźna, a czwarty do Pie
czysk, Kasparusa oraz Brzeźnicy i Osiecznej.

A

Z lewej strony leśnej drogi widoczne są zarysy wykopów
i nasypów dawnych kolejek wąskotorowych, które w latach
20. służyły do wywozu drewna zaatakowanego przez sówkę
choinówkę. Kolejka gęstą siecią ogarnęła leśne obszary zaa
takowane przez tego groźnego szkodnika i w tym miejscu
dochodziła do Kasparusa. Głównym węzłem sieci wąskoto
rowej były Śliwice.
Po przejściu 14 km osiągamy wieś Pieczyska.
SZLAGA
ysponując większą ilością czasu, możemy wydłużyć
wędrówkę do 18 km, zaczynając ją od Szlagi, 4 km
oddalonej od Kasparusa. Szlagę tworzył majątek,
którego właścicielem do 1945 roku był Niemiec, Henryk
Durau. Na zespół doskonale zakomponowanej posiadłości
składały się: drewniany dom mieszkalny, obszerna stajnia,
obora wraz ze stodołą, młyn, tartak i budynek służący do ga
rażowania samochodów. Obecnie wiele z tych obiektów już
nie istnieje. Zniknął ceglany tartak, obora i drewniana stodo
ła. Natomiast po drewnianym młynie, który funkcjonował
jeszcze do 1971 roku, pozostał tylko fragment ceglanych fun
damentów tuż za zaporą przy prawym brzegu poszerzającej
się tutaj rzeczki. Z dawnej świetności pozostały tylko: dom
mieszkalny, stodoła i garażownia samochodów.

D

Piękny i okazały dom mieszkalny, a właściwie dworek,
został całkowicie zbudowany z drewna w konstrukcji zrębo
wej. Stoi na kamiennej podmurówce, nakryty jest dwuspa
dowym dachem. Posiada wysoki parter oraz zamieszkałe pod

dasze. Centralną część jego elewacji frontowej wypełnia kwadratowy ryzalit, także drewniany, przechodzący w jednopię
trową wystawkę wystającą ponad dach główny o kalenicy prospopadłej do niego. Natomiast środkowym akcentem elewa
cji tylnej jest drewniana, prostokątna weranda, kryta także
dwuspadowym daszkiem, którego kalenica znajduje się pod
okapem dachu głównego. Dom posiada wysokie prostokątne
okna o pięknych zdobieniach. Elementem zdobniczym tego
obiektu są również wystające końce belek oddzielających
parter od poddasza.
Dom ten pierwotnie stał po drugiej stronie rzeczki, na
przeciwko młyna, w miejscu szczególnie narażonym na ude
rzenia pioruna, dlatego jeszcze przed wojną Henryk Durau
przesunął go na rolkach w obecne miejsce.
Dzisiaj jego właścicielem jest Urząd Gminy w Osieku,
a dzierżawcą Nadleśnictwo w Lubichowie. Zamieszkują
w nim cztery rodziny. Jest to wspaniały zabytek ilustrujący
dawne drewniane budownictwo o cechach rezydencyjnych,
godny najbardziej troskliwej opieki.
Uzupełnieniem domu mieszkalnego jest stajnia i budy
nek do garażowania samochodów. Stajnia jest bardzo obszer
na. Parter został zbudowany z czerwonej licowej cegły, a gór
na część, stanowiąca spichlerz, obudowana deskami. Całość
nakryta jest dwuspadowym dachem, pierwotnie krytym da
chówką, a obecnie niestety eternitem.
Mniejszy budynek do garażowania samochodów, chociaż
najmłodszy, bo zbudowany w czasie wojny, zachował także
swój specyficzny styl. Murowany i otynkowany posiada ory
ginalny mansardowy i wysoki dach, który stanowi jego naj
większą ozdobę. Obecnie te dwa budynki pełnią inną rolę.
Stanowią zaplecze gospodarcze czterech rodzin.
Całość dawnego założenia dużego majątku, mimo znacz
nej dewastacji, stanowi nadal urokliwe miejsce. Szczególnie
interesujący pod kątem odpoczynku, rekreacji a nawet biwa
ku jest obszar leżący po obu stronach zapory, z której z szu
mem spada woda. Szeroka rzeczka poniżej zapory, jednocze
śnie płytka i czysta o piaszczystym dnie, stwarza doskonałe
warunki do kąpieli. Stąd można kajakiem spłynąć do pobli
skiej Wdy. Znad zapory roztacza się piękny widok na rozle
gły Staw Młyński otoczony lasem.

Zabytkowy kościółek
w Kasparusie (1926-1927)
w rysunku Elżbiety Zglejc,
na podstawie
Józef Milewski: Pojezierze
Kociewskie i okolice.
Przewodnik turystyczny,
Gdańsk 1984
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Poniżej zamieszczony tekst
jest ciekawym przyczynkiem historycznym
a zarazem obyczajowym,
sięgającym treścią do czasów starożytnych.
Związek zaiste to niecodzienny,
gdy uzmysłowimy sobie,
że zabawa z antycznej Grecji
trafiła na tczewskie podwórka.

Czterdzieści
lat temu w Tczewie na tzw. „placku",
czyli na niewielkiej, niezabudowanej przestrzeni na
rogu ul Szopena i Wodnej grywano w przeróżne gry,
m.in. w „dołek" oraz w „trupa".
Gra w „dołek" polegała na tym, że do wykopanego w ziemi
dołka starano się wrzucić z pewnej odległości (3-3,5 m) kil
ka kamieni lub kasztanów. Często rzucano jednak metalowy
mi krążkami o średnicy ok. 4,5 cm. Rzucano zawsze po jed
nym krążku, aż do pozbycia się wszystkich (3-5 krążków).
Niekiedy rozgrywka składała się z kilku kolejek: po każdym
rzucie następowała zmiana zawodnika i rzucał ktoś inny.
Wygrywał ten, kto najcelniej rzucał.
W grze brało udział co najmniej dwóch zawodników. Im
większa liczba dzieci uczestniczyła w zabawie, tym mniej
BERNARD KAISER
szy był indywidualny zapas krążków. W przypadku, gdy
w zabawie brało udział dużo dzieci (np.. dziesięcioro), rozegrywka polegała na oddaniu tylko jednego rzutu.
Czasami do dołka wstawiano blaszaną puszkę (tak, aby
nie wystawała), a jej brzegi przysypywano ziemią. Wówczas
- rzecz jasna - celny rzut było nie tylko widać, ale i słychać.
Przeważnie walczono dla samej tylko satysfakcji
z odniesionego zwycięstwa. Jednak zdarzało się - zwłaszcza
w pojedynkach dwuosobowych - że stawką w grze była jakaś
wcześniej umówiona nagroda: słodycze, drobna moneta.
Tak wyglądała gra w „dołek". A jak grywano w „trupa"?
Zanim opiszę tę grę, parę słów o jej nazwie. Otóż, czasa
mi na „placku" pojawiali się „goście", tzn. chłopcy mieszka
jednym z blisko osiemdziesięciu tomów nie jący w innych częściach miasta. Nazywali oni tę grę nieco
inaczej: chcieli grać w „trupę" lub może w „tropę" (?), dokła
mieckiej encyklopedii wiedzy o starożytności
(Paulys Realenzyklopadie der classischen Altertumswissen-dnie, niestety, nie pamiętam. W kręgu moich równieśników
schaft, Alfred Druckenmuller Verlag, Stuttgard 1939, neue mówiono zawsze o grze w „trupa", a jeden z chłopców nosił
Bearbeitung Stuttgard 1958, zweite Reihe 13 Halbband, Spal- nawet przezwisko „trupek" - kto wie czy nie od nazwy gry,
ten 660, 661) natrafiłem przypadkiem na artykuł pióra bo na chorowitego nie wyglądał.
K. Schneidera pt. Tropa. Oto jego streszczenie:
W „trupa" grywali nieco starsi chłopcy; dziewczynki
Tropa1 to dziecięca gra, w którą bawiono się w starożyt wolały inne zabawy. W grze uczestniczyły dwie osoby,
nej Grecji (a potem zapewne w Rzymie) co najmniej od a stawka była taka sama jak przy grze w „dołek". Niekiedy
organizowano nawet mistrzostwa „placku", ulicy czy całego
V wieku p.n.e.
fyrtla".
Zasady gry były takie, że do wykopanego w ziemi dołka2
Gra polegała na odbiciu kijem na największą odległość
próbowano wrzucić z pewnej odległości kilka kostek3, rza
tzw. kości.
dziej żołędzi lub orzechów. Rzucano pojedynczo, tzn. nie
Kością nazywano kawałek drewna o długości około
wszystkie kostki naraz, a wygrywał ten, kto najczęściej trafił.
20 cm, o średnicy 2-2,5 cm na jednym końcu ukośnie ścięty.
Informujące o tym dwa' antyczne źródła są wiarygodne,
Zazwyczaj był to prosty kawałek gałęzi, z której usunięto bocz
bowiem w Grecji jeszcze teraz grywa się w podany wyżej
sposób. Jedyną różnicą jest to, że obecnie każdy uczestnik ne gałązki, pozostawiając jednak niewielkie ich kikuty na jed
gry dysponuje tylko jednym klockiem lub kamieniem, a gra nym z końców, a raz chyba widziałem w grze zwierzęcą kość.
5
Oprócz kości potrzebne były kije o długości 50-60 cm.
nosi nazwę nieznacznie zmienioną: trupa .
Możliwe było używanie na przemian jednego kija, ale każdy
W tym momencie pojawia się jednak pewna niejasność.
6
Otóż Hesychios z Aleksandrii twierdzi, że gra w tropę pole gracz wolał mieć swój własny. Niekiedy pięknie go ozdabia
no, wycinając na korze w jego górnej części przeróżne ozdo
ga na „przewracaniu kostek7 na drugą stronę"8, a to w żaden
sposób nie zgadza się z powyższym opisem. Należy sądzić, by: krzyżyki, gwiazdki, pierścienie i spirale. Z dolnej części
że na niektórych terenach greckiego obszaru językowego ozna kija całkowicie usuwano korę.
Przed rozpoczęciem gry, ustalano jej warunki, tzn. liczbę
czano nazwą tropa inną grę, „albo Hesychios wyjaśnia po
prostu znaczenie słowa'tropa' słowem'trope9, nie widząc mię kończącą, wariant gry, a także kolejność zagrywki i który
z zawodników miał mierzyć odległość. Ustalaniu tego ostat
dzy innymi żadnej różnicy".
Zacytowana końcowa część zdania jest niezbyt logiczna10, niego warunku towarzyszyło zawsze porównywanie wielko
ale można chyba uznać, że istniały od bardzo dawna dwa po ści stopy obu rywali, co należało niemal do stałego rytuału
glądy na temat istoty gry. W objaśnieniu hasła tropa wstępnego gry. Następstwem takiego porównania było to, że
w obszernym słowniku łacińsko-niemieckim (Ąusfuhrliches zawodnik o mniejszej stopie rozpoczynał grę, a ten o więk
Handwórterbuch, Lateinisch-Deutsch, Benno Schwabe Verszej - mierzył odległość.
Grano z reguły do 1000: w turniejach błyskawicznych lag, Basel 1962) nie ma najmniejszej wzmianki o sposobie
gry podanym przez Hesychiosa; tropa to gra polegająca na do 500. Jednostką miary była stopa.
„rzucaniu z pewnej odległości do dołka: kostkami'', orzecha
Istniały dwa warianty zakończenia gry.
mi lub żołędziami". Również w Słowniku łacińsko-polskim
W wariancie pierwszym gra kończyła się z chwilą osią
pod red. Mariana Plezi (Państwowe Wydawnictwo Nauko gnięcia (lub przekroczenia) przez jednego z zawodników
we, Warszawa 1979) pisze się jedynie o „rzucaniu kostek do końcowej liczby. Wówczas „pokonany" wykonał o jedną
określonego zagłębienia".
zagrywkę mniej niż zwycięzca.
W wariancie drugim obaj gracze wykonywali zawsze taką
Wygląda na to, że pogląd Hesychiosa zweryfikowano jako
samą ilość zagrań. Także i tu wygrywał ten, kto jako pierwbłędny. Czy słusznie?

Tropa

W
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szy osiągnął lub przekroczył końcową liczbę. Jeśli jednak obaj
rywale równocześnie (tzn. w tej samej kolejce zagrań) prze
kroczyli tę liczbę, to wtedy wygrywał ten, który tę liczbę bar
dziej przekroczył. Wydaje mi się, ze ten wariant wymyślono
później.
Gdy warunki gry były dla obu konkurentów jasne, ryso
wano patykiem na uklepanej ziemi (lub kredą na chodniku)
niewielki okrąg i wkładano do środka kość. Następnie do
okręgu podchodził z kijem w ręce pierwszy zawodnik i usta
wiał ją w dogodne dla siebie położenie. Od tego momentu
zagrywka przebiegała niezwykle szybko. Gracz pochylał się
i uderzał kijem w ukośnie ścięty koniec kości. Pod wpływem
uderzenia kość podskakiwała do góry i jednocześnie prze
wracała się. Wtedy gracz - zanim kość upadła - uderzał bły
skawicznie drugi raz, posyłając ją jak najdalej. Nie było to takie łatwe i wymagało uprzedniego treningu.
Widywałem chłopców ćwiczących godzinami oba uderzenia.
Kolejną czynnością był pomiar odległości od miejsca,
w którym kość dotknęła ziemi do okręgu. Zawodnik odli
czający stopy, musiał przystawiać but do buta z lekkim
stuknięciem, co miało gwarantować uczciwość pomiaru.
Przeciwnik bacznie obserwował ten pomiar, a jeśli nie
słyszał stuknięcia wołał: „Eeej! Tip tap!". Wtedy mierzący
cofał nogę, aby przystawić ją ponownie - ale już ze stuknię
ciem. Pomiaru dokonywano z dokładnością do pół stopy.
Wyników nie zapisywano, a rezultat trzeba było dodać do po
przedniego wyniku i zapamiętać. Każdy gracz znał zawsze
zarówno swój wynik, jak i rezultat rywala. Co jakiś czas gło
śno przypominano sobie: „Ja m a m tyle! A ty tyle!".
Następnie do zagrywki przystępował drugi gracz.

W

yżej opisane gry z tczewskiego „placka" na rogu
ulic Szopena i Wodnej zgodne są z encyklope
dyczną informacją o trupie.
Gra w „dołek" to na pewno obecna gra grecka trupa,
a tczewska gra w „trupa" to jest chyba właśnie tropa Hesychiosa.
Zauważmy, że uderzona kość p r z e w r a c a się, po czym uderzona drugi raz - zmienia kierunek lotu. Wszystkie wy
różnione tłustym drukiem słowa: przewrót, zmiana, mieszczą
się w treści znaczeniowej greckiego 'trope', a przecież ponoć
tym wyrazem tłumaczył Hesychios nazwę gry.
A czy nazwa 'kość', która jest przecież kawałkiem drew
na, nie świadczy o odległym rodowodzie gry?

Przypisy
1

Zapis grecki dokładnie taki sam: 'tropa' (z akcentem na literze 'o').
Gr. 'bothros, bothynos', niem. '[Loch'.
Gr. 'astragaloi', niem. 'Knochel'.
4
Schneider podaje dokładne nazwy tych źródeł.
5
Trupa' to zapis fonetyczny. Schneider pisze troupa', tłumacząc w ten
sposób greckie trovpa'. We współczesnym języku greckim '-ov- czyta się
jak 'u'.
6
Leksykograf z V lub VI wieku: autor uporządkowanego alfabe
tycznie słownika języka greckiego, bazujący często na pracach star
szych autorów, zwłaszcza w słowniku Diogenianosa, greckiego gra
matyka z II wieku.
7
Hesychios użył słowa astragalovs', a Schneider 'die Knochel'.
8
Dosłownie: „die Knochel auf die andere Seite drehen".
9
Według słownika starogrecko-niemieckiego {Langenscheids Universalwórterbuch. Altgriechischen, Berlin und Munchen 1990) wy
raz 'trope' znaczy: 'Wendung, Umkehr, Wechsel, Veranderung', co
z kolei przetłumaczone na język polski oznacza: 'obrót, przewrót, po
wrót, zwrot, zmiana, przeobrażenie'.
10
Nielogiczne, bo nie może przecież 'trope' objaśniać rzutów do do
łka. Raczej objaśnia to słowo ową inną grę, o której mówi pierwszy człon
alternatywy.
11
Niem. 'Wurfeln'.
2

3
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Regał regionalny
Ukazała się zapowiadana w poprzednim numerze publikacja
monograficzna opracowana przez pracowników naukowych Instytu
tu Historii Uniwersytetu Gdańskiego

Historia Tczewa

Książka ukazała się nakładem Kociewskiego Kantoru Edytorskie
go w Tczewie (Sekcja Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej)
w roku 800-lecia pierwszego zapisu nazwy tej miejscowości. Objęto
ściowo pokaźne dzieło zawiera 33 rozdziały, tematycznie zakresem
swym obejmujące dzieje Tczewa od wczesnego średniowiecza do 1995
roku. Publikacja ukazała się staraniem Rady Miejskiej w Tczewie i jest
efektem umowy autorskiej zawartej z zespołem historyków Uniwer
sytetu Gdańskiego: Wiesława Długokęckiego, Andrzeja Grotha, Krzy
sztofa M. Kowalskiego, Barbary Okoniewskiej i Marka Stażewskiego.
Tekst, uzupełniony 70 ilustracjami, 32 tabelami oraz niezbędnymi ma
teriałami uzupełniającymi (bibliografia, indeks) z powodzeniem słu
żyć będzie wszystkim zainteresowanym bogatymi dziejami nadwi
ślańskiego grodu.
Historia Tczewa, pr. zbiór, pod red. W. Długokęckiego. KKE, Tczew 1998,
s. 464, il. 70, tab. 32, bibliogr., ind, opr. tw., 16 x 24.
Również nakładem Kociewskiego Kantoru Edytorskiego do rąk
czytelników trafił
album rzeźb Zygmunta Bukowskiego

Malowane dłutem

Publikacja zyskała już duże uznanie, bowiem jej kształt edytor
ski może zadowolić najbardziej wybrednych bibliofilów. Książka sta
rannie wydana, poza barwnymi i czarnobiałymi reprodukcjami
(fot. Rikki Kivikero, Henryk Kleinzeller, Michał Kubik i Piotr
Zabłocki) najważniejszych rzeźb z dorobku najwybitniejszego chyba
rzeźbiarza ludowego Kociewia, prezentuje również najbardziej charakte
rystyczne utwory poetyckie Zygmunta Bukowskiego, bowiem jak wia
domo, twórca ten jest równie zdolnym poetą jak i rzeźbiarzem.
Część albumową wyprzedza wstęp Bronisławy Kleinzeller i szkic
biograficzny o autorze Krystyny Szalaśnej.
Ta potrzebna publikacja została wydana dzięki wsparciu finan
sowemu kilku samorządów gmin kociewskich, instytucji produkcyj
nych, a także osób prywatnych.
Malowane dłutem, album rzeźb Zygmunta Bukowskiego. KKE, Tczew 1998,
s. 120, tab., opr. tw., 16 x 24. ; •

Wytrawnych bibliofilów i miłośników Tczewa w stylu retro ucie
szy fakt, że na pólkach księgarskich oczekuje już część II albumu

Tczew w starej fotografii

Zbiór 64 kolejnych zdjęć (niektóre nawet sprzed 100 lat) poka
zuje Tczew, którego już współcześnie obejrzeć nie można Repro
dukcje starych fotografii, przeważnie dawnych kart widokowych ujęte
zostały wraz z opisami w $ rozdziałach: Pozdrowienia z widokiem,
Centrum Starówki, Na przedmieściach. Krańce miasta, Nad Wisłą
Książka, podobnie jak część I, jest szczególnym rarytasem wyda
nym przez Gazetę Reklamową wyd. prywatne Józefa Golickiego, który
jest także redaktorem całego przedsięwzięcia Zostało ono zrealizowa
ne przy wsparciu finansowym Banku Spółdzielczego w Tczewie.
Tczew w starej fotografii, cz. II. Gazeta Reklamowa, Tczew 1998, s. 96, niem.
op. tw., 20,5 x l7,0.
Piśmiennictwo regionu kociewskiego wzbogaciło się o kolejny
album starych fotografii, wydany przez Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum".

Był taki Pelplin

to tytuł publikacji opracowanej przez Bogdana Soleckiego i Sewe
ryna Brzezińskiego ze wstępem prof. Klemensa Bruskiego. Album za
wiera ponad 120 fotografii zebranych w 4 rozdziałach: Pelplin i jego
ulice, Życie społeczne mieszkańców, Pelplin świąteczny, W fotogra
ficznym atelier. Przedstawione na starych zdjęciach miasto odeszło już
do przeszłości, ale zapewne zadowoli koneserów tego typu publikacji.
Byt taki Pelplin. Opr. B. Solecki, S. Brzeziński. WDP „Bemardinum", Pelplin
1998, s. 188, niem i ang, 21 x 18.
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Wspomnienia z okresu powojennego
...miałem 11 lat, trzy miesiące i trzy dni. Już nie byłem
dzieckiem, jeszcze nie młodzieńcem. Tczew nazywał
się Dirschau, trwała okupacja, choć wszyscy wiedzie
li (ja również), że to koniec i znowu będzie Polska.
Miała do nas wrócić wkrótce, czyli w przyszłości.
A teraźniejszością wciąż była Rzesza. Żyliśmy w przy
łączonej do Niemiec prowincji Gdańsk/Prusy Zacho
dnie, na ulicy i w miejscach publicznych obowiązywał
surowy zakaz mówienia po polsku, a pana Lwa-Kiedrowskiego właśnie tego dnia odstawiono do odległe
go o 40 kilometrów obozu koncentracyjnego Stutthof.
Kiedrowski miał III grupę, żonę rodowitą Niemkę,
a zachował się zaskakująco: w noc sylwestrową wyszedł
na ulicę i w środku miasta zaintonował głośno „Jeszcze
Polska nie zginęła..."; podobno był na rauszu.
Była więc Rzesza. Nadal z bratem Jankiem chodzi
liśmy do szkoły przy ul. Czyżykowskiej (rektor Pa
schke za byle co bił uczniów po gębie, mnie też to nie
minęło); mama nadal biegała co rano do fabryki kon
centratów spożywczych westfalskiej firmy „Zamek",
gdzie zarabiała jako pakowaczka na kartki i chleb.
Wszyscy lokatorzy drugiego piętra kamienicy u zbiegu Sambora i Nowej nadal zbierali się wieczorami
w kuchni ciotki Ryżowej, by posłuchać Londynu.
Jako wdowa, po poległym na froncie wschodnim żoł
nierzu Wehrmachtu, ciotka Ryżowa miała prawo do
radia, ale manipulował aparatem stary pan Murawski,
kolejarz, i to on wyławiał z eteru sławny londyński sy
gnał bum-bum-bum. Nie zamierzam nikomu wmawiać,
że już wtedy interesowałem się polityką; dorosłych in
trygowały pytania o jutro, ja zaś słuchałem wybiórczo,
bo pociągały mnie jedynie doniesienia wojenne, czyli
kto kogo i gdzie. To było wieczorem; za dnia biega
łem z chłopakami na Świński Targ nad Wisłą. Niemcy
budowali tam stanowiska dla artylerii przeciwlotniczej i pozwalali się przyglądać. A było to bardzo cie
kawe. Wyglądało, że zenitówki mają bronić nalotami
sławnych tczewskich mostów na Wiśle. Młodzi chłop
cy w mundurach podobnych do lotniczych znosili wor
ki z piaskiem, układali je w sięgające piersi koliska,
a w ich obrębie stawiano obrotowe działko z fotelikiem;
skrzynki z amunicją też mogliśmy podziwiać
.-.(Z późniejszych lektur dowiedziałem się, że ci
chłopcy w mundurach mieli po 17-18 lat. Wcielono
ich pod koniec wojny do służb pomocniczych artyle
rii przeciwlotniczej, nazywali się Flak-Helfer, a jed
nym z takich „pomocników" był Gunter Grass z po
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bliskiego Gdańska. Zabawne - pomyślałem - gdyby to
on znajdował się wtedy wśród żołnierzyków, których
podpatrywałem w styczniu 1945 roku).
Do codziennych rytuałów brata i moich należały
również chwile spędzane nad „Żywotami świętych",
grubą, już pożółkłą księgą, wydaną na przełomie wie
ków na Śląsku. Była to jedyna polska książka w mie
szkaniu ciotki Ryżowej. Mama zadawała z niej Janko
wi i mnie lekcje codzienne: odtąd dotąd „przepiszecie
i opowiecie własnymi słowami". Bardzo jej zależało,
byśmy nie utracili biegłości w ojczystym języku.
I osiągnęła swoje. Po powrocie z fabryki znienacka
odpytywała; nigdy nie mieliśmy pewności, kiedy to
na nas spadnie. Dzięki „Żywotom" poznałem,,straszliwe męczarnie świątobliwych dziewic, które nie
chciały wyrzec się wiary, a żołdactwo rzymskie ob
cinało im za to piersi, oraz męki rozmaitych świętych
Sebastianów, przeszywanych na wylot strzałami z łu
ków, a ponieważ tomisko obfitowało w sugestywne
miedzioryty, zdarzało się że i we śnie nachodziły mnie
obrazy tortur. Z domowych lekcji zapamiętałem, że
największym potworem w dziejach ludzkości był
rzymski cesarz Dioklecjan.
Mieszkaliśmy nie „na własnym" przy ulicy Krótkiej
(przemianowanej na Berliner Strasse), bo to nie było moż
liwe, lecz u ciotki Ryżowej przy Sambora. Przygarnęła
naszą trójkę - mamę i nas dwóch, oddała duży narożny
pokój, a sama z czwórką swoich dzieci zachowała re
sztę mieszkania. Nie była ona naszą krewną; to jej pole
gły mąż był kuzynem mamy. Właściwie nie musiałaby
zajmować się nami, ale zrobiła to, bo była dobrą kobie
tą. Było to więc mieszkanie dwóch wdów: nasz ojciec
zginął #'1939 roku z ręki okupanta, a mąż Ryżowej,
kuzyn mamy, w 1943 roku na służbie okupanta.
Parter i pierwsze piętro kamienicy zajmowali
Niemcy, przysłani do Tczewa po wrześniu 1939 roku.
Na parterze mieszkał Riegel, administrator domów,
krzepki staruch, który do końca wierzył w ostateczne
zwycięstwo Adolfa Hitlera. Dlaczego wierzył - nie
wiem, ale zapamiętałem wymowną scenę z marca, lub
może z lutego 1945 roku. Wszyscy mieszkaliśmy już
wtedy w piwnicy, był to czas bombardowania miasta,
a pewnego dnia ktoś zawołał:
- Na dworcu chyba są ruskie czołgi!
Riegel usłyszał to, wyłonił się zza węgła i wrza
snął po niemiecku:
- Gdybym miał pistolet, zastrzeliłbym pana jak psa!
Czołgów nie było, bo też żadne czołgi nas nie
wyzwoliły, tylko taczanki, natomiast reakcja Riegela
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zaświadczyła o potędze starej prawdy, że posłańcy
przynoszący złe wiadomości powinni liczyć się z naj
gorszym.
Ogromne mieszkanie na piętrze zajmowała Niemka
z dwoma synami i dopiero co zrodzoną córeczką. Na
zywała się (prawdopodobnie) Hein. Mąż był dygnita
rzem w lokalnej administracji, ale w końcu posłano
go na front, a ona pozostała wśród nas z niemowlę
ciem przy piersi. „Zakoleżyłem" się z jej starszym sy
nem. Hodował na podwórku króliki: żywot i obyczaje
zwierząt, a także smak ich mięsa, były znakomitymi
tematami rozmów. Kiedy wyszło na jaw, że chłopak
należy do kościoła baptystów, popadłem w solidną
rozterkę religijną. Pamiętam ją dobrze, bo przecież
wychowałem się na przykazaniach babci: „tylko kato
licy są ludźmi, wszyscy inni to szatani bądź słudzy
szatana", a oto objawił mi się ten miody baptysta zu
pełnie niepodobny do diabła i, co więcej, pozwalający
się przepytywać z tajemnic swojej wiary:
- Jak to?! Ty Wiesz, że matką Jezusa była Maria,
żona Józefa, lilie jesteś katolikiem? - wołałem.
Śmiał się. Był starszy ode mnie o dwa, może trzy
lata; na przełomie dzieciństwa i młodości jest to ogrom
na różnica.
Każdego dnia po południu biegł do pobliskiego
szpitala ze słoikiem wypełnionym żółtawą cieczą. Za
pytałem, co to takiego:
- To mleko mojej matki. Bardzo słodkie. Chcesz
spróbować?
Nie chciałem; za to dowiedziałem się, że zdyscypli
nowane Niemki, mające nadmiar pokarmu, pilnie od
stawiają swoje nadwyżki do szpitali dla karmienia nie
mowląt, których matki nie są tak wydajne jak pani Hein.
Niekiedy przychodził przez podwórze w mundu
rze HJ (Hitler Jugend, hitlerowska organizacja dla
chłopców - wyj. red.) z mieczykiem u boku. Warczał
zrezygnowany, a czasem podniecony:
- Idę na służbę! - i zniknął na resztę dnia.
Jego młodszy brat był małym Goebbelsem: miał
szpotawa nogę i obserwował naszą podwórkową zna
jomość z wyraźnym wstrętem. A ta znajomość skoń
czyła się nagle, bez uprzedzenia. W końcu stycznia,
może już w lutym 1945 roku, cała rodzina z pierwsze
go piętra wyjechała. Właściwie znikła. Nikt nic nie
zauważył, żadnych przygotowań do odjazdu, żadnych
ciężarówek. Nic. Straciłem kolegę z podwórka. Ewa
kuował się do rdzennej Rzeszy w chwili, kiedy wolna
pozostawała już tylko morska droga z Gdańska...

Przez miasto sunęły tłumy uciekinierów...
...z Prus Wchodnich. Mosty były zapchane, oba tczew
skie i pobliski w Knybawie, ten na projektowanej au
tostradzie z Berlina do Królewca. Wielu koczowało
na dworcu w nadziei, że doczekają jakiegoś pociągu
ewakuacyjnego. Wózki ręczne i dziecięce, wozy kon
ne, rowery, piesi. Widok był żałosny; była zima, chwi
lami ostra.
Mostem knybawskim przegalopowała w towarzy
stwie stajennego młoda amazonka, hrabianka Marion
von Donhoff. Przenocowała na wybudowaniu w go
spodarstwie Józefa Spika, przyjaciela mego dziadka,
z którym zasiadał przed wojną w radzie nadzorczej
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Banku Ludowego. Był to kolejny etap jej legendarnej
zimowej ucieczki na koniu -z majątku pod Pasłękiem
aż do zachodnich Niemiec. O Śpiku wyrażała się do
brze, o innych tczewiakach nieco gorzej, bo zginęły jej
wtedy jedyne i ostatnie rękawice. Kiedy w 1972 roku
odwiedziłem ją w hamburskiej redakcji Die Zeit, ofia
rowała mi z dedykacją reporterski opis tej wyprawy
w książce Namen, die keiner mehr kennt.
Wstęgi uchodźców zapowiadały nadejście nowej
epoki. Jakiej? W mieście z każdym dniem rosło napię
cie. Dla mnie, wyrostka, sprowadzało się ono jednak
tylko do obserwacji teatru wojennego. Po wyruszeniu
ofensywy zimowej bardzo szybko zorientowałem się,
że „Ruscy" wcale nie garną się nas uwalniać i wkrótce
znajdziemy się w kotle. Tak też się stało. Już pod koniec
stycznia dotarli do Malborką, oddalonego zaledwie
o osiemnaście kilometrów -1 zatrzymali się. Dołem (spo
glądając od nas) szli na Poznań, na Odrę, na Pomorze
Zachodnie. Nie wyobrażałem sobie, że kocioł może być
aż tak duży. Zmieściły się w nim Gdynia i Gdańsk, mój
Tczew, nawet Hel. Był to wielki obszar otoczony przez
Rosjan a wypełniony hitlerowskim wojskiem, tłumami
uciekinierów, no i nami, czyli ludnością miejscową.
U nas zatem wciąż jeszcze działał Riegel, co wieczór
sprawdzający gotowość sprzętu przeciwpożarowego
oraz szczelność zaciemnień, a w Poznaniu dziadkowie,
rodzice mego ojca, już się Niemców pozbyli...
W połowie lutego spadła na miasto pierwsza bom
ba. Mama siedziała w balii i naga, jak ją Bóg stworzył,
zbiegła do piwnicy, okrywając się na schodach ską
pym ręcznikiem. Od tupotu licznych stóp hałas na
schodach był ogromny: cała kamienica spływała do
schronu przeciwlotniczego, bo taka była urzędowa
nazwa piwnicy. Zamieszkaliśmy w boksie ciotki Ry
żowej; był prawie pusty, w jednym narożniku leżała
kupka kartofli, na nich urządzono legowisko dla dzie
ciaków ciotki, w drugim była kupka węgla i legowi
sko dla Janka i dla mnie. Za ścianką znajdowała się
piwnica państwa Murawskich, a jeszcze dalej boks sta
rego pana z oficyny
Samolot nadlatywał z warkotem od strony Mal
borka w nieregularnych odstępach, rzucał co miał do
rzucenia i zawracał. Do piwnicy dosyć wcześnie do
tarła wiadomość, że najmocniej ucierpiała ulica Wą
ska. Mówiło się, że jest tam wielu zabitych i wiele zde
molowanych domów.
Jednego dnia zjawił się w piwnicy ksiądz Preuss,
Niemiec. Powiedział, że przychodzi z Panem Jezusem.
Kto chce, może się wyspowiadać i przyjąć komunię.
Piwnica była zaskoczona i zaszokowana. Ksiądz Preuss
nie był lubiany. Przybył do Tczewa w końcu 1939 roku
z tytułem administratora parafii św. Krzyża, był czło
wiekiem gdańskiego biskupa Spletta i realizował u nas
jego brutalną politykę. Zapamiętałem proboszcza wła
śnie z tego okresu, pojawił się w czarnym mundurze
i zachował się jak panisko. Polskich księży już nie było,
a Preuss nawet spowiedzi chciał słuchać tylko po nie
miecku. Kto nie znał języka mógł się wypchać - pan
Bóg był Niemcem. Taką arogancję demonstrował do
przełomu losów wojny. Po Stalingradzie skruszał, lecz
serc nie pozyskał. Ktoś wtajemniczony powiedział po
latach, że sfrustrowany ogłuszał się zabawą i wódką.
Możliwe; tym większe było zaskoczenie, kiedy tak na
gle zjawił się w piwnicy z Panem Jezusem. Był trze-

źwy i smutny. Nie pamiętam, czy ktoś z dorosłych
wyspowiadał się tego dnia. Pani Murawska zapytała,
dlaczego ksiądz nie ewakuował się, skoro niemal wszy
scy Niemcy już wyjechali.
- Nie mogę - odpowiedział. - Będę tu z wami, z moją
parafią, aż do końca.
Tę kwestię zapamiętałem, tak jak jego twarz, jak
jego okulary intelektualisty i lekko łysiejącą czaszkę.
Stary pan z oficyny przeżywał podczas bombar
dowania dramat. Od dawna hodował w szopie na
podwórzu kury. Kiedy spadla pierwsza bomba, prze
niósł swoje ptactwo do mieszkania w parterowej ofi
cynie, podsypał mu ziarna, a sam z córką przeniósł
się do piwnicy pod kamienicą. Drżał o swoje kury.
Bombardowanie trwało i trwało; zawsze czekał na
odlot samolotu i wybiegał do swoich lokatorek spraw
dzić, jak się mają i podsypać im ziarna. Aż pewnego
dnia - stało się. Bomba, która mogła upaść na kamie
nicę, leciała z przeraźliwym wzrastającym wyciem
(wtedy poznałem, co to zwierzęcy strach), w pewnej
chwili rozległ się ogłuszający huk, a mnie wydało się,
że cały budynek wraz z piwnicą nagle unosi się
w powietrze i po chwili ciężko opada. Mama rzuciła
się na Janka i na mnie, okryła nas swoim ciałem. Wszy
scy byli przekonani, że dom przy Sambora oberwał
się i zaraz się zawali. A jednak nie. Bomba minęła ka
mienicę i uderzyła kilka metrów dalej, w dach owej
parterowej przybudówki od strony ulicy Nowej. Osza
lałe kury, niektóre przeżyły, rozpierzchły się gdacząc,
zaś spod gruzów sterczały końcówki nóg i buty stare
go pana. Był w wieku naszego dziadka, może nawet
starszy. Poszedł jak zwykle podsypać i nie zdążył
wrócić do schronu. Został pochowany „jeszcze za oku
pacji"...
W piwnicy mieszkaliśmy miesiąc.
Pewnego dnia z rana zaszedł do nas znajomy i gło
śno zagadał do mamy:
- No, pani M., od dziś będziemy mieć demokrację,
psiakrew!
Był to 12 marca 1945 roku. Od świtu na ulicy Sam
bora parkowały taczanki.

Dziwny był widok ulicy...
...zastawionej po jednej stronie od góry do dołu koni
kami i wózkami. Poczułem się wystrychnięty na dud
ka. Nie tak wyobrażałem sobie zwycięską armię, która
bije nie byle jakie przecież, bo imponujące wojska
Adolfa Hitlera. Cóż, fantazje dziecięco-młodziencze
często przewyższają rzeczywistość: spodziewałem się
Bóg wie czego, a tu - koniki; łby pokornie zwieszone
nad workami z owsem. Z „walk o Tczew" zapamięta
łem jedynie potężny huk wysadzanych mostów (wi
dać Niemcy spodziewali się nadejścia Sowietów od
strony Malborka, co się nie sprawdziło), a potem ten
nagły okrzyk rozlegający się w piwnicy: „Oni już są!".
Moim rozczarowaniom nie było końca. Kilka lub
kilkanaście godzin po pierwszej fali taczanek dotarły
do Tczewa tabory zaplecza. I co się okazało? Że poru
szają się na sprzęcie amerykańskim! W słowniku po
jawiły się nowe nazwy: sztudebeker, dżems, dodż,
dżip. Pomiędzy tak nazwanymi pojazdami, budzący
mi podziw dla amerykańskiej techniki, przemykały od
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czasu do czasu jakieś niezdarne wozy ciężarowe pro
dukcji CCCP. Nazywały się zis i jeszcze jakoś - ana
chronicznie nawet na tle przedwojennych ciężarówek
steyr i saurer firmy „Jan Struczyński".
Zatem - skończył się Gau Danzig-Westpreussen,
a zaczęła się... Myślałem, że Polska. Na inne, bardziej
wnikliwe rozróżnienia byłem jeszcze za młody.
W każdym razie mogłem na ulicy mówić po polsku.
Mama obawiała się, że Niemcy mogą jeszcze
wrócić. Jakiś czas utrzymywała się w mieście pogło
ska, że odepchnięto ich tylko do oddalonego o sześć
kilometrów Miłobądza: - Co będzie, jeżeli wrócą?!
Za to nie bała się puścić nas do miasta. Widok był
żałosny. Zwycięskie wojska trawił szał niszczenia. Bi
twy o miasto nie było, a ruin i pogorzelisk przybywało.
Piękny główny budynek dworca kolejowego zamienił
się w kupę kamieni. U szczytu ulicy Sambora płonął
duży, czterokondygnacyjny młyn parowy. Dymy snuły
się tygodniami, żarzyły się bowiem ogromne masy
zboża. Nieco wyżej, w kierunku fary, dogorywał po
łożony w parku szpital Św. Wincentego - stara, jeszcze
z czasów zaborów lecznica polska.
Kradzieże. Wrzask „dawaj czasy!" stał się jakby
znakiem chwili. Wszakże żołnierze brali nie tylko ze
garki. Zgarniali co się dało, co zdołali udźwignąć lub
upchnąć w swoich plecako-workach. Byli pijani
i uzbrojeni. Obserwowałem w niemym zdumieniu ćwi
czenia takiego wstawionego sołdata na zdobycznych
rowerach: zjeżdżał pochyłą ulicą Sambora, rozbijał
rower o murek na dole, porzucał pogięty bicykl i wra
cał na górę po następny; miał ich kilka.
Spłoszone kobiety rozprawiały o gwałtach, czasem
- nie rozumiejąc właściwie, o czym mowa - udało się
coś podsłuchać. Miłości do wyzwolicieli ani śladu.
Nasi nie zawsze byli lepsi. Teściowa ciotki, czyli
babcia Ryżowa - dosyć zresztą swawolna staruszka przyłączyła się do grupy sołdatów, przypuszczających
szturm do wytwórni win i octu przy ulicy Szopena.
Zjawiła się potem w mieszkaniu synowej (i naszym
jeszcze) objuczona łupami: dźwigała dwie torby wysmu
kłych butelek z winem i miała minę zdobywcy.-Zapa
miętałem reakcję mamy: - Wstydziła by się ciotka!
Dzień po incydencie z babcią Ryżową wybrałem
się z bratem na ulicę Paderewskiego. Była to na owe
czasy dosyć elegancka ulica, którą Niemcy po wejściu
w 1939 roku niemal w całości oczyścili z „elementu
polskiego" i zasiedlili swoją kadrą okupacyjną. Teraz
- po ucieczce Niemców - mieszkania stały otworem.
Liczyliśmy, że uda się zdobyć jakieś pozostałości po
dygnitarzach: papier do rysowania i pisania, jakieś
kredki i ołówki, może pióra, inne gadżety. Pamiętam,
że choć udało się zebrać trochę papieru, najliczniej spo
tykaną „pamiątką" były rozmaite odznaki hitlerow
skie, z partyjną na czele. Nie wiem, czy zdołaliśmy
obejść chociaż dwa domy. Zatkało nas. Widok był rozpaczliwy. Zdawać by się mogło, że przez opuszczone
mieszkania przewaliła się dzicz. Rozprute meble
i pościel, potłuczone sedesy i umywalki, gówno ludz
kie w wannach, a nawet na fortepianie, rozbite lustra
i naczynia, postrzelane obrazy, szyby w oknach wybite,
drzwi powyrywane z futrynami. Naszą reakcją było tyl
ko zdziwienie i niezrozumienie. Na refleksję byłem je
szcze zbyt młody. Tylko bezradne: dlaczego - po co - na
co? Użyte przeze mnie określenie „dzicz" pojawiło się
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później, we wspomnieniu. Niemniej w podświadomo
ści zrodziło się coś w rodzaju blokady, później rozbu
dowującej się w trwałą rezerwę wobec sowieckiej cywi
lizacji. Byłem wiele lat członkiem PZPR - z jałtańskiego
fatalizmu, nie z miłości do ZSRR. Tej nigdy nie było.
Komendatura wojenna miasta ulokowała się w bu
dynku sądu przy ulicy Dąbrowskiego, tego samego,
w którym w 1919 roku Rzesza sądziła mego dziadka
za zdradę stanu (obecnie siedziba główna Miejskiej
Biblioteki Publicznej -wyj. red.). Przed wejściem stał
żołnierz z pepeszą (trzeźwy), na dachu powiewała
czerwona flaga. W tak zwanej niemieckiej szkole za
parkiem (przy ul. Parkowej - wyj. red.) rozłożył się
lazaret, zresztą na pozostałościach niemieckiego szpi
tala polowego. Na dziedzińcu był wielki śmietnik,
można tam było obejrzeć obcięte stopy i ręce, zsiniałe
już i puchnące. Lazaret był dostępny, wolno było za
chodzić i nawet gawędzić z rannymi - nie wychodząc
ze zdumienia. Jakże bowiem różnili się ci Rosjanie szpi
talni - obandażowani, czasem bez nóg, czasem bez ręki
- od pijanych ruskich na ulicach, którzy włamywali
się do mieszkań i wywijając pepeszą domagali się ze
garków oraz wódki. Szpitalni Rosjanie śpiewali smęt
ne pieśni, częstowali dzieciarnię palonym cukrem,
dziwili się, że mówimy „po słowiańsku". Przecież tłu
maczono im, że teraz wojują już w Germanii i mogą
robić, co chcą.
Jeśli tłuszcza żołnierska istotnie szalała na Pomo
rzu w przekonaniu, że już są w Germanii i mogą robić
co chcą, nawet mścić się za zbrodnie Hitlera, to nie
wynika z tego nic - poza może częściowym usprawie
dliwieniem tego czy owego prostego „gemajna". Ni
szcząc, paląc, rabując dworce, szpitale, młyny, wre
szcie zwykłe domy, srając do wanien i gwałcąc
dziewczyny świadczyli zbiorowo o swoim państwie,
o kulturze, o ustroju i doktrynie wojennej.
W tych pierwszych dniach czynności mojej mamy
sprowadzały się do inspekcji nieruchomości firmy „Jan
Struczyński". Rodzina była rozproszona, a mama była
jedyną jej przedstawicielką, którą koniec wojny zastał
w Tczewie. Zabudowania przy ulicy Krótkiej 4 ocala
ły. Na pierwszym piętrze w naszym mieszkaniu, pod
numerem 5, upadła mamie do nóg płacząca Niemka.
Ulokowana w tym mieszkaniu przez okupantów,
otrzymała kilka dni na wyprowadzkę.
Przy ulicy Kościuszki ocalała tylko połowa zabu
dowań hurtowni, i to ta gorsza, ze starczymi magazy
nami. Wybudowany w latach 30. budynek biurowy,
w którym znajdowało się także mieszkanie dziadków,
leżał w gruzach, podobnie magazyny, palarnia kawy,
garaże. Widok był smutny. W jednym z ocalałych
magazynów zalegała ogromna ilość deficytowej go
spodarki wojennej Niemców - mianowicie herbaty
z suszonych skórek od jabłek. Było też sporo suszo
nych płatków kartoflanych, a w sąsiednim magazynie
wielki zapas talku w małych, okrągłych pudełkach
z tektury. Talk przydał się nam wkrótce do staczania
bitew podwórkowych (rozbite o mur pudełko wytwa
rzało chmurę pyłu nie mniejszą, niż wybuchający gra
nat), a herbatę jadło się garściami. Tylko na susz kar
toflany nie było chętnych.
Zaczęło się czekanie na powrót rodziny...
Ciąg dalszy wspomnień w następnym numerze
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SPROSTOWANIA • KORESPONDENCJE
W poprzednim numerze „KMR" na str. 20, na
kolumnie Tczewianie w fotografii. Z wystawy po
konkursowej zakradł się błąd, na który zwrócił
nam uwagę p. Jan Kamiński. Rzeczywiście, dolne
zdjęcie przedstawia współzałożyciela chóru mę
skiego „Echo", Ludwika Sumińskiego, a nie jak
pomyłkowo podano w podpisie - Kiedrowskiego.
Za zwróconą uwagę dziękujemy, a za redakcyjny
lapsus przepraszamy, zarówno Czytelników, jak
też (i to przede wszystkim) Ludwika Kiedrowskie
go, wnuka założyciela chóru, z którego kolekcji
fotografia ta pochodzi.
Pan Jan Kamiński przekazał nam także kilka merytorycz
nych uwag, dotyczących nieścisłości w albumie Tczew w sta
rej fotografii i w monografii Historia Tczewa. Zapewne zosta
ną one uwzględnione w kolejnych wydaniach tych publikacji.
Wcześniej już, bo w styczniu br., otrzymaliśmy od tegoż
samego korespondenta obszerne wyjaśnienia, dotyczące wyda
rzeń 1 września 1939 roku związanych z mostami na Wiśle.
Autor korespondencji skonfrontował dotąd opisane w kilku
materiałach wojenne zdarzenia i podzielił się z nami swoimi
wnioskami. Ponieważ przedstawiony materiał, uzupełniony
relacjami i doświadczeniami z autopsji stanowi ciekawą lek
turę, postanowiliśmy po nieznacznym przeredagowaniu
przedstawić go w obszernych fragmentach.

JAN KAMIŃSKI

Wojna i tczewskie mosty

S

kłady pociągów na trasie z Malborka do Chojnic
ciągnęły polskie parowozy. O ich przejeździe
dyżurny ruchu z Szymankowa informował dy
żurnego ruchu w Tczewie, który z kolei zawia
damiał oficera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
mostów. Oficer wydawał polecenie otwarcia mostu zało
dze na przyczółku. Po przejeździe pociągu bramy zamy
kano. Tylko oficer mógł wydawać polecenia odnośnie
mostu. Wszelkie inne informacje dotyczące tego zagadnie
nia są będne i powinny być sprostowane przy ponownym
jego omówienia W publikacji okolicznościowej Wojna za
częła się w Tczewie (KKE1996) na str. 19 znajduje się taka
rozbieżność, mówiąca, że „Bramy i zapory na moście były
otwierane przez wojsko tylko na polecenie dyżurnego ru
chu". W rzeczywistości dyżurny ruchu tylko informował
o zbliżającym się pociągu oficera, który decydował o otwar
ciu zapór.

Organizację współpracy w zakresie obsługi ruchu
pociągów przez kolejarzy i wojsko znam z relacji moje
go ojca, Józefa Kamińskiego (ur. 13.07.1895), który pra
cował jako dyżurny mchu na stawidle Tw (Tczew wschód)
w pobliżu mostu wiślanego. Pracowano w systemie trzyzmianowym. Ojciec miał służbę 31.08.1939 roku od go-
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dżiny 13 do 21 . Zmianę nocną trwającą do 6 rano
1 września przejął dyżurny ruchu, Jan Ernst (a nie Er
nest!). Po nim służbę winien objąć znowu mój ojciec. Po
rozmowie ze spotkanym w drodze do pracy Janem Ern
stem okazało się, że nie miał już po co chodzić na sta wi
dio. Wtedy ojciec zaangażował się do wydobywania ran
nych na zbombardowanym dworcu kolejowym O godz.
30
10 pojawił się polski żołnierz, który nakazał zakończe
nie prac i ewakuowanie się w kierunku Górek. Niemcy
w dniu 1 września około godz. 22 °° dotarli do koszar od
strony zachodniej, jednak do zajmowania miasta przy
stąpili dopiero rankiem 2 września. Te wydarzenia po
twierdza tekst w wyżej wspomnianej publikacji.
Natomiast w KMR nr 1/97 na str. 31 stwierdzono, że
„Miasto broniło się do przedpołudnia następnego dnia
(2 września)", co nie pokrywa się z wyżej przytoczonymi
faktami oraz relacją pochodzącą z cytowanej już publi
kacji, iż „W godzinach wieczornych (1 września 1939)
dowódzca 2 Batalionu Strzelców, ppłk Janik, wydał roz
kaz opuszczenia miasta. Nastąpiło to pod osłoną nocy".
Pewnych uściśleń wymaga również sprawa pociągów,
mających posłużyć do opanowania mostów wiślanych.
Według relacji Pawła Thomsena, bezpośredniego ucze
stnika tych wydarzeń, który był w owym czasie zawia
dowcą stacji w Malborku, a po zajęciu Tczewa kierowni
kiem dworca w Tczewie (zamieszczonych w publikacji
Otto Korthalsa Chronik des Kreises Dirschau, Bonn
1969), w kierunku Tczewa skierowano dwa pociągi.
Pierwszy skład, odjeżdżający z Malborka około godz. 4°°,
jako pociąg z bydłem faktycznie zawierał oddział kara
binów maszynowych. Drugi pociąg był załadowany pie
chotą z działami. Różnica odjazdu obu pociągów wyno
siła 30 min. W relacji P. Thomsena brak informacji
o drezynie pancernej i pociągu pancernym (...).
Krótko po godz. 4°° do dyżurnego ruchu w Szyman
kowie zadzwonił dyżurny ruchu Jan Ernst z Tczewa, aby
zorientować się w sprawie awizowanych pociągów. Wraz
z odpowiedzią, że pociąg zbliża się do Szymankowa otrzy
mał ostrzeżenie, że dzieje się coś niedobrego. Na tym
rozmowa się urwała, a następne próby ponownego połą
czenia nie dały rezultatu. Z dużym prawdopodobieństwem
można stwierdzić, że przeważnie łączności przez bojów
ki hitlerowskie uniemożliwiło przekazanie informacji
przez Szymankowo do Tczewa, w następstwie czego nie
poinformowano dyżurującego oficera o potrzebie otwar

cia zapór na przyczółkach mostu. A więc zamknięte bra
my mostowe przeszkodziły Niemcom w ich zdobyciu.
Według wspomnianej już publikacji Wojna zaczęła
się w Tczewie „Tczewscy kolejarze uznali, że pociąg nie
może wjechać na most, póki nie zostanie sprawdzona
jego zawartość". Uważam, że nie było to możliwe, bo
wiem według tekstu tej samej publikacji, do 1939 roku
odprawa celna towarów w komunikacji tranzytowej Pru
sy Wchodnie-Rzesza odbywała się w Szymankowie,
a komunikacji pasażerskiej w Kałdowie.
Kilka nieścisłości wkradło się także w szczegół nalo
tu samolotów niemieckich, co miało miejsce rankiem
1 września. Nalot eskadry por. Bruno Dilleya (wystarto
26
34
wał z Elbląga o godz. 4 ) nastąpił o godz. 4 i miał na
celu uszkodzenie stacji odpaleń i kabla łączącego z za
minowanymi mostami. Według Ireneusza Modzelewskie
go (KMR nr 7/89 s. 3 i n.) dywizjon bombowców, który
00
wystartował około godz. 4 zaatakował Tczew z opóźnie
30
niem, zamiast o godz. 4 - o godz. 434 Inna relacja (KMR
nr 1/86 s. 11) dowodzi, że „około 445 w Tczewie zbom
bardowano koszary, część miasta, rejon dworca kolejo
wego i zachodniego przyczółka mostów". Natomiast
w KMR nr 2/87 s. 53 czytamy, że „Wojna rozpoczęła się
nalotem 12 samolotów niemieckich w połowie na kosza
ry i w połowie na dworzec PKP" - tak relacjonuje podo
ficer Józef Gębka, służący od 1933 roku w 2 Batalionie
Strzelców w Tczewie. „Nalot obserwowałem osobiście dodaje ppor. rez. Stanisław Matłosz - nastąpił dokładnie
o godz. , 4 2 3 . Godzinę tę wykazywał zegar dworcowy,
który stanął po zbombardowaniu dworca. Podany czas
nalotu 423 trzeba więc przyjąć za najbardziej wiarygod
ny, jakkolwiek różny z innymi przekazami, gdyż zegary
umieszczone na peronach dworcowych i w głównym bu
dynku dworca oraz na stawidłach były centralnie stero
wane przez zegar-matkę, który znajdował się na stawidle Tw przy mostach wiślanych. Jako kilkunastoletni
chłopak bywałem tam i ojciec mi to pokazywał.
Sądzę, że ustalenie dokładnego czasu nadejścia po
ciągów do Lisewa i porównanie go z czasem bombardo
wań mogłoby wiele wyjaśnić w sprawie chronologii zda
rzeń związanych z zamordowaniem polskich kolejarzy
w Szymankowie. Mam nadzieję, że skłoni to „szpera
czy" historii do dalszych badań i uporządkowania tego.
co w dziejach najnowszych jest jeszcze możliwe. Upływ
czasu może działać na niekorzyść.

Dzięki wyjaśnieniu Jana Kamińskiego
wiemy, że 16 października 1939 r.

wojsko niemieckie

po 6-tygodniowej budowie przekazało kolei
most zastępczy w Tczewie.
Następnego dnia przez Wisłę
odbywał się już ruch kolejowy
i ruszył pierwszy transport wojskowy.
Natomiast 18 października 1939 r.
minister komunikacji Rzeszy, dr Dorpmuller,
dokonał na moście
otwarcia ruchu pociągów pasażerskich
na linii Kłajpeda-Berlin,
co potwierdza przekazana nam
przez autora fotografia.
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Sosy kociewskie
os wieńczy dzieło. Na Kociewiu, prócz ryb i darów Borów Tucholskich z uzupełnieniem o kapustę
i buraki, króluje, w gruncie rzeczy wcale nie od tak dawna, kartofel. Kociewiacy, podobnie jak wszyscy
Pomorzanie, nie lubią „suchych" bulew. Danie główne mięso, ryba i bulwa muszą pływać w sosie.
Dobry sos musi być przede wszystkim, niestety, tłusty. Taki jest grzech główny kociewskich sosów.
Słonina, smalec, olej, masło, śmietana oto główne składniki, podstawa sosów. Sosy sporządza się na rosole, na
wywarze z warzyw lub mleku. Najprostsze sosy powstają w towarzystwie pobrunionej, czyli zasmażonej mąki,
cebuli, ale nie wolno zapomnieć o przyprawach. Często podstawą jest tłuszcz wysmażony, ten w którym sma
żono. Godzi się on z mięsem czy rybą, bo częściowo z niej pochodzi. Oryginalne sosy, nie tylko do głównego
dania, są pilnie strzeżoną tejamnicą prawdziwych gospodyń, pań domu, zawołanych kucharek od wielu poko
leń, babć, teściowych i córek (choć zdarza się i niespodziewany kucharz). U Samuela Bogumiła Lindego
w Słowniku języka polskiego prócz tego, że „różne sosy sporządza się do potraw", wyjaśnia się też, że bywa się
w dobrym sosie (humorze) lub złym, może szczególnie po podlanym złym lub dobrym sosem posiłku. Dobry sos
uzupełnia potrawę, polepsza jej wygląd, dodaje smaku, pobudza i wzmaga apetyt Są sosy, które podaje się na
gorąco, są takie, które podaje się na zimno. Niewiele zaś sosów nadaje się do podania w obu formach.

S

Sos cebulowy do drobiu i różnych mięs

Sos do dziczyzny

Do jednej łyżki zasmażonej mąki dodaje się bulion, cebulę
pokrojoną w plasterki, sól, utartą gałkę muszkatołową. Gdy cebule
ugotują się na miękko, przelewamy sos przez cedzak i podajemy do
stołu.

Galaretkę z porzeczek dobrze mieszamy razem z musztardą
i czerwonym winem, do całości dodajemy trochę utartej skórki cy
trynowej. Najczęściej jednak podaje się do dziczyzny sos majonezo
wy z ziołami. Te sosy są też dobre do głowizny wieprzowej.

Sos pomidorowy do parówek i mięs
Pomidory obieramy, wyjmujemy gniazda, kroimy na plaster
ki i dusimy razem z kawałkiem szynki, cebulą pokrojoną w plaster
ki i świeżym masłem aż zmiękną. Następnie dodajemy trochę mąki,
którą zarumieniamy i zagotowujemy wszystko razem, dodając do
brego wina reńskiego, aż utworzy się gęsty, lecz klarowny sos, który
następnie należy przecedzić przez sito i dodać odrobinę soli.

Sos ze słoniny do naleśników, ale i do mięs
należy pokroić słoninę w drobną kostkę, zarumienić ją w rondlu,
dodać posiekaną cebulę i odrobinę mąki. Całość zasmażamy, dolewa
my tyle gorącej wody, aby sos stał się zawiesisty. Przyrumieniamy go
brunatnym cukrem lub sokiem i przyprawiamy octem i cukrem - bar
dziej na słodko niż na kwaśno.

Sos brunatny do wołowiny lub rolady
Dusimy masło z mąką w rondelku, dolewamy bulion lub wodę,
uważając jednocześnie, aby sos nie stał się zbyt gęsty. Do całości
dodajemy plasterek cytryny i pieczarki, kaper lub cebulę perłową
Oprócz tego dodajemy białe wino, zarumieniamy sos soją lub bru
natnym cukrem, całość zagotowujemy. Sos powinien gotować się
około pół godziny.

Sos do zimnych ryb
Do o jednej filiżanki wywaru mięsnego, do którego dodaliśmy
żółtko, białe wino, olej prowansalski, wrzucamy pół filiżanki mu
sztardy, cukier, ocet i łyżeczkę soli i tyle samo mąki ziemniaczanej.
Całość gotujemy stale mieszając w garnku z wodą Następnie sos
schładzamy i dobrze mieszamy.

Sos do karpia
U tartą musztardę dobrze mieszamy z odrobiną gotującego się
bulionu lub wywaru mięsnego, lecz nie gotujemy, następnie schła
dzamy. Po czym mieszamy sos z wcześniej ubitą śmietaną odrobiną
cukru i chrzanem.
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Sos majonezowy z ziołami
Gotujemy osiem jajek (lub odpowiednio mniej) na twardo,
obieramy je ze skorupki, żółtka wrzucamy do jednej miski, ugniata
my je chochlą do uzyskania jednolitej masy i mieszamy całość do
dając jednocześnie dwa surowe żółtka i osiem łyżek oleju prowansalskiego, aż całość stanie się jednolita. Wówczas dodajemy
do tego trochę dobrej musztardy, trzy łyżki octu winnego, i odro
binę wywaru mięsnego lub wody z dwiema utartymi łyżkami
cukru. Następnie mieszamy wszystko na drobnym sicie i doda
jemy jeszcze szczyptę zmielonego pieprzu razem z drobno posie
kaną pietruszką i szczypiorkiem lub z odrobiną potartej cebuli.
Ten sos podaje się do sałatki rybnej, do głowizny wieprzowej, do
węgorza i łososia na zimno.

Sos musztardowy
Przyrządzamy zasmażkę, do której dolewamy tak długo wodę,
aż powstanie sos. Całość przegotowujemy koniecznie z odrobiną
musztardy i octu estragonowego lub innego rodzaju octu i cukru, jak
również, jeżeli chcemy aby sos dobrze smakował, z odrobiną białego
wina.

Sos chrzanowy

Chrzan ucieramy i łączymy z wywarem mięsnym i odrobi
ną masła, całość stawiamy na ogień i kilka razy zagotowujemy.
Następnie całość mieszamy do uzyskania jednolitej masy z odro
biną mąki w śmietanie lub mleku i wszystko razem ponownie
przegotowujemy. Według uznania możemy dodać do sosu odro
binę cukru i soli. Sos możemy podawać bez dodatku mleka, nie
traci on wówczas na smaku.

Sos chrzanowy ze śmietaną
U tarty chrzan zagotowujemy raz w gotującej się wodzie
z solą, następnie odlewamy wodę, chrzan schładzamy i mieszamy
go dodając jednocześnie taką samą ilość słodkiej, bitej śmietany.
Możemy również według uznania dodać do całości cukier.
Ten sos podaje się do błękitnego karpia

Sos chrzanowy do karpia
Podczas gdy ucieramy chrzan, zagotowujemy dobry ocet jed
nocześnie dodając cukier według uznania Gdy ocet się zagotuje, wrzu
camy do niego utarty chrzan, wszystko dobrze mieszamy i podajemy.
Ten sos schładzamy przed podaniem do stołu i dodajemy do nie
go kilka łyżek oleju.

wać pod przykryciem. Gdy warzywa będą prawie miękkie, do
dać sparzone wrzątkiem, obrane ze skórki i pokrajane pomidory
lub koncentrat. Dusić dalej, podlewając w miarę potrzeby wodą
lub zimnym rosołem. Pod koniec dodać jarzyny, przyprawić
i wymieszać.
Sos jarzynowy podaje się do potraw z kasz, makaronów i do
mięs.

Sos ziołowy

Sos z żółtego sera

Do sosu bierzemy garść estragonu, ćwierć garści pietru
szki, tyle samo koperku i bazylii. Wszystko dokładnie płuczemy
i drobno szatkujemy. Następnie przyrządzamy zasmażkę, do
której dodajemy zioła i tyle samo bulionu, aż powstanie zawiesi
sty sos.
Sos ten jest dobry do wołowiny, kotletów i gołąbków.

składniki: 3 dkg tłuszczo, 3 dkg mąki, szklanka rosołu lub wy
waru z warzyw, szklanka mleka, 3 dkg utartego sera, sok z cytryny
lub kwasek cytrynowy, sól do smaku.
Z tłuszczu i mąki zrobić białą zasmażkę, rozprowadzić ją zim
nym rosołem, wlać mleko i zagotować mieszając. Dodać utarty ser
i podgrzać sos ciągle mieszając, aż do zupełnego rozpuszczenia się
sera. Przyprawić do smaku sokiem z cytryny i solą
Sos z sera podaje się do potraw z makaronu, ryżu, ryb, jaj.

Sos beszamelowy
Cztery duże cebule kroimy na plasterki, dusimy z dodatkiem
jednej łyżki masła na słabym ogniu, aż cebula zmięknie. Następnie
dodajemy jedną łyżkę mąki, całość zasmażamy i dolewamy pół litra
mleka, wówczas to wszystko dobrze przegotowujemy, przelewamy
przez durszlak, dodajemy szczyptę zmielonego pieprzu i soli. Po czym
zestawiamy sos z ognia. Do sosu najlepiej nadają się żółte lub białe
cebule.

Sos śmietanowy biały
Z 3 dkg tłuszczu i 3 dkg mąki robimy białą zasmażkę. Rozpro
wadzamy ją 1,5 szklanki rosołu lub 1,5 szklanki wywaru
z włoszczyzny, dodajemy 10 dkg śmietany, sól do smaku
i zagotowujemy.
Sos biały, jak i wszystkie sosy robione na jego podstawie,
można zagęścić białą zasmażką albo zaprawą zacieraną, która jest
lżej strawna.

Sos koperkowy
Do sosu przygotowanego według poprzedniego przepisu do
dajemy pęczek umytego i posiekanego koperku.
Sos koperkowy podaje się do sztuki mięsa, gotowanego drobiu,
ryb, jaj gotowanych na twardo i potraw półmięsnych. Zamiast koper
ku można dodać posiekaną nać pietruszki, szczypiorek lub rzeżuchę,
ewentualnie zieleniny połączyć.

Sos pomidorowy
Składniki: 40 dkg pomidorów lub 5 dkg koncentratu pomido
rowego, 3 dkg tłuszczu, 3 dkg mąki, szklanka wywaru z warzyw (ro
sołu) 10 dkg śmietany, sól i cukier do smaku.
Pomidory umyć, pokrajać w ćwiartki, zalać rnałą ilością wrzą
cej wody i rozgotować na silnym ogniu pod przykryciem. Prze
trzeć przez sito. Do sosu przyrządzonego według przepisu „Sos
śmietanowy biały" dodać przecier pomidorowy lub koncentrat,
doprawić do smaku solą i cukrem. Przy użyciu koncentratu na
leży go uprzednio rozmieszać z małą ilością wody.
Sos pomidorowy podaje się do wszelkiego rodzaju gotowanych
mięs i ryb, jaj na twardo, klusek, makaronów, kasz, fasoli, do zapie
kanek i kotletów z ziemniaków, kasz itp.

Sos ogórkowy
Składniki: 20 dkg kwaszonych ogórków, szklanka rosołu lub
wywaru z warzyw, 3 dkg tłuszczu, 3 dkg mąki, 10 dkg śmietany,
kwas z ogórków i sól do smaku.
Ogórki umyć, cienko obrać, pokrajać w drobną kostkę lub paseczki. Z tłuszczu i mąki zrobić białą zasmażkę, rozprowadzić ją ro
sołem, dodać kwas ogórkowy i śmietanę, zagotować. Doprawić do
smaku solą i dodać pokrajane ogórki.
Sos ogórkowy podaje się do sztuki mięsa, ryb, dań półmięsnych,
zapiekanek i potraw z ziemniaków.

Sos jarzynowy
Składniki: 2 marchwie, pietruszka, 1-2 pomidory lub łyżeczka
koncentratu pomidorowego, kawałek selera, por, 3 dkg tłuszczu, 3
dkg maki, cukier i sól do smaku.
Umyte i oczyszczone warzywa pokrajać w paski lub zetrzeć na
tarce o dużych otworach. Podlać niedużą ilością wrzącej wody i goto
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Sos cebulowy biały Soubisse
Składniki: 30 dkg cebuli, 3 dkg tłuszczu, szklanka rosołu lub
wywaru z warzyw, sól i cukier do smaku, 3 dkg mąki, pół szklanki
mleka
Cebulę umyć, obrać i pokrajać, zalać wrzącą wodą, gotować. Gdy
będzie miękka - odcedzić i przetrzeć przez sitko. Z tłuszczu i mąki
zrobić białą zasmażkę, rozprowadzić ją rosołem lub wywarem, dodać
mleko, połączyć z cebulą doprawić do smaku solą i cukrem.
Sos cebulowy podaje się do mięsa; szczególnie odpowiedni jest
do pieczonej baraniny lub kotlecików baranich.

Sos pieczarkowy
Składniki: 25 dkg pieczarek, 4 dkg cebuli, 3 dkg tłuszczu, 3 dkg
mąki, 10 dkg śmietany, sól i pieprz do smaku.
Pieczarki oczyścić, umyć, pokrajać w plasterki ok. 1 cm. cebulę
umyć, obrać, drobno posiekać, dodać do pieczarek i udusić do mięk
kości z tłuszczem i małą ilością wody. Gdy pieczarki będą miękkie wsypać mąkę, zasmażyć, wlać śmietanę, dodać sól i pieprz do sma
ku, zagotować.
Sos pieczarkowy podaje się do cielęciny, ryb, potraw z drobiu,
kasz, klusek i potraw z ziemniaków.
W taki sam sposób można zrobić sos z innych świeżych grzy
bów, ponieważ jednak - z wyjątkiem borowików - są one mniej aro
matyczne, należy zwiększyć ich ilość.

Sos z grzybów suszonych
Składniki: 2 dkg suszonych grzybów, 5 dkg cebuli, 3 dkg tłu
szczu, 3 dkg mąki, 10 dkg śmietany, sól, pieprz i przyprawa do zup
do smaku.
Grzyby umyć w ciepłej wodzie, namoczyć na kilka godzin
i ugotować w tej samej wodzie razem z umytą i obraną cebulą.
Gdy będą miękkie - odcedzić (nie wylewać wywaru), cebulę
odrzucić, grzyby pokrajać w cienkie paseczki lub w drobną ko
stkę. Mąkę zarumienić na ciwemnozłoty kolor, dodać tłuszcz,
zasmażyć, rozprowadzić zimnym wywarem z grzybów. Dopra
wić do smaku solą pieprzem i przyprawą do zup. Gdyby sos był
zbyt gęsty - rozrzedzić go wodą.
Sos grzybowy podaje się do sztuki mięsa, różnego rodzaju
potraw półmięsnych, kasz, makaronów, potraw ziemniaków.

Sos polski szary
Składniki: 3 dkg tłuszczu, 3 dkg maki, 2 dkg cukru na karmel,
1,5 szklanki rosołu z mięsa (z ryb), cytryną 5 dkg rodzynków, 3 dkg
migdałów, sól i cukier do smaku.
Rodzynki umyć, migdały sparzyć, obrać ze skórki, pokrajać
w paseczki. Mąkę zarumienić na ciemnozłoty kolor, dodać tłuszcz,
rozprowadzić rosołem. Z cukru i wody (2 łyżki) przygotować kar
mel, zabarwić nim sos. Dodać rodzynki, migdały i kawałek skórki
cytrynowej, doprawić solą i cukrem; zagotować. Na końcu doprawić
sokiem z cytryny.
Ryby podawane z sosem polskim stanowią tradycyjne danie wi
gilijne. Sos polski podaje się poza tym do gotowanego świeżego lub
peklowanego ozora oraz do potrawki cielęcej.
W następnym numerze o sosach owocowych
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I Ogólnopolskie Targi Wydawnictw Regionalnych w Staszowie
BOŻENA KASPROWICZ

W

„Łukasz" dla Tczewa

dniach 15-17 maja br. w Staszowie goszczcono
wierający wskazówki do edukacji regionalnej wraz z antologią
wydawców przybyłych z całego kraju na I Ogól
tekstów literackich uznanych twórców Kociewia. Podręcznik stał
nopolskie Targi Wydawnictw Regionalnych
się wartościową pomocą dla wszystkich nauczycieli pragnących
im. Łukasza Opalińskiego. Patronat nad Targa
ukazywać bogactwo, piękno i inne wartości ziemi kociewskiej.
mi sprawował wicemarszałek Sejmu, Stanisław Zając, zaś obok
Wanda Kołucka - sekretarz Kociewskiego Magazynu Re
Krajowej Rady Regionalnych Towarzystw Kultury, Rady Miej
gionalnego, kwartalnika społeczno-kulturalnego wydawanego
skiej i Zarządu Miejskiego w Staszowie, głównym organizato
przez Kociewski Kantor Edytorski, będący Sekcją Wydawniczą
rem było Staszewskie Towarzystwo Kulturalne. Dyrektorem
w strukturze Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra SkulTargów był dr Maciej A. Zarębski.
teta w Tczewie, zaprezentowała najcenniejsze wydawnictwa tej
oficyny, a także pochodzące od prywatnego edytora, Józefa GolicDwa dni promocji i targowania rozpoczęła msza Św., odpra
kiego, właściciela „Gazety Reklamowej". Na stoisku KKE zna
wiona w kościele św. Bartłomieja. W Muzeum Ziemi Staszowlazły się m.in. album Tczew w starej fotografii, dwuczęściowa
skiej odbyło się potem sympozjum Blaski i cienie współczesnego
książka Romana Landowskiego Tczew - spacery w czasie i prze
ruchu wydawnictw regionalnych. Otwarto też wystawy okolicz
strzeni, Józefa Ziółkowskiego Drogi do sukcesu, a poza tym Sztukę
nościowe prezentujące dorobek edytorski wydawców, nowości
ludową Kociewia, fraszki Garść śmiechu i pieprzu szczypta
Biblioteki Staszowskiej oraz ukazujące wydawnictwa słowac
(A. S. Fleming i R. Landowski) oraz tzw. tczewskie zeszyty oko
kie. Uczestnicy targów otrzymali komplet materiałów promo
licznościowe: Powrót do Polski. Alma Mater Mariniensis. Wojna
cyjnych, wśród nich pamiątkowe koperty i karty pocztowe ze
zaczęła się w Tczewie, Z lilijką na pięciolinii i kolejne numery
specjalnie przygotowanym stemplem okolicznościowym oraz
Kociewskiego Magazynu Regionalnego.
wydanie targowe Gońca Stasiowskiego.
Promocję miasta Tczewa na targach prowadziła Bożena
Sylwetkę Łukasza Opalińskiego - ojca polskiego ruchu
Kasprowicz z Urzędu Miejskiego, prezentując Informator Miej
wydawniczego - patrona Targów, przybliżył zebranym dr Ma
ski Tczew, Panoramę Miasta - bezpłatny biuletyn informacyjny
ciej Zarębski, jednocześnie prezes Staszewskiego Towarzystwa
samorządu miasta Tczewa, Kociewie. Przewodnik turystyczny
Kulturalnego. Wydawnictwa towarzystw regionalnych za lata
Jarosława Ellwarta, dodatki specjalne Dziennika Bałtyckiego
1989-1997 omówił dr Aleksander Kociszewski, szef Krajowe
i Gazety Wyborczej, przygotowane z okazji Święta Tczewa, Dni
go Ośrodka Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury
Ziemi Tczewskiej i Forum Gospodarczego, a także mapy i pla
w Ciechanowie. Na temat bibliografii, katalogów, informatorów
ny oraz gadżety promocyjne, związane z 800-leciem Tczewa
regionalnych mówił Jan Jadach z Wyższej Szkoły Pedagogicznej
(rocznica pierwszej pisanej informacji o miejscowości, wymie
w Kielcach. Ostatnie wystąpienie należało do Zbigniewa Święnionej w akcie księcia Grzymisława).
cha z Krakowa, znanego pisarza, regionalisty i reportera, bada
Wszechstronność i różnorodność oferty tczewskiej znalazła
cza tajemnic grobów królewskich na Wawelu.
uznanie nie tylko w oczach mieszkańców południa Polski, lecz
Wszystkie wystąpienia i wypowiedzi uczestników sympozjum
również jury, które przyznało Tczewowi - a dokładnie Kociewzamieszczone zostaną w specjalnej publikacji targowej. W prze
skiemu Kantorowi Edytorskiemu - nagrodę Targów - statuetkę
rwie obrad zwiedzono Muzeum Staszowskie, które mimo kilku
,Łukasza" wraz z pamiątkowym dyplomem. Pozostali wystaw
letniej działalności posiada imponujące zbiory. Fraszki „na go
cy uhonorowani zostali okolicznościowymi medalami.
rąco" tworzył Wiesław Kot, poeta opiewający uroki Staszowa.
Kolejne spotkanie regionalnych wydawców w Staszowie już
Otwarcie Targów nastąpiło po południu, na Rynku, a doko
za rok. Zapewne uczestniczyć w nim będzie laureat T Targów.
nał je burmistrz miasta, Henryk Albera. Uroczystości tej towarzy
szył okolicznościowy koncert orkiestry gór
niczej z Grzybowa.
Prezentację oficyn wydawniczych po
łączono z kiermaszem oraz imprezami
towarzyszącymi. Odbywały się też spo
tkania pisarzy z czytelnikami - wszak maj
to tradycyjny miesiąc książki, która jest
głównym nośnikiem kultury. Swoje książ
ki podpisywali: Z. Kukomski, Z. Łączkow
ski, L. Mazan, Z. Święch, W. Żukrowski
i inni. W Ratuszu w Galerii „Punkt" czyn
na była wystawa plastyczna twórców zie
mi staszowskiej.
Oficyny regionalne przez dwa dni pre
zentowały na Rynku swoje wydawnictwa.
Zjechali się wydawcy z Pomorza, Śląska,
Mazowsza, Małopolski i Ziemi Święto
krzyskiej.
Ogromną popularnością cieszyło się
Przedstawicielki Tczewa, (od prawej) Irena Brucka i Wanda Kolucka
stoisko tczewskie. Irena Brucka - pre
odbierają nagrodę Targów - „Łukasza" - z rąk przewodniczącego jury,
zes Kociewskiego Towarzystwa Oświato
Wojciecha Żukrowskiego (z lewej);
wego - promowała Uczbę na Kociewiu,
dyplom wręcza dyrektor Targów, Maciej A. Zarębski.
podręcznik nie tylko dla nauczycieli, za
Fot. Jacek Sobieniak

KMR

55

Testament p o e t y c k i
Franciszka S ę d z i c k i e g o
Zgodnie z zapowiedzią w poprzednim numerze, kontynuujemy
w związku z zakończonym w dniach 5-7 czerwca br. Kongresem Pomorskim druk

poematu

Wiatr zawiał od pomorskich stron
stanowiącego rodzaj poetyckiego testamentu pisarza

4. Las pomorski

Lato
jedna z figur Czterech pór roku
na kamienicy nr 8
tczewskiego rynku

