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Czy przestaniemy się lękać?

Tegoroczna wizyta duszpasterska Jana Pawła II ma dla mieszkańców Kociewia szczególne zna
czenie: po raz pierwszy papież odwiedził naszą małą ojczyznę. Religijne uroczystości na tej ziemi
odbyły się w Pelplinie stolicy diecezji pelplińskiej, uważanej przez Kociewian również duchową
stolicą regionu. Uroczystości na Biskupiej Górze były wielkim wydarzeniem i w następnym numerze
poświęcimy im więcej należnej uwagi.
Wizyta ta, podobnie jak wszystkie poprzednie, miała dużo głębszy sens niż tylko emocjonalne
przeżywanie podniosłych zdarzeń. Powinni o tym pamiętać politycy, także ci lokalnego formatu, by
papieskiej pielgrzymki nie próbowali wykorzystać dla swoich celów.
Nie lękajcie się pociesza Pielgrzym XX wieku. Ale czy po zakończenia wizyty w naszym kraju
znowu powróci lęk? Nie raz już tak bywało, iż podczas pielgrzymki wszyscy pokornie, w ukło
nach i na kolanach przyznawali papieżowi rację, lecz kiedy tylko opuścił Polskę, wszystko wróciło
do dawnych zwyczajów. Nie jest też tajemnicą, że społeczna nauka papieża, której głównym pod
miotem jest zawsze człowiek, nie znajduje u naszych polityków posłuchu. Gdyby było inaczej, unik
nęlibyśmy wiele błędów i mniej oglądalibyśmy ludzkich tragedii. Czy po zakończeniu papieskiej wi
zyty zmniejszą się w naszym kraju obszary biedy? Czy przejęci troskliwymi słowami Jana Pawła II
zastanowimy się, co uczynić by piękna ludzka cecha, jaką jest skromność, stała się elementem oso
bowości rządzących Czy solidarność pozostanie już tylko mało znaczącym słowem pisanym w cu
dzysłowie? Jak przekonać władzę, że arogancja wobec wyborców jest Jej pierwszym ciężkim prze
winieniem, z którego społeczeństwo już nie będzie nikogo rozgrzeszać? Jak usprawiedliwić to, gdy
po życzliwych upomnieniach papieża-Polaka, nadal będzie dominowała prywata nie bacząca na spo
łeczne potrzeby?
Wszystko to dzieje się w kraju, którego niemal cała społeczność deklaruje, że uznaje podstawo
wy kodeks moralny Kościoła, jakim jest Dekalog, a prawie wszyscy rządzący powołują się przy
każdej okazji na chrześcijańskie wartości.
Czyż można przestać się lękać? O byt ten doczesny, by w godności dopełnić żywota na ziemskim
padole.
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ZYGMUNT BUKOWSKI

Kwitnące rzepaki
Od świtu m k n ę przez Kociewie
A kwitnących przeminąć nie mogę
Tyle ich p ł o n i e w tczewskiej dolinie
Jakby się Wisła wylała złotem
A dalej i dalej aż po Świecie
Świecą na falistej m o r e n i e
Niczym wielkie latarnie
Że i o g r o m błękitu ich p r z e m ó c nie m o ż e
A ja wciąż płynę w takiej jasności
Jakbym przenikał przez wnętrze s ł o ń c a
Choć o n o n a d n i m i zdaje się k r o p k ą
Jaskrem gaszonym przez lada obłoczek

W

iersz pochodzi z nowego zbioru poezji Zygmunta Bukowskiego W twórczym żniwie, wydanym
w 1998 roku w ramach drugiego tomu Biblioteki Pisarzy Chłopskich. Promocja tej książki,
zawierającej ponad sto utworów, odbyła się 12 kwietnia 1999 roku w ramach Olimpiady Wiedzy
o Kociewiu, organizowanej corocznie przez Kociewskie Towarzystwo Oświatowe. Okazja była
to szczególna, bowiem autor zebrał tego dnia zasłużone gratulacje za otrzymany wcześniej Medal Oskara
Kolberga, przyznawany wybitnym twórcom ludowym. Na decyzję Kapituły Medalu w pewnym stopniu wpłynął,
wydany przez Kociewski Kantor Edytorski, album rzeźb Zygmunta Bukowskiego Malowane dłutem.
Ostatni tomik poezji Bukowskiego jest wypełniony przestrzenią małej ojczyzny. Przestrzeń ta jawi się
w wymiarze indywidualnym -jak pisze Donat Niewiadomski, autor wyboru - jako własny „skrawek świata"
w olbrzymim obszarze globu. (...). Mała ojczyzna to bowiem głównie dom, gospodarstwo i najbliższa natura,
czyli praktycznie „ojcowizna".

Tekstem tym rozpoczynamy cykl artykułów przygotowanych przez autorkę
na podstawie własnej pracy magisterskiej, napisanej pod kierunkiem
prof. dra hab. Krzysztofa Macieja Kowalskiego na Wydziale FilologicznoHistorycznym Uniwersytetu Gdańskiego, obronionej w 1997 roku.
Materiały ukażą się przez pięć kolejnych numerów KMR.

EWA ŻYWIECKA

Gazeta Gdańska
a karykatura polityczna
„Człowiek to zwierzę liniejące się śmiać" - to stwierdzenie tak popularne wśród filozofów
wywodzi się od Arystotelesa1. Historia jako nauka humanistyczna interesuje się przede wszyst-!
kim ludzką sferą życia, a człowiek jest najważniejszym obiektem jej badań. Czyż karykatura,
jako jeden ze sposobów wywołania uśmiechu na ludzkiej twarzy, nie zasługuje na szczególną
uwagę w rozważaniach historycznych?

G

azeta Gdańska była najstarszym polskim
dziennikiem informacyjnym, ukazującym się
na terenie Gdańska i okolic. Pismo powstało
w 1891 roku, a jego pierwszymi organizatorami
byli Władysław Łebiński i Bernard Zygmunt Milski. Z ich
inicjatywy Gazeta niezwykle aktywnie włączyła się w nurt
działalności podtrzymującej polskiego ducha na terenie
zaboru pruskiego. Wspomnieć również należy, iż jednym
z pomysłodawców Gazety Gdańskiej był znany pomorski
działacz narodowy, Józef Czyżewski. .
W momencie odzyskania przez Polskę niepodległości
polska prasa w Gdańsku miała do spełnienia nadal nieba
gatelne zadanie. Postanowieniem traktatu wersalskiego
z 28 czerwca 1919 roku utworzono bowiem z tego rejonu
Wolne Miasto pozostające pod patronatem Ligi Narodów.
Decyzja ta stanowiła kompromis, wynikający z rozbieżno
ści interesów Polski i Niemiec na tym obszarze. Mieszkają
cym tu Polakom gwarantowano traktowanie na równi
z ludnością niemiecką, jednakże ów kompromis w spra
wie Gdańska nie zadowolił żadnej z zainteresowanych
stron. Traktat wersalski i późniejsze umowy polsko-gdańskie nie rozwiązały zadowalająco problemu dostępu Polski
do morza. W Niemczech, już z chwilą podpisania traktatu,
rodziły się nastroje rewizjonistyczne, zwłaszcza w sprawie
Gdańska i „korytarza" łączącego Prusy Wschodnie z resz

tą państwa niemieckiego. Z czasem okazało się, że gwa
rancje o równym traktowaniu Gdańszczan polskiego i nie
mieckiego pochodzenia nie znalazły pokrycia w rzeczywi
stości, a prawa Polaków były permanentnie naruszane.
Obiektywnym uwarunkowaniem antypolskiej polityki Se
natu Wolnego Miasta był także fakt, iż ludność polska
stanowiła na jego obszarze zdecydowaną mniejszość
(ok. 10% ogólnej liczby ludności)2. W takiej sytuacji pol
ska prasa w Gdańsku miała odgrywać rolę szczególną,
przede wszystkim jako propagator interesów odrodzonej
Rzeczypospolitej na terenie Wolnego Miasta, ale także
miała inspirować i koordynować społeczną działalność
gdańskiej Polonii, a w razie potrzeby stawać w jej obronie.
Było to doniosłe zadanie i nie trzeba dodawać, iż miało
zupełnie inny wymiar niż funkcja przeciętnych gazet w głębi
II Rzeczypospolitej, których to zasadniczym celem była
głównie działalność publicystyczna.
W tym czasie na terenie Gdańska wychodziło osiem
pism informacyjnych. Najstarszym i najdłużej wydawa
nym była Gazeta Gdańska. Poza. tym ukazywał się Dzien
nik Gdański (1919-1923), tygodnik Kurier Gdański (19231925), pismo codzienne Echo Gdańskie (1925-1926), dzien
nik Nowa Gazeta Gdańska (1929-1930) oraz gazety wy
dawane w języku niemieckim, przeznaczone dla Polaków
mówiących po niemiecku: Danziger am Montagfruh (1921),

Deutsche Morgenausgabe Gazeta i Dziennik Gdański
(1921-1922)i BaltischePresse {1923-1931).
Gazeta Gdańska była zatem, już od roku 1930, jedy
nym polskim dziennikiem adresowanym do rodaków
w Wolnym Mieście. Wyjątkowość owego pisma polegała
również na tym, że jako jedyne w międzywojennym Gdań
sku publikowało na swych łamach tak długo i tak często
satyrę rysunkową. Konkurencja w tym zakresie ze strony
innych gdańskich gazet, zarówno polskich jak i niemiec
kich, praktycznie nie istniała. Nie wydawano tutaj także
żadnego pisma humorystycznego. Spośród polskich dzien
ników jedynie Echo Gdańskie współpracowało jeszcze
z karykaturzystami, aczkolwiek fakt ten należy wiązać z wy
dawnictwem „Drukarnia Bydgoska - T. A.", które między
innymi było również wydawcą Gazety Gdańskiej. To wy
dawnictwo zapewniało obu gazetom doskonałą oprawę gra
ficzną w formie rysunków niezwykle utalentowanych
karykaturzystów. Nie można jednak ominąć faktu, iż Echo
jako samodzielne pismo ukazywało się zaledwie przez rok,
natomiast Gazeta od 1891 roku aż do końca okresu mię
dzywojennego, przy czym karykaturę publikowała w latach
1926-1938. Dzienniki niemieckie Wolnego Miasta również nie
stwarzały zbyt silnej konkurencji w dziedzinie prasowej
satyry. Twórczość karykaturzystów wykorzystywano naj
częściej w reklamie. Stosunkowo dużo, w porównaniu z in
nymi niemieckimi pismami, a tak naprawdę niewiele ka
rykatur w porówaniu z Gazetą Gdańską, publikował
nazistowstó Der Vorposten, wydawany od 1930 roku.
Oprócz fotografii uśmiechniętych sportsmenek, młodych
kulturystów i Adolfa Hitlera pojawiają się tutaj portretowe
karykatury aktorów, rysunki antysemickie, antybolszewickie i antypolskie. Jednakże przy zachowaniu maksymalne
go obiektywizmu, abstrachując całkowicie od tematyki, nie
da się nie zauważyć bardzo niskiego poziomu plastyczne
go owych rysunków w zestawieniu z karykaturą Gazety.

nym, być może miała nawet szerszy odbiór. Pewne znacze
nie posiada również fakt, iż Gazeta Gdańska podobnie jak
Baltische Presse i Gdańskie Wiadomości Gospodarcze
posiadała debit na terenie obcych państw: Rzeszy, Austrii,
Szwajcarii, Czechosłowacji, państw skandynawskich i nie
5
których państw bałtyckich . Miała zatem szansę torpedo
wać niebezpieczną, rewizyjną propagandę niemiecką, któ
ra - jak pisze Marek Andrzejewski- nie była na zbyt
wysokim poziomie i nazbyt zręczna, aczkolwiek dość
6
efektywnie oddziaływała na czytelników . Wszystkie
powyższe argumenty o niebagatelnym znaczeniu karyka
tury w określonym geograficzno-historycznym kontekście
wystarczą, aby docenić to „wizualne mass medium" w pra
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cy historyka . Istnieje jednak kilka innych przesłanek, któ
re pozwalają widzieć w karykaturze cenne źródło historycz
ne. Nie miejsce tu na rozważania z dziedziny metodologii,
aczkolwiek pewnego aspektu nie można ominąć: Opowia
dania obrazkowe, na które krytyka artystyczna nie zwra
ca uwagi i o których osoby wykształcone mają słabe po
jęcie, we wszystkich czasach wywierały wielki wpływ,
większy nawet niż słowo pisane (...) przeważając zwię
złością i odpowiednio większą zrozumiałością, opowia
danie obrazkowe, jeśli mu damy równe warunki, wyprze
napisane, ponieważ żywiej skieruje się do większej liczby
umysłów, a także dlatego, że w każdym współzawod
nictwie natychmiastowe zaangażowanie uwagi zawsze
przeważy szalę na niekorzyść wywodów książkowych*.

Powróćmy jednak do losów Gazety Gdańskiej. W dzia
łalności tego dziennika w okresie międzywojennym może
my wyodrębnić trzy wyraźnie różniące się między sobą
okresy. Pierwszy -jest to czas od momentu proklamowa
nia Wolnego Miasta do maja 1926 roku, kiedy to gazeta
stała się mutacją Dziennika Bydgoskiego; drugi okres koń
czy się na początku roku 1930 - czyli z chwilą sprzedania
czasopisma wydawnictwu Dnia Pomorskiego i ostatni etap
Jedynie redakcja Gazety Gdańskiej rozumiała czym jest kończy się we wrześniu 1939 roku. Ten chronologiczny wy
śmiech na pograniczu etnicznym w sytuacji narastającego kaz komplikuje nieco rok 1929, gdyż od początku do końca
antagonizmu, jak pożyteczną rolę może odgrywać zwykły tego roku Gazetę Gdańską przejęło wówczas wydawnictwo
humorystyczny obrazek na szpaltach codziennego pisma, Gazety Pomorskiej i Poznańskiej, co wyraźnie odbiło się
zwłaszcza jeśli jest ono adresowane do ludności stanowią w szacie graficznej pozbawionej ilustracji satyrycznych. Odcej narodową mniejszość. Według socjologicznych roz rębnotó tego okresu istnienia gazety sugeruje również
ważań Kazimierza Żygulskiego: Komizm rozwija się zmieniony tytuł: Gazeta Gdańska - Gazeta Morska.
szczególnie na pograniczu etnicznym i aktywizuje go sy
Od początku powstania pisma do maja 1926 roku, czyli
tuacja zaostrzania konfliktu (...). Wroga przedstawia się zamykającej pierwszy etap jego działalności w Wolnym
powszechnie w formie stereotypu (...). Pełni on istotną Mieście, Gazeta Gdańska nie zamieszczała żadnych kary
funkcję wewnątrz wspólnoty, zmniejsza lęk, pokazuje iż katur ani humorystycznych ilustracji. Ich brak przed pierw
przeciwnik bywa po prostu śmieszny, nieudolny, głupi, szą wojną światową oraz w czasie jej trwania wyjaśnia fakt,
można go przechytrzyć, patrzeć nań z góry3. Dokładnie iż dynamiczny, nowoczesny układ graficzny gazet narodził
taką rolę miała odgrywać karykatura przedstawiająca się dopiero na przełomie XIX i XX wieku, a karykatura na
stereotyp Niemców w Gazecie Gdańskiej, przy tym in łamach dzienników zaczęła się pojawiać dopiero w dwu
tegrowała ona Polaków Wolnego Miasta, tworząc spe dziestoleciu międzywojennym. Jednak w pierwszej poło
cyficzną wspólnotę śmiechu. Co ciekawe, taki rodzaj wie lat dwudziestych możliwości poligraficzne pozwalały
komizmu powstał także na Śląsku, gdzie podobna sytu na pełne wykorzystanie talentu karykaturzystów, z czego
acja pogranicza etnicznego przyczyniła się do powsta nie omieszkały skorzystać codzienne gazety informacyjne
nia pisma satyrycznego Kocynder. W czasie powstań na terenie Rzeczypospolitej. Niestety wydawcy Gazety
śląskich i walki plebiscytowej Kocynder agitował na rzecz Gdańskiej nie dostrzegali tych możliwości, chociaż trudno
Polski, przywracał niektórym Ślązakom świadomość naro jednoznacznie zrozumieć ich postępowanie. Być może
dową, demaskował niemiecką propagandą plebiscytową, w Wolnym Mieście brakowało np. artystów w tej dziedziredukując tym samym strach4. W Gdańsku Gazeta speł nie sztuki plastycznej. Wartość rysunkowej satyry doce
niała identyczną funkcję, a ponieważ była pismem codzien- niono dopiero w maju 1926 roku, kiedy pismo przeszło
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w ręce nowego wydawnictwa z Bydgoszczy. Odtąd już
do końca interesującego nas okresu, z przerwana rok
1929, karykatura już na stałe zagościła na łamach Gaze
ty Gdańskiej.
W latach 1920-1926 czasopismo wydawane było kolej
no przez Spółkę Akcyjną Gazeta Gdańska, następnie po
połączeniu z Dziennikiem Gdańskim - przez Zjednoczone
Wydawnictwa Pism Polskich w Gdańsku, a po rozbiciu tej
że spółki przez Towarzystwo Akcyjne - Drukarnia Gdań
ska. Częsta zmiana wydawnictw nie sprzyjała gazecie, mimo
to pismo rozwijało się pomyślnie i cieszyło się dość dużą
popularnością. W owym czasie Gazeta Gdańska repre
zentowała na obszarze Wolnego Miasta interesy endecji,
jej poczynaniom patronował zaś Związek Ludowo-Naro
dowy. Jej konkurentem był wówczas chadecki Dziennik
Gdański. Obydwa czasopisma toczyły ostrą polemikę
w komentarzach wydarzeń krajowych, przy całkowitej zgod
ności w kwestii stosunków gdańsko-niemiecko-polskich.
Krytykowano zatem politykę polskiego rządu, szczególnie
bulwersowała gdańskich dziennikarzy podpisanie konwen
cji z 9 listopada 1920 roku. Przede wszystkim stronie pol
skiej oba pisma zarzucały brak stanowczości w polityce
międzynarodowej.
Przejściowo doszło do połączenia Gazety Gdańskiej
i Dziennika, efektem czego 9 listopada 1921 roku ukazał
się pierwszy numer pisma pt. Gazeta i Dziennik Gdański.
Owa fuzja była jednak krótkotrwała, wkrótce rozbieżności
polityczne wydawców odżyły na nowo i pisma- od stycz
nia 1922 roku-ukazywały się oddzielnie. Tymczasem Gaze
ta Gdańska, realizująca na terenie gdańskim i pomorskim
program „Chjeny", rozpoczęła na swych łamach kampanię
skierowaną przeciwko Józefowi Piłsudskiemu i jego zwo
lennikom. Wykorzystując uzasadnioną wrogość miejsco
wego społeczeństwa do Niemiec i pragnąc skompromito
wać w jego oczach obóz piłsudczykowski, zaczęła głosić

pogląd o szkodliwości -jej zdaniem sprzecznej z dążeniem
większości narodu - polityki współdziałania z Niemcami
i Austrią jaką prowadził J. Piłsudski w Legionach. Z jesz
cze większą demagogiczną zajadłością zwalczała Gazeta
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wpływy socjalistów i komunistów . W dziedzinie stosun
ków międzynarodowych Gazeta zgadzała się z poglądami
innych dzienników polskich w Wolnym Mieście. Podkreśla
no zwłaszcza niebezpieczeństwo niemieckiego rewizjonizmu,
a z drugiej strony krytykowano ślamazarną politykę polskie
go rządu wobec nacjonalistycznego, gdańskiego senatu.
Artykuły utrzymane w podobnym klimacie, jak i endec
ka interpretacja wydarzeń krajowych, mogły ukazywać się
na łamach pisma do końca kwietnia 1926 roku, kiedy to
związani ze Stronnictwem Narodowym wydawcy sprzedali
Gazetą wydawnictwu Drukarnia Bydgoska T. A. Właści
cielem tego wydawnictwa był Jan Teska - prezes Zarządu
Głównego Chrześcijańskiej Demokracji, dążącej aktualnie
do współpracy z sanacją. Nowy wydawca, ze względu na
dobro swego edytorskiego przedsiębiorstwa wydającego
Dziennik Bydgoski, a na terenie Wolnego Miasta Gazetą
i Echo Gdańskie, postanowił kierować swoje pisma na tory
współpracy z sanacyjnym rządem. I tak w drugim okresie
swej działalności Gazeta radykalnie zmieniła swoje oblicze
polityczne, stając się organem chadeckim idącym po linii
prorządowej. Powyższe fakty znalazły natychmiast swoje
odzwierciedlenie w zamieszczanych w Gazecie Gdańskiej
artykułach i co ważniejsze - w satyrycznych ilustracjach,
które dzięki współpracy z nowym wydawnictwem po raz
pierwszy pojawiły się na stronicach pisma. 1 czerwca
1926 roku, po fuzji z Echem, druk czasopisma przeniesiono
do Bydgoszczy, zmieniono też format i zwiększono obję
tość Gazety, która teraz ukazywała się pt. Gazeta Gdańska
- Echo Gdańskie11. W swojej bydgoskiej egzystencji Ga
zeta nie zmieniła jednak swego zasadniczego nastawienia
w problematyce gdańskiej , zmierzającego do ukazania opi-

„Paneuropa"
rysunek satyryczny
zamieszczony
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nii publicznej konieczności zgodnej współpracy Wolnego co miało niemałe znaczenie dla Gazety, gdyż reprezentowa
Miasta z Rzeczpospolitą. Przez cały czas zwalczano także ła ona przecież nie akceptowane przez większość miesz
szkodliwą dla Polski nacjonalistyczną propagandę niemiec kańców Pomorza - w tym również Wolnego Miasta—po
15
ką. Drugim poważnym problemem, który w kwestiach lo glądy sanacyjne . Zresztą problem polsko-gdański był
kalnych intrygował niezmiernie redaktorów Gazety, była również ważny i nie inaczej interpretowany w pomor
niewątpliwie budowa portu w Gdyni, która rozwiązać miała skiej prasie endeckiej. Podobnie wszystkie polskie pisma
zgodnie krytykowały poczynania Ligi Narodów, szczegól
kłopoty Rzeczpospolitej związane z dostępem do morza.
nie
jej stronniczą, progdańską i proniemiecką politykę. Z nie
Ilustracyjny opis ważnych wydarzeń w życiu między
wojennej Polski starali się przedstawić karykaturzyści pokojem obserwowano wzrost hitleryzacji Wolnego Mia
Gazety i Echa Gdańskiego. Niektórzy z nich, podpisujący sta oraz wpływ Berlina na decyzje gdańskich władz. W ro
się pełnym imieniem i nazwiskim, należeli do czołówki arty ku 1934 Gazeta zmieniła swą retorykę, ponieważ będąc
stycznej w międzywojennej karykaturze polskiej. Pseudoni mutacją prorządowego Dnia Pomorskiego musiała pod
my innych okazały się niemożliwe do zidentyfikowania, zaś porządkować się sanacyjnym zabiegom, polegającym na
niektóre obrazki w ogóle były pozbawione podpisu. Sylwet eliminacji treści antyniemieckich z łamów czasopism pol
16
skich . Był to oczywiście efekt podpisania polsko-niemiecki autorów karykatur stanowią temat odrębnego artykułu.
Tymczasem popularność Gazety i Echa Gdańskiego kiej deklaracji o nieagresji.
zaczęła wykazywać wyraźnie tendencję spadkową, co przy
W dziedzinie polityki wewnętrznej prowadziło pismo
niosło rozczarowanie jej właścicielowi. Przyczyny tego zja ideologiczną polemikę z opozycją oraz piętnowało szkod
wiska były złożone, aczkolwiek nie pomogła pismu kampa ników państwa, jakimi zostali ogłoszeni, sądzeni w Brze
nia zainicjowana przez J. Teskę, a skierowana przeciwko ściu działacze „Centrolewu"17. 18 czerwca 1938 roku
polskim urzędnikom pracującym w Wolnym Mieście Gdań Gazetę Gdańską przejęła Narodowa Spółka Wydawni
sku, czy też ostra krytyka Dyrekcji Kolei Państwowych12. cza w Toruniu. Od tej pory, aż do ostatniego dnia sierpnia
W efekcie J. Teska doszedł do wniosku, iż Gazeta nie speł 1939 roku, ukazywała się jako mutacja - także prorządowej
nia jego oczekiwań a czytelnictwo spada, zatem powiado Gazety Pomorskiej. Wówczas na łamach Gazety domino
mił Komisariat Generalny o sprzedaży pisma, co nastąpiło wały niepokojące artykuły, relacjonujące przede wszyst
z dniem 28 stycznia 1929 roku. Gazetę przejęło wydaw kim ekspansjonistyczne działania Rzeszy i związany z tym
nictwo Gazety Pomorskiej i Poznańskiej z siedzibą rozwój napięcia politycznego w Europie. Tak więc przez
w Poznaniu. Następna zmiana odzwierciedliła się po raz cały okres swojej działalności, od 1930 roku czasopismo
kolejny w nowym tytule Gazeta Gdańska - Gazeta Mor w każdym swoim artykule, a nawet w każdym obrazku było
ska. Pismo niemal przez cały ten okres borykało się z kło wyraźnie prorządowe.
potami finansowymi, a jego przetrwanie stało się możliwe
Na początku istnienia Gazety Gdańskiej w toruńskim
jedynie dzięki rządowym subwencjom.
wydaniu, współpracował z nią bardzo kreatywny i praco
W końcu stycznia 1930 roku Gazetą Gdańską wykupi wity karykaturzysta, który niemal każdy numer pisma za
ło wydawnictwo Dnia Pomorskiego, znajdujące się pod opatrywał w obrazki humorystyczne na rozmaite tematy.
patronatem wojewody pomorskiego, Wiktora Lamota. Pi
smo było odtąd drukowane w Toruniu jako mutacja Dnia
Pomorskiego i od 1930 roku było jedynym dziennikiem
redagowanym w języku polskim, a rozpowszechnianym na
terenie Wolnego Miasta. Taką samą mutacją Dnia Pomor
skiego był ukazujący się w Tczewie Dzień Tczewski. Pierw
szy numer składanej w Toruniu Gazety Gdańskiej zawierał
artykuł napisany przez nowych wydawców, w którym de
klarowali oni, iż Gazeta będzie narodowa, bezpartyjna i ka
tolicka, i w związku z tym zobowiązała się do współpracy
z rządem Rzeczpospolitej w sprawach dla państwa waż
nych i pożytecznych, przy czym chodziło tu oczywiście
o kwestię Wolnego Miasta Gdańska i Pomorza13. Zatem
nie zmieniono prorządowej linii pisma, dzięki czemu mogło
być ono subwencjonowane przez polskie MSZ i przetrwać
aż do wybuchu drugiej wojny światowej. W kwestiach
gdańskich redakcja zajmowała bezkompromisowe stano
wisko, zwłaszcza po utworzeniu nacjonalistycznego Sena
tu Ernesta Ziehma, kiedy zwiększyło się prześladowanie
ludności polskiej w Wolnym Mieście. Gazeta konse
kwentnie broniła polskich praw w Gdańsku, informując
opinię publiczną o niemieckich nadużyciach. Ściągnę
ło to na Gazetę Gdańską represje w postaci odebrania
Marszałek (do marszałka):
prawa debitu na okres sześciu tygodni - od początku sierp
- No Ignasiu, daj nam Boże szczęście!
nia do 14 września 1931 roku14. Takie posunięcie władz
Gazeta Gdańska • Echo Gdańskie
gdańskich przyniosło jedynie wzrost popularności pisma,
nr 294 z 23 grudnia 1928 r.
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Podpisywał się monogramami - R. A., których niestety nie lata wydawania pisma w Bydgoszczy, ponieważ pod ko
udało się rozszyfrować, dlatego w dalszej części mojej pra niec dwudziestolecia międzywojennego ilości rysunkowej
cy będę pisała o nim, jako o monogramiście - RA. Ryso satyry były raczej znikome. Wszystko to dowodzi szcze
wał on dla Gazety przez cały rok 1930, 1931 do 26 sierpnia gólnej polemiczności gazety na początku lat trzydziestych,
1932 roku, po czym nastąpiła krótka przerwa i od 25 wrze co prawda te duże liczby można łączyć z ogromną pracowiśnia tego roku swoje karykatury, systematycznie, aczkol tością wspomnianego już monogramisty RA, aczkolwiek
wiek nie z taką częstotliwością co jego poprzednik, zaczął w roku 1932 -Kędy RA współpracował jeszcze z redakcją
dostarczać Mikołaj Arciszewski - dziennikarz interesu gazety - liczba opublikowanych karykatur w ciągu całego
jący się szczególnie problemami rozwijającej się Gdyni. roku spadła o połowę. Wreszcie nie można pominąć argu
M. Arciszewski współpracował z pismem do 28 stycz mentu najważniejszego, a mianowicie: początek lat trzydzie
nia 1936 roku. Następnie redakcja Gazety publikowała ka stych był okresem szczególnie pobudzającym inwencję
rykatury bez podpisu, czasami nadmieniając, że chodzi karykaturzystów. Politycznie były to gorące lata zaostrzao przedruk z pisma humorystycznego, a przeważnie było jącej się polityki Gdańska względem Polonii i Rzeczpospo
to pismo zagraniczne. Na krótki okres czasu w październi litej oraz narodzin hitleryzmu. Tematów satyrycznych
ku, listopadzie i grudniu 1936 roku zatrudniono stałego ilu dostarczały także wewnętrzne wydarzenia w kraju. Ów gwał
stratora zajmującego się satyrą, który podpisywał się L. Gło towny wzrost publikowanych na łamach pisma politycznych
wiński. Niestety, o nim również nie można znaleźć żadnych karykatur w roku 1931 stanie się tym wyraźniejszy, jeśli przy
pomnimy fakt, że właśnie tego roku władze Wolnego Miasta
informacji, ani w dokumentach ani w opracowanich
Po tym krótkim epizodzie łamy Gazety wypełniały odebrały Gazecie Gdańskiej debit na okres 6 tygodni.
Pozostaje jeszcze pytanie: jakie znaczenie w pracy re
przedruki z czasopism satyrycznych. Ostatnią karykaturę
dakcyjnej
posiadał materiał satyryczny i jaką wartość - tak
zawiera nr 1 z 1 i 2 stycznia 1938 roku, później pismo nie
opublikowało już żadnej satyrycznej czy humorystycznej naprawdę - przedstawiał on dla wydawców czasopisma?
ilustracji aż do ostatniego numeru, wydanego tuż przed Czy był on traktowany na równi z artykułem pisanym, jako
równie cenny środek przekazywania informacji, czy też speł
wybuchem wojny.
Z powyższej krótkiej charakterystyki zawartości Gaze niał rolę pobocznej, urozmaicającej jedynie tekst ilustracji?
ty Gdańskiej wynika, iż przez cały czas, kiedy czasopismo Oczywiście nie można w sposób wyczerpujący rozwikłać
ilustrowało swe artykuły materiałem satyrycznym, jego treść tych wątpliwości, ale istnieją przesłanki pozwalające na
była wykładnią polityki rządowej. Różnica między Gazetą częściowe rozwiązania problemu. Tutaj, po raz kolejny nie
a innymi polskimi czasopismami w Gdańsku i na Pomorzu - zwykle pomocne okażą się badania prasoznawców. Jest
zwłaszcza reprezentującymi poglądy Narodowej Demokra- rzeczą wiadomą, iż nie wszystkie szpalty gazety nadają się
cji - dotyczyła przede wszystkim polskiej polityki wewnętrz- do umieszczenia ważnej informacji, a różne miejsca na stro
nej. W kwestiach międzynarodowych podstawowe cele nicy pisma posiadają odmienną wartość optyczną. Naj
polityki zagranicznej Rzeczpospolitej oraz interpretacja wy większą posiada punkt, na który w pierwszej kolejności
darzeń międzynarodowych, zwłaszcza mogących wpłynąć pada wzrok człowieka otwierającego gazetę. Jeśli popro
na sytuację Wolnego Miasta, w zasadzie w. całej prasie wadzimy dwie przekątne przez stronicą gazety, to punkt
przedstawiane były tak samo, przy czym -jak już wspo przecięcia będzie stanowił geometryczne centrum. Punkt,
mniałam - po roku 1934 pismo musiało podporządkować który zawsze najbardziej przyciąga uwagę widza leży nie
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się zarządzeniom eliminującym artykuły o zabarwieniu an- co powyżej owego centrum . Okazuje się, iż karykatury na
tyniemieckim. Analiza tematyczna karykatur pokazuje, iż stronicach Gazety Gdańskiej umieszczane były niemal za
stanowią one dokładną ilustrację zawartych w Gazecie tre wsze w najwartościowszym optycznie miejscu, co pozwala
ści, a więc mamy rysunki ukazujące bezsilność LN, wyścig wysnuć wniosek o ich niemałym znaczeniu przy planowa
zbrojeń, a z drugiej strony skomplikowane życie politycz niu szaty graficznej. Zazwyczaj interesujące nas karykatu
ralne ilustracje posiadały dość duże rozmiary, przy czym
ne wewnątrz Rzeczpospolitej.
Tymczasem chciałabym poruszyć inny problem. Otóż, umieszczone w środkowej części strony, otoczone gru
jak dowodzą prasoznawcy, ilość karykatur świadczyć może bym obramowaniem, wyraźnie wybijały się na plan pierw
o polemicznym lub konformistyczrtym charakterze dzienszy. Wyjątek stanowią małe karykatury rysowane przez
nika, o jego zaangażowaniu w polemice politycznej i spoL. Głowińskiego w 1936 roku, które przeważnie umieszcza
łecznej18. Ta teza pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, iż no w rogu strony. Wydaje mi się, iż takie postępowanie
Gazeta Gdańska nie była bynajmniej pismem konformi- posiadało swoją uzasadnioną przyczynę. Otóż jest to okres,
stycznym. Od 1926 roku do końca lat międzywojennych kiedy senat gdański był już całkowicie opanowany przez
opublikowała ona na swoich łamach 420 karykatur, nie li narodowych socjalistów, a wolność słowa i swoboda pra
cząc drobnych obrazków humorystycznych pt. „Uśmiechnij sy pozostawały jedynie w sferze marzeń dziennikarzy i wy
się", z tego 380 karykatur poruszało problematykę politycz dawców prasy polskiej i opozycji niemieckiej. Dlatego też
ną, a tylko 40 obyczajową. Nie bez znaczenia jest również mogące budzić podejrzenia organów administracji gdań
fakt, że jeśli powyższe liczby rozłożymy na poszczególne skiej artykuły lub ilustracje starano się umieszcać w niepo
lata, okaże się, iż najwięcej karykatur (mam tu na myśli wy zornym, mniej widocznym miejscu, mając nadzieję, iż umkną
łącznie satyrę polityczną) pojawi się w 1930 roku - 90 oraz uwadze rewidujących paczki z polską prasą celników lub
Gazety w punkcie
w 1931 roku - aż 99 rysunków. Aby uzmysłowić sobie ten mogących skonfiskować cały nakład
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sprzedaży
funkcjonariuszy
policji
.
Obawy
te nie były
skok liczby corocznie zamieszczanych karykatur, należy
bezpodstawne,
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1936
roku
skonfiskowano
cały
nakład
przyjąć, iż w pozostałych latach publikowano średnio oko
227
numeru
z
3-4
październikatylko
i
wyłączniezpowoło 20 obrazków. Taką średnią tworzyły przede wszystkim

du małej karykatury przedstawiającej fuhrera III Rzeszy kłó
21
cącego się z Mussolinim o globus . Drugi zauważalny
w dokumentach przypadek konfiskaty, której pretekstem
był jedynie obrazek satyryczny, to zajęcie przez władze
policyjne numeru 118 z 27 maja 1931 roku z powodu kary
katury przedstawiającej gdańskiego policjanta spokojnie
palącego cygaro, podczas gdy za jego plecami dwóch hi
tlerowców bije Polaka, na dole umieszczano napis: Szupo
22
czuwa nad bezpieczeństwem Polaków w Gdańsku .
Szczególną ostrożność przy graficznym planowaniu pisma,
zaczęto stosować w drugiej połowie lat trzydziestych, kie
dy represje stawały się coraz dotkliwsze. Wcześniej kary
katury - jak już wiemy - były duże i umieszczone zazwy
czaj dokładnie w optycznym centrum stronicy. Przy czym
należy dodać, iż większość karykatur nie była wcale ilustra
cją do zamieszczonego obok artykułu, lecz pełniła funkcję
całkowicie odrębnej informacji nadanej przez rysownika, a za
adresowanej do szerokiej opinii publicznej. Wszystko to
dowodzi, że karykatura posiadała niezależną i znaczącą pozycję przy redagowaniu Gazety Gdańskiej, a karykaturzy
sta zaliczany był do grona dziennikarzy.
Satyra rysunkowa kierowana do Polaków w Wolnym
Mieście nie była więc publikowana przypadkowo. Jeśli przy
tej okazji zwyczajnie bawiła czytelników Gazety Gdańskiej,
to wobec ich niewesołej sytuacji w tamtych czasach była
pożyteczna i niewątpliwie pozytywna.

O satyrze
Dzisiaj walczyć z satyrą- niebezpieczna praca.
Chcesz dać typ polityka, przypuśćmy, pajaca,
Darmo, dzisiaj ich mamy tak świetną gromadę,
Że przy nich twe obrazy będą mdłe i blade.
Mikołaj Biernacki (1836-1901): Satyra, fragm.

Niech się miota złość na cię i chytrość bezczelna Ty mów prawdę, mów śmiało, satyro rzetelna.
Ignacy Krasicki (1735-1841): Do króla, fragm.
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W następnym numerze
Sylwetki karykaturzystów

Satyra w ścisłej z cnotą zostając przyjaźni,
Błędy ludzkie wytyka, lecz ludzi nie drażni.
Ten prawdziwy duch satyr,
ta pierwszej treść proby:
Szydzić z wad, karcić błędy, oszczędzać osoby.
Franciszek Ksawery Dmochowski (1762-1808):
Do Stanisława Augusta, Pieśń II, fragm.

Satyra, panie, nie jest mym rzemiosłem.
Równie się z tobą paszkwilami brzydzę Lecz czyja winien, że ty jesteś osłem?
Ja cię maluję takim, jakim widzę.
Antoni Gorecki (1787-1861): Osioł i malarz, fragm.

O czytelnicy moi!
Pamiętajcie jedno:
Satyra tego gniewa i ten się jej boi,
Komu rychtyk trafia w sedno.
Benedykt Hertz (1872-1957): Satyra, fragm.

BEATA MARIA KOWALEWSKA

Między dwoma ogniami
Ordynariusze diecezji chełmińskiej
a sprawa polska

W dziejach Pelplina, jako stolicy diecezji chełmińskiej, decydującą rolę odegrali jego
gospodarze ~ biskupi, których wpływy na rozwój miasta, w każdej dziedzinie życia,
okazały się niemałe. Biskupami chełmińskimi w latach 1836-1920 byli: Ślązak Anastazy
Sedlag (I834-l856), Kaszuba Jan Nepomucen Marwicz (1857-1886), Kociewiak Leon
Redner (1886-1898) i Kosznajder Augustyn Rosentreter (1899-1926).
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rzedstawieni biskupi, mimo zróżnicowanego po
chodzenia regionalnego, uważani byli za Niem
ców. Różnie się przedstawiał ich stosunek do
polskości, a tym bardziej do spraw narodowo
wyzwoleńczych i ruchu patriotycznego. Nie leży w moim
zamiarze ocenianie polityki, jaką prowadzili chełmińscy or
dynariusze czy prezentowanie ich poglądów w czasach
niewoli pruskiej. Należy jednak zwrócić uwagę na sytuację
biskupów w tamtych latach, a była ona szczególnie skom
plikowana, ponieważ wpływ na działania przez nich podej
mowane miały wszelkie zarządzenia władz pruskich, a po
nadto postawa ludności i jej aktywizacja. W związku z tym
postępowanie księży biskupów nie zawsze było jednolite,
co spotkało się z jednoznacznie negatywnymi ocenami
historyków polskich, które niekiedy wymagają sprosto
wania. W żadnym wypadku nie można podważyć starań
biskupów o rozwój szkół katolickich w diecezji, w których
język polski był nie tylko zachowany, ale i pielęgnowany,
czego świetlanym przykładem było seminarium pelplińskie
i Collegium Marianum. To właśnie wychowankowie tych
szkół zasilili szeregi pomorskiej inteligencji, zarówno świec
kiej jak duchownej.
Ordynariusze tamtego okresu znali język polski, z wy
jątkiem A. Sedlaga pochodzili z Pomorza. Przeważnie wy
chowywani byli w środowiskach polsko-niemieckich, czym
tłumaczyć można ich różnorodny stosunek i sympatie do
spraw polskich. Jednak Jako duszpasterze kierowali się
potrzebami przeważającej części katolików, czyli głównie
Polaków, dbając o zwiększenie liczby powołań kapłańskich
wywodzących się przecież z polskich środowisk. W tym
miejscu należy też wyjaśnić, że postawę społeczeństwa
polskiego w Prusach Zachodnich cechowała wówczas głę
boka i autentyczna religijność spojona z polskością. Zre
sztą w ówczesnej świadomości „polski" identyfikowano |

z „katolicki", wręcz niezrozumiałe było jak katolik może
być nie - Polakiem.
Wiele krytycznych uwag kierowano szczególnie wo
bec biskupa Anastazego Sedlaga, wysuwając szczegól
nie ostre zastrzeżenia w sprawie jego stosunku do pol
skości. Wystarczy przytoczyć jedną opinię, tak często
powielaną w innych źródłach:
Najwięcej kontrowersji budził zawsze stosunek Sedla
ga do polskości, do polskich ideałów narodowych, dla
których jako Niemiec czy zgermanizowany Ślązak nie
miał żadnego zrozumienia, lecz wręcz przeciwnie, czy
nił wszystko, by powstrzymać wszelkie przejawy dą
żeń narodówo-niepodleglościowych,
narażając się
większości patriotycznie nastawionym katolikom i księ
żom polskim. Efektem tego był otwarty konflikt między
polskimi wiernymi a biskupem...
W taki oto sposób ukształtowała się wśród współcze
snych, ale i wśród historyków, negatywna opinia o Sedlagu jako germanizatorze. Nie mam zamiaru bronić biskupa
lub też przedstawiać go w pozytywnym świetle, ponieważ
jakakolwiek próba oceny powinna oprzeć się na bardzo
gruntownych badaniach, a dotąd w historiografii polskiej
brakuje pełnego opisu jego sylwetki. Już opublikowana
przez prof. J. Borzyszkowskiego „Odezwa", będąca od
powiedzią księdza biskupa Sedlaga skierowaną do mie
szkańców Torunia w związku ze złożonymi przez nich
w 1848 roku petycjami, pozwala spojrzeć na biskupa nieco
łaskawszym okiem.
Nie sposób pominąć informacji, że biskup sprowadzał
kapłanów ze Śląska, skąd sam pochodził. Księża ci byli
przeważnie Niemcami i słabo porozumiewali się w języku
polskim. Zabiegi księdza biskupa przyniosły efekty, wzro
sła liczba kapłanów w diecezji, co w znacznym stopniu
usprawniło pracę duszpasterską i administracyjną.
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giej strony, jak uważa ks. Antoni Liedtke, napływ no
wych kapłanów ze Śląska przyczynił się w pewnej mierze
do germanizacji diecezji, co było walną pomocą dla rzą
dowego programu kolonizacyjnego.
Bezsporną zasługą biskupa A. Sedlaga było założenie
Collegium Marianum (1836), które w latach międzywojen
nych uzyskało prawa pełnego gimnazjum, doprowadzenie
do skutku w 1837 roku pertraktacji z rządem w sprawie otwar
cia gimnazjum w Chełmnie, a także otoczenie ojcowską tro
ską przeniesionego do Pelplina seminarium duchownego.
Nie pomogła biskupowi doskonała znajomość języka
polskigo, bowiem brak jego zrozumienia dla polskich idea
łów doprowadził do otwartego konfliktu, w wyniku które
go biskup poczuł się osobiście zagrożony. Obawiając się
napadu patriotów spod znaku Ligi Polskiej biskup zapew. nił sobie ochronę wojska.
A. Sedlag pisząc „Odezwę" do torunian, był jakby zre
zygnowany i pewien, że jego działalność duszpasterska
nie przyniesie już żadnych owoców, a zrażonej i skłóconej
między sobą opinii publicznej nie uda się przekonać. Kie
rowany tymi pobudkami zwrócił się do papieża i rządu
z prośbą o zwolnienie z piastowanego stanowiska w die
cezji chełmińskiej.
Zupełnie inaczej układały się stosunki w diecezji, kiedy
biskupstwo objął Jan Nepomucen Marwicz, urodzony
20 kwietnia 1795 roku w Tuchliwie w powiecie kartuskim.
Jako dziewięcioletni chłopiec rozpoczął naukę w gimna
zjum akademickim w Szotlandzie koło Gdańska. W roku
1813 jako ochotnik wstąpił do pułku huzarów. W latach
1825-1827 studiował na uniwersytecie w Bonn, by przez
następne dwa lata kontynuować naukę we Wrocławiu.
Edukację zakończył w roku 1830 studiami teologicznymi
w Pelplinie, gdzie 10 kwietnia otrzymał święcenia ka
płańskie. Na biskupa chełmińskiego wybrany został
14 stycznia, a konsekrowany 8 listopada 1857 roku. Zmarł
29 marca 1886 roku w Pelplinie, mając prawie 91 lat. Jego
ciało spoczęło w tutejszej katedrze.
Duchowieństwo diecezjalne i opinia polska przyjęła no
wego biskupa z wielką radością i entuzjazmem, lecz zapał
ten ostygł w następnych latach z winy samego biskupa,
a także wypadków politycznych związanych z realizacją
tzw. Kulturkampfu.
Dla łatwiejszego komunikowania się ze swoim du
chowieństwem ksiądz biskup już w 1858 roku zarządził
wydawanie stałego organu urzędowego Orędownika
kościelnego i zobowiązał wszystkich proboszczów do jego
ambonowania. Co zdolniejszych księży oraz słuchaczy se
minarium wysyłał na wyższe studia uniwersyteckie, a dla
mniej zamożnych sam organizował pomoc w formie sty
pendiów. Szczególną troską otoczył istniejący w Pelplinie
od roku 1836 Zakład Wychowawczy dla Chłopców. Chcąc
zwiększyć liczbę powołań kapłańskich wśród młodzieży
wszczął rokowania z rządem pruskim, których efektem mia
ło być uzyskanie zezwolenia na otwarcie gimnazjum albo
tylko progimnazjum. Pertraktacje trwały kilka lat, aż do
11 października 1865 roku, kiedy minister oświaty wyraził
zgodę na rozszerzenie zakładu. Wedle statutu z 1861 roku
szkoła miała być prowadzona przez duchowieństwo. Inne
go zdania był minister, który wyraził zgodę na powstanie
progimnazjum, poddając je kontroli władz państwowych
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wraz z prawem do odbywania szkolnych wizytacji. Zreor
ganizowana szkoła liczyła w 1870 roku 249 wychowanków
(dla porównania: tylu miało w tym czasie gimnazjum wejherowskie w dziesięciu klasach). Biskup Marwicz dokonał też
poważnych zmian w kadrze nauczycielskiej Collegium Ma
rianum. Na stanowisko dyrektora powołał dobrego pedago
ga ks. dr. Jakuba Prabuckiego, a wśród nauczycieli pojawili
się nowi wykładowcy, księża: Feliks Rafał Morawski, Juliusz
Pobłocki, Jakub Fankindejski, Bernard Ruchniewicz, Stani
sław Kujot, Romuald Frydrychowicz, Ignacy Ograbiszewski, Franciszek Rąbca i wielu innych. Profesorowie ci byli
Polakami i wychowywali młodzież w duchu polskim, co mia
ło duże znaczenie w okresie Kulturkampfu. Wykładowcami
języka ojczystego byli wówczas pomorscy patrioci: Ignacy
Konstanty Zieliński, Ruchniewicz i Kujot Szkoła rzeczywi
ście spełniła stawiane przed nią zadanie, o czym świadczy
fakt, że w latach późniejszych 30 procent księży diecezji cheł
mińskiej należało do byłych uczniów Collegium Marianum.
W latach 1863-1869 biskup Marwicz powiększył gmach
pelplińskiego seminarium i opieką otoczył tych księży, któ
rzy ze względu na podeszły wiek czy stan zdrowia nie mogli
wypełniać swoich duszpasterskich obowiązków. Dla nich
wyznaczał emerytury i żywo zabiegał o jak najlepsze warunki
życia w domu emerytów w Zamartem (powiat Chojnice).
Swoją prostotą i życzliwością umiał pozyskać serca diecezjan, o czym świadczą następujące opinie: ...godzien jest
nasz najukochańszy Biskup Jan takiego zaufania, przy
wiązania i takiej miłości albo ...głos czysty i donośny,
mowa ojczysta, ludowa, wysłowienie takie, jak je lud nasz
rozumie i lubi... tak w Trąbkach jak Skarszewach na głos
szlochano i płakano...
Biskup Marwicz często odbywał pasterskie wizytacje,
pouczał diecezjan w 27 listach, w których zwracał się ze
wskazówkami w sprawie religijnego wychowania młodzie
ży. Ustosunkował się do zarządzeń władz świeckich,
zabierał głos w sprawie wyborów do sejmu i powstania
1863 roku. Napominał też polskich uchodźców, w latach
1870-1875 wyjeżdżających masowo do Ameryki. Biskup
Marwicz zawsze przestrzegał jednej zasady: religii nauczać
należy w języku ojczystym i respektowania tego zarządze
nia wymagał bezwzględnie, zarówno w nauce religii, jak
i śpiewu kościelnego.

Dwaj znani historycy, wykładowcy w progimnazjum
„Collegium Marianum" w Pelplinie (od lewej):
księża Stanisław Kujot i Romuald Frydrychowicz
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Żeby zrozumieć stanowisko biskupa Marwicza wobec
spraw związanych z polskością, należy zwrócić uwagę na
środowisko, z którego pochodził, a była to rodzina wybit
nie oficerska. Chociaż matka jego była Polką, to tradycje
rodzinne wycisnęły swoje piętno na postawę biskupa, którą
charakteryzowała wyraźna wierność królowi pruskiemu.
Burzę protestów wywołał list pasterski, wydany do du
chowieństwa dnia 29 września 1861 roku w sprawie wybo
rów do sejmu pruskiego oraz w związku z przygotowaniem
do powstania. W odezwie tej biskup uznał za sprawiedliwe
domaganie się prawa swobodnego używania swego języ
ka, ale ze stanowczością potępił tych, którzy wykorzystu
ją język polski do agitacji, burząc w ten sposób porządek
i zgodę. Krytykował też duchownych, którzy zezwalają na
odprawianie nabożeństw za politycznych męczenników,
a śpiewając pieśni patriotyczne i wygłaszając podniecają
ce kazania, przygotowują masy ludu katolickiego do ce
lów dywersyjnych. Apelując do obowiązku społeczeństwa,
ordynariusz nawoływał do solidarności w czasie wybo
rów. Te słowa wywołały ostrą krytykę nawet ze strony
arcybiskupa Przyłuskiego, który swoim diecezjanom
przypominał również o obowiązku obywatelskim, ale
przede wszystkim o obowiązku narodowym.
Głosy protestu odzywały się też na Kaszubach, bo po
mimo, że biskup przestrzegał zasady o nauczaniu religii
w języku ojczystym, to nie zawsze popierał petycje Pola
ków, szczególnie gdy chodziło o utrzymanie języka pol
skiego jako przedmiotu.
Podobny charakter miała odezwa z 6 lutego 1861 roku
wystosowana do profesorów i osobno do alumnów, któ
rym arcypasterz zabronił abonowania i czytania pism
politycznych. W liście tym domagał się od profesorów

Anastazy Sedlag

zwiększenia uwagi na uczniów, aby nie sympatyzowali oni
ze współczesnymi prądami rewolucyjnymi. Zapowiedział,
że nie udzieli święceń kapłańskich tym klerykom, którzy
sprzyjali niepodległościowym poglądom. Stwierdził jedno
cześnie, że takim alumnom odpowiadałaby więcej czer
wona bluza garabaldyzmu, niż kapłański strój... Nieprzy
chylne Polakom stanowisko biskupa doprowadziło do tego,
że w 1863 roku przechodzący przez Pelplin pomorscy po
wstańcy zawiesili na bramie pałacu biskupiego powróz.
Na podstawie powyższych informacji można wysunąć
wniosek, że biskup był z przekonania politycznego Niem
cem.
Po latach stanowisko i poglądy ordynariusza chełmiń
skiego na sprawy polskie diametralnie się zmieniły. Marwicz, solidaryzując się z innymi biskupami Prus, oparł się
wykonaniu ustawy pruskiej z 11 maja 1873 roku, czego
szczególnym przykładem było odmówienie zgody na prze
prowadzenie rewizji wewnętrznej w Seminarium Duchow
nym. Konsekwencją tej decyzji było wstrzymanie, już od
1 października 1873 roku, zasiłku państwowego w wyso
kości 5800 talarów rocznie. Biskup tak dalece ignorował
prawa majowe, że ściągnął na siebie poważne kary pie
niężne, egzekwowane drogą przymusu przez komornika.
Na mocy ustawy zamykano w diecezji klasztory, zakony. Bi
skup nawet osobiście zwracał się z prośbą do cesarza, który
miał oszczędzić pelplińskie seminarium (zamknięcie od 1 wrze
śnia 1876 r.), Zakład NMP Anielskiej w Kościerzynie, siostry
miłosierdzia pracujące w Collegium Marianum. Niestety,
prośby kierowane do cesarza nie przyniosły pozytywnych
rezultatów. Biskup nigdy nie wyraził zgody na ingerencję
władz świeckich w sprawy mianowania proboszczów i ka
noników. Chcąc oszczędzić księżom wysokich kar, zasad-

Jan Nepomucen Marwicz
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niczo zaprzestał po prostu obsadzania tych stanowisk, co
oczywiście na samego arcypasterza ściągało następne kary,
dochodziło również do publicznych licytacji jego prywatne
go majątku. Przedmioty wystawione na licytację kupowali
pomorscy ziemianie, a potem darowali je biskupowi. Trud
no wyjaśnić to przywiązanie pomorskiej ludności do swoje
go arcypasterza, ale z pewnością Kulturkampf zaharto
wał duchowieństwo i lud polski w wierze i wierności
arcypasterzowi i Kościołowi.
Zmiana politycznych przekonań Marwicza i zwrócenie
się ku sprawom narodowości polskiej serdecznie zespoliło
biskupa z diecezjanami i klerem, a dowodem tej miłości były
obchody 50-lecia kapłaństwa biskupa.
Naprawianie szkód wyrządzonych przez Kulturkampf
było zadaniem następnego biskupa, którym z nominacji papie
ża został Leon Redner, urodzony 13 września 1828 roku w No
wem, jako syn nauczyciela. W roku 1848 ukończył gimna
zjum w Chełmnie i wstąpił do seminarium pelplińskiego.
Z polecenia biskupa Sedlaga przerwał naukę w Pelplinie
i wysłany został na dalsze studia teologiczne we Wrocła
wiu. W 1852 roku ponownie wstąpił do seminarium w celu
ukończenia kursu praktycznego. Święcenia kapłańskie otrzy
mał 17 kwietnia 1853 roku. Pracował jako katecheta w gim
nazjum chojnickim, potem jako proboszcz objął Królewską
Kaplicą w Gdańsku. Rok później otrzymał na wszechnicy
fryburskiej doktorat teologii. Po śmierci biskupa Marwicza
przez osiem miesięcy zarządzał diecezją. Sakrę biskupią
otrzymał 9 stycznia 1887 roku w katedrze pelplińskiej. Zmarł
1 kwietnia 1898 roku.
W pierwszym roku swojej pracy w diecezji doprowa
dził do otwarcia, po jedenastu latach, seminarium duchow
nego, systematycznie obsadzał opróżnione stanowiska

Augustyn Rosentreter
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parafialne. Wielką zasługą biskupa był remont i odnowienie
bazyliki katedralnej. Prace rozpoczęto w 1894, a ukończono
w 1899 roku, czego biskup już nie doczekał.
Biskup Redner był Niemcem, język polski znał słabo.
Jego stosunek do polskości cechowało poczucie zależności
od rządu, co widoczne było szczególnie w polityce perso
nalnej. Ordynariusz niechętnie odnosił się do polskich
aspiracji narodowo-religijnych, na przykład w roku 1897 od
rzucił petycję Polaków z Grudziądza w sprawie odprawiania
nabożeństw majowych, tłumacząc to w następujący sposób:
Nabożeństwa kościelne mają zbyt wzniosły cel, aby mogły słu
żyć jako narzędzie agitacji politycznej. Z drugiej strony bi
skup nie wyraził zgody na zwiększenie liczby niemieckich
kazań w kościele NMP w Toruniu, z pewnością chciał unik
nąć w ten sposób konfliktów narodowościowych w obrębie
Kościoła. W niektórych wypadkach biskup był bardzo sta
nowczy, na przykład wbrew pogróżkom gdańskich Niemców
odprawiał w każdą niedzielę polskie kazanie w kościele
św. Józefa.
Po śmierci biskupa Rednera, przez kilka miesięcy wła
dze pruskie toczyły „bój", aby na stolicy biskupiej w Pel
plinie zasiadł odpowiedni kandydat z punktu widzenia
polityki germanizacyjnej wobec Kościoła.
Ksiądz biskup Augustyn Rosentreter urodził się 13 stycz
nia 1844 roku w Obrowie pod Chojnicami. Rodzinne strony
Rosentretera zwane były Kosznajderią. Nazwa tego teryto
rium pochodzi od kosznajdrów, a więc chłopów pocho
dzenia niemieckiego, osadzonych w początkach XV wieku
w powiatach: chojnickim, człuchowskim i tucholskim. Dba
jący o staranne wychowanie rodzice Augustyna, wysłali
go w wieku ośmiu lat do gimnazjum w Chojnicach, które
ukończył w 1861 roku, zdając egzamin dojrzałości z odzna-
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czeniem. Potem wstąpił do seminarium w Pelplinie, którego
jednak nie ukończył ze względu na wątłe zdrowie i cho
robę oczu. Po kilkumiesięcznej rekonwalescencji, za zgo
dą biskupa Marwicza, udał się na Uniwersytet w Bonn,
a po trzech semestrach przeniósł się do Akademii w Mo
nastyrze. Po uzyskaniu dyplomu wrócił do Pelplina
i przyjęty został jako wykładowca w Seminarium Du
chownym. W 1876 roku Rosentreter wyjechał do Rzy
mu i Ziemi Świętej, aby tam pogłębić swoją wiedzę na
studiach specjalistycznych. Po powrocie Augustyna
w rodzinne strony, nowy biskup Leon Redner miano
wał go kanonikiem gremialnym i regensem nowo otwar
tego seminarium. Dnia 22 grudnia 1898 roku kapituła
chełmińska obrała jednogłośnie biskupem profesora Rosentretera. Ks. Rosentreter w opinii kapituły był polskim
kandydatem wybranym przez członków o nastawieniu
i przekonaniu patriotycznym. W diecezji zapanowała wielka
radość wśród duchowieństwa, tym bardziej, że byli oni
wychowankami księdza profesora i znali go z takich przy
miotów jego charakteru, jak sprawiedliwość, łagodność
i ojcowska wyrozumiałość.
Podczas wizytacji pasterskich nowy ordynariusz zdo
bywał serca diecezjan i duchowieństwa, nawiązywał
bezpośredni kontakt z domami polskich ziemian, którzy oka
zywali mu swe przywiązanie. Takie dowody życzliwości
polskich diecezjan wywoływały protesty w prasie niemiec
kiej i u wyższych władz administracyjnych. Poczucie god
ności biskupiej i sprawiedliwości było nieugięte, sumienie
kazało mu stawać po stronie polskich katolików, którzy
przynajmniej w kościele mieli prawo do równego traktowa
nia ich z katolikami niemieckimi. Mimo to spotykała bisku
pa ostra krytyka, szczególnie w prasie polskiej, która nie
zwracała uwagi na to, że władza niemiecka posiadała
wielorakie możliwości ingerowania w sprawy Kościoła.
Wszelkie dokumenty archiwalne wskazują, że biskup
stawał do walki z władzą niemiecką, broniąc interesów
polskich diecezjan.
Na wzór strajku szkolnego, który wybuchł w paździer
niku 1906 roku na terenie Wielkiego Księstwa Poznań
skiego, dzieci ze wsi Grabowo w okolicach Starogardu
i w Gąsiorkach zorganizowały podobny opór. Przynosiły
do szkoły polskie katechizmy, żądając nauki religii w ojczy
stym języku. Z początkiem grudnia odbył się wiec w Lisewie,
dotyczący nauczania religii w szkołach elementarnych. Wy
jaśniono wówczas, że Ks. biskup Rosentreter uznaje, iż
nauka religii dzieci w ojczystym języku powinna się od
bywać. Do Kurii Biskupiej w Pelplinie nadchodziły petycje
rodziców, rezolucje duchowieństwa, na podstawie których
ksiądz biskup na początku 1907 roku wystąpił do ministra
oświaty, domagając się, aby nauka religii w szkołach ele
mentarnych odbywała się w języku ojczystym. Na odpo
wiedź czekano w Pelplinie czternaście miesięcy, lecz była
ona niestety negatywna.
O stosunku biskupa Rosentretera do żądań władz
świadczy przeprowadzona z nim 2 lipca 1908 roku roz
mowa z delegatem Ministerstwa Wyznań i Oświaty. Zarzu
cono biskupowi, że nie udziela odpowiedzi na pisma władz
prowincjonalnych w sprawie zwiększenia liczby nabo
żeństw niemieckich, co ...może wskazywać na zajęcie par
tyjno-politycznego stanowiska na korzyść ruchu polskie

go. W odpowiedzi ordynariusz diecezji chełmińskiej wyja
śnił, że zajmowanie stanowiska korzystnego polskim
dążeniom jest mu absolutnie dalekie. Kościół katolic
ki jest międzynarodowy i jego stanowisko jako bisku
pa nakłada na niego obowiązek troski o zbawienie
duszy jego diecezjan bez względu na to, czy są Niem
cami czy Polakami. Wzgląd ten wyłącznie jest i pozosta
nie dla niego wyznacznikiem. Jest on bardzo dobrze świa
dom, że w walce między obu narodowościami znajduje
się między dwoma ogniami i że jakkolwiek dla niego
decydującymi są jego obowiązki kościelne, każde z jego
działań inni mogliby interpretować w kategoriach
narodowo-politycznych.
Dzięki zdecydowanej postawie biskupa Rosentretera nie
zastosowano do Collegium Marianum zarządzeń z dnia
31 grudnia 1900 i 4 kwietnia 1902 roku dotyczących likwida
cji języka polskiego. Trzeba podkreślić, że spośród wszyst
kich szkół na Pomorzu od roku 1901 uczono języka polskiego
jedynie w progimnazjum pelplińskim. Należy też stwierdzić,
iż uczono tego przedmiotu od samego początku nie tylko
z nakazu, ale ze szczerą ochotą i starannością.
Celem podniesienia poziomu naukowego ksiądz biskup
powołał z dniem 1 października 1901 roku na stanowisko
dyrektora energicznego ks. Pawła Teicherta. Do grona
pedagogicznego dołączył ks. Paweł Kurowski, dotąd osobi
sty kapelan biskupi. W dziedzinie ulepszeń natury technicz
nej założono w całym budynku oświetlenie elektryczne, wo
dociągi, toalety. Zadbano o porządek i czystość zarówno
wewnątrz gmachu, jak i na zewnątrz.
W głośnym procesie toruńskim przeciw gimnazjalistom
na ławie oskarżonych zasiadali m.in. byli uczniowie Colle
gium Marianum, klerycy: Bernard Dembek, Bolesław
Makowski, Marian Karczyński i Jan Sell. W grupie oskar
żonych kleryków z Seminarium Duchownego w Pelplinie
znaleźli się: Bernard Gończ, Józef Dembiński, Albin Kroplewski i Bolesław Przybyszewski. Takich uczniów relego
wano z gimnazjów, wyższych uczelni, nie przyjmowano ich
na studia uniwersyteckie. W korzystnym położeniu zna
leźli się wymienieni klerycy. Ówczesny biskup nie dopu
ścił do usunięcia ich z uczelni. Naczelnemu prezesowi udzie
lił takiej odpowiedzi: Tego nie mogę uczynić, ponieważ są
to moi najlepsi klerycy.
Niezwykle trafną charakterystykę biskupa A. Rosen
tretera podał w swoim opracowaniu ks. A. Liedtke: Był
Niemcem z pochodzenia, ale o wielkim poczuciu godno
ści biskupa katolickiego, którego pieczy powierzone są
dusze diecezjan w większości polskiej narodowości. Fa
woryzował wprawdzie kapłanów Niemców w dziedzinie
obsadzania beneficjów, jednakże w kwestii nauczania
religii w języku polskim opierał się stanowczo zakazom
władz pruskich.
Najtragiczniejsze lata rządów diecezją przypadły na
ostatnie dziesięciolecie pracy biskupa, w czasach kiedy
Polska po prawie 150 latach niewoli została wskrzeszona.
Głosy krytyki nie oszczędziły osoby biskupa, domagano
się nawet jego ustąpienia. Po zawarciu konkordatu między
Watykanem a Rzeczpospolitą w roku 1925, biskup Rosen
treter, w listopadzie tego samego roku, otrzymał koadiuto
ra w osobie ks. prałata Stanisława Wojciecha Okoniew
skiego z prawem następstwa.
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Co pozostało
z kościoła ewangelickiego
w Śliwicach
okresie zaboru pruskiego na
terenie Kociewia powstało
bardzo dużo świątyń wy
znawców wiary ewangelic
kiej. Wyniosłe budowle z czerwonej cecegły rozsiane są w bardzo wielu miastach,
wsiach, a nawet w małych osadach. Część
tych budowli zatraciła swoje przeznacze
nie, a większość już dawno nie istnieje.
Zostały zniszczone w wyniku działań
wojennych lub zwyczajnie rozebrane.
Te, które ocalały po zakończeniu os
tatniej wojny, fukcjonują niekiedy jako
kościoły rzymsko-katolickie. Tak jest
w Swarożynie, Borzechowie oraz w Skar
szewach i Starogardzie Gdańskim. Nato
miast w Osiu przez wiele lat w światyni
ewangelickiej istniało przedszkole, a jesz
cze inne do dzisiaj stoją puste. Z reguły
budowle te dewastowano i niszczono lub
przeznaczano na użytkowanie niegodne
domom modlitwy. Nienawiść do narodu
niemieckiego i ich wiary były główną tego
przyczyną.
Wyjątkiem jest bardzo ładnie utrzy
mana kaplica w Tczewie z 1883 roku,
znajdująca się wraz z fragmentem cmen
tarza w samym centrum miasta. Przypomina nam ona o dawnej świetności dzia
łającej tu gminy zwolenników Lutra.
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Smutny los spotkał kościół ewange
licki w Śliwicach. Pod koniec lat czter
dziestych przeznaczono go na magazyn
Gminnej Spółdzielni. Przez wiele lat sku
powano w nim m.in. makulaturę, skóry i in
ne surowce. Cały czas mieściło się tam
również archiwum, ale było to w okresie
dobrych lat tejże spółdzielni. Obiekt ten
służył także jako magazyn zbożowy. Przy
należne kościołowi budynki, które znajdo
wały się obok, zatraciły swoje przezna
czenie: z plebanii zrobiono piekarnię,
a w domu modlitwy urządzono biura G.S.
Teraz kościół stoi opuszczony. Po
noć były pomysły ożywienia tego obiek
tu, ale sprawa rozbiła się o pieniądze.
Myślano o utworzeniu tutaj izby regio
nalnej, lecz koszt adaptacji przekroczył
możliwości mieszkańców Śliwic. Ostatecznie placówka muzealna tego typu po
wstała przy szkole podstawowej. Może
następne lata okażą się przychylniejsze
dla opuszczonej budowli sakralnej.
Trudno coś powiedzieć o wyposaże
niu śliwickiej świątyni i co się z nim stało.
Można przypuszczać, że część znajduje
się w kościele katolickim. Było tego chyba
niewiele bowiem kościoły ewangelickie
charakteryzowały się zawsze prostotą
i skromnością wnętrz. Pewnym jest że dwa

stalowe dzwony, które ocalały ze znisz
czonej wieży, zostały przeniesione do kościoła katolickiego w miejsce zrabowanych
przez hitlerowców dzwonów spiżowych.
W tym miejscu można przytoczyć
kilka ciekawostek na temat owych dzwo
nów. Niemcy zdjęli je i wywieźli, aby
przetopić je potem na pociski. Okazało
się jednak, że jakimś cudem ocalały, bo
wiem po wojnie znaleziono je na cmenta
rzysku dzwonów w Hamburgu. Mogły
więc wrócić na swe dawne miejsce. Na naj
starszym i największym dzwonie o śred
nicy 84 cm, pochodzącym z 1584 roku

Dawna plebania i kościół ewangelicki w Śliwicach w latach swej świetności
Fot. ze zbiorów autora
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Ewangelicka parafia w Śliwicach
została powołana do życia znacznie
wcześniej, bo w 1887 roku. Pierw
BUM DOMINI MANET IN ETERUM, CO oznaszym duszpasterzem, początkowo
cza, że pan Gosmich Berent z Bożą
pomocą ów dzwon sprawił, by Sło jako wikariusz, był pastor Carl Ferdinand Friedrich Petschrien. Jego
wo Boże prowadziło do wieczno
następcą w 1891 roku został Hein
ści. Okazało się jednak, że ten naj
rich Rudolf Otto Neumann. W latach
cenniejszy dzwon jest pęknięty. Po
naprawie pojawił się na nim następ 1895-1899 pastorem był Albert von
Schaewen. Zastąpił go Hermann Carl
ny napis: EKHARDUS STAMNISZEWSKI PAROCHUS 1957 (został naprawiony za Ernst Freyta. W kolejnych latach
1903-1913 funkcję pastora pełnił
sprawą miejscowego proboszcza,
Ernst Emil Carl Horn, a w latach 1914ks. Erharda Staniszewskiego). Pro
1919 Rudolf Rotger. Natomiast od
boszcz ten obecnie mający 93 lata
1919 do 1925 roku pastorem był Ernst
nadal przebywa w parafii śliwickiej,
Lunse. W latach 1927-1945 wspól
którą zarządzał od 1935 roku.
Wracając do kościoła ewangelic nota ewangelicka Śliwic była admini
strowana przez władze kościelne
kiego warto zaznaczyć, że miejsco
wi rzemieślnicy dość starannie wy w Osiu, Ostatnim pastorem (19351945), który odwiedzał śliwicki ko
kończyli pozostałości wspomnianej
ściół i sprawował w nim duszpaster
wieży zacierając ślady zniszczeń,
ską posługę był Driemler.
które w czasie wyzwalania wsi wy
rządziła rosyjska katiusza. Szkoda
Do wspólnoty ewangelickiej
tylko, że mieszkańcy Śliwic zanie
w Śliwicach należało około 40 oko
dbali cmentarz znajdujący się w są
licznych miejscowści. Najwięcej
siedztwie kościoła. Jeszcze w latach
ewangelików zamieszkiwało w Okosześćdziesiątych były tam bardzo
ninach Nadjeziornych, dlatego nie
piękne nagrobki i całe ogrodzenie.
gdyś miejscowość tę nazywano
Kolejne lata przyniosły powolną de
Okoninami Niemieckimi. Istniał tam
wastację i kradzieże cennych płyt
w czasach zaborów murowany dom
marmurowych. W chwili obecnej
modlitwy. Można przypuszczać, że
pozostało na cmentarzu tylko kil
właśnie w tym okresie wyznawców
ka tablic, z których można jesz
wiary ewangelickiej na tych terenach
cze odczytać nazwiska dawnych
było najwięcej. W 1913 roku liczyła
mieszkańców.
ona 739 członków. Po uzyskaniu
niepodległości przez Polskę, lud
Losy kościoła ewangelickiego
ność niemiecka masowo opuszcza
w Śliwicach są trudne do odtworze
ła te tereny. Dlatego też w 1931 roku
nia, bo Niemców mieszkających tu
od pokoleń dawno już nie ma. Ode wyznawców wiary ewangelickiej
było tutaj 145, a osiem lat później
szli razem z wycofującymi się woj
skami hitlerowskimi. Zachowała się już tylko 120.
jednak informacja przekazana przez
Mniejszość niemiecka odgrywa
miejscową ludność, że pewien mu
ła zawsze ważną rolę w życiu gospo
rarz o nazwisku Tramowski z małej
darczym i odznaczała się wysokim
w tym czasie Gdyni był jednym
stopniem zorganizowania społecz
z budowniczych tego kościoła. Po
nego. W pobliskiej Łobodzie swą
zakończeniu tejże budowy ożenił się siedzibę miało koło Zjednoczenia
z miejscową dziewczyną Bronisła
Niemieckiego, którego przewodni
wą Dygułą i zamieszkał w Śliwicach. czącym był właściciel miejscowego
młyna, Schlichting. Mniejszość nie
Własnego kościoła śliwiccy
ewangelicy doczekali się prawdopo miecka korzystała z dużej pomocy
kredytowej spółdzielczych banków
dobnie około 1896 roku. Został on
niemieckich. Dzięki temu kredytobior
zbudowany z funduszy stowarzy
cy mogli wykupywać znaczne tere
szenia Gustawa-Adolfa. Była to or
ny jak i całe gospodarstwa. W 1919
ganizacja, która powstała w 1832
roku. Nazwę wzięła od imienia króla roku rząd Republiki Weimarskiej
wyasygnował około 116 mln marek
szwedzkiego Gustawa II Adolfa,
który walcząc po stronie protestanc na umocnienie społeczności niemiec
kiej na Pomorzu; pamiętajmy, iż po
kiej podczas wojny trzydziestolet
moc taka była przekazywana już
niej zginął w bitwie pod Lutzen
wcześniej, bo od 1880 roku.
w roku 1632. Celem tej organiza
cji było wspomaganie rozwoju
W czasach zaborów i w latach
protestantyzmu.
międzywojennych Polacy i Niemcy
egzystowali harmonijnie. Wspólnie
Pewnym jest, iż kościół ewan
czuli się mieszkańcami tych ziem
gelicki został wzniesiony przed ro
i dopiero nawałnica hitlerowska zan
kiem 1899, o czym świadczyć może
tagonizowała obie społeczności
pieczęć na starej widokówce, która
przedstawia tę budowlę. Pocztów
Śliwicki kościół ewangelicki jest
kę wysłano ze Śliwic do Elmshorn
jednym z wielu przykładów na to,
koło Hamburga dnia 1 stycznia 1899
jak wiele mamy jeszcze do zrobienia
roku. Ciekawostką wspomnianej
dla ratowania pozostałości kulturo
karty jest również to, że dotarła ona
wych naszych przodków, bez wzglę
do miejsca przeznaczenia już następ du na to do jakiej należeli społecz
nego dnia, czyli 2 stycznia.
ności narodowej.
widnieje napis: MIT GOTTES HILFE GO-
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Zapach siana
Szliśmy przez wieczór
jasny
jak włosy staruszki
Kopki siana były okrągłe
jak dziecinne piłki
Pachniały macierzanką
świeżym mlekiem
rumiankiem
Zapach łąką kołysał
i niebem
Upadłam na siano
z rękami rozrzuconymi
do gwiazd
Zalśniły nade mną
twoje oczy
czarne ciężkie
jak grzech

My z drugiej połowy XX wieku
My z drugiej połowy XX wieku
rozbijający atomy
zdobywcy księżyca
wstydzimy się
miękkich gestów
czułych spojrzeń
ciepłych uśmiechów
Kiedy cierpimy
wykrzywiamy lekceważąco wargi
Kiedy przychodzi miłość
wzruszamy pogardliwie ramionami
Silni cyniczni
z ironicznie zmrużonymi oczami
Dopiero późną nocą
przy szczelnie zasłoniętych oknach
gryziemy z bólu ręce
umieramy z miłości

TADEUSZ LINKNER

Poetyckie ścieżki
Małgorzaty Hillar
I. Codzienność i swojskość „Glinianego dzbanka"
W pierwszym tomie encyklopedycznego przewodnika Literatura polska (1984) hasło Hillar
Małgorzata jest zwięzłe i niewiele mówiące, nie tylko o twórczości poetki, ale także o jej biografii. Z dziewięciowersowej notki, podanej przez redakcję, dowiadujemy
się, że M. Hillar urodziła się 19 lipca 1930 roku w Piesienicy, a studia prawnicze ukończyła na
Uniwersytecie Warszawskim. Jej poetyckim debiutem był wydany w 1957 roku tomik Gliniany
dzbanek, a następnymi Prośba do macierzanki (1959), Krople słońca (1961), Czekanie na Dawida
(1967). Po pięciu latach ukazały się jeszcze w jej opracowaniu Poezje wybrane (1972). Jest tego
oczywiście za mało, lecz takie jest właśnie zadanie Ieksykonowego hasła. Dlatego więcej można
dowiedzieć się o M. Hillar ze Słownika współczesnych pisarzy polskich (1977), a najwięcej z jej
ostatniego tomiku o wiele mówiącym tytule Gotowość do Zmartwychwstania (1995), który ukazał
się, jak powie sama autorka we wstępie, po dwudziestu pięciu latach milczenia. Ponieważ okaże
się to jej ostatnim słowem, więc jeszcze do niego powrócimy.

obec wielu niedomówień, przemilczeń i błędnych
informacji o życiopisaniu Małgorzty Hillar warto
skorzystać najpierw ze wspomnianego Słowni
ka współczesnych pisarzy polskich, konkretnie z jego se
rii drugiej z roku 1977, a potem uzupełnić to wszystko Notą
biograficzną napisaną przez poetkę do wspomnianego to
miku z 1995 roku. Powiedziano już, że M. Hillar urodziła się
w Piesienicy, poprawną jednak datą jej urodzin powinien
być rok 19261. Że Piesienica jest pod Starogardem, to praw
da, lecz nie jest to wieś na Kaszubach2, ale na Kociewiu.
Metrykalnym imieniem Hillar było Janina, ale podpisywała
swoje pierwsze teksty jako Małgorzata i tak już zostało3.
Do szkoły powszechnej chodziła w Piesienicy, lecz pierw
szą klasę liceum ukończyła w Starogardzie4. Kiedy jej ojciec został wywieziony podczas okupacji do obozu kon
centracyjnego w Stuthoffie, trafiły z matką do Generalnej
Guberni i zamieszkały w Żyrardowie. Janina vel Małgorza
ta uczęszczała tam - i potem w Warszawie - na tajne kom
plety. W latach 1945-1946 pracowała w Urzędzie Ziemskim
w Bydgoszczy. Maturę zdała eksternistycznie w 1946 roku
w Częstochowie i rozpoczęła studiować prawo na Uni
wersytecie Warszawskim. Po czterech latach musiała jed
nak przerwać studia ze względu na zły stan zdrowia. W 1955
roku zadebiutowała w „Nowej Kulturze" (nr 30) wierszem
Słowa5. W 1957 roku została wyróżniona na Pierwszym
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Poznańskim Listopadzie Poetyckim i otrzymała nagrodę
Związku Literatów Polskich6. W 1958 roku przyznano Hil
lar Nagrodę Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. Jej mę
żem od 1960 roku7 był znany krytyk literacki i poeta, Zbi
gniew Bieńkowski, z którym w latach 1967-1969 była na
stypendium w Stanach Zjednoczonych (Uniwersytet Iowa
City)8. Przyjaźniła się z Barbarą Sadowską. Mieszkała przez
wiele lat na ulicy Jasnej w Warszawie. Bywała często w Kazi
mierzu nad Wisłą, ale także odwiedzała swoje rodzinne stro
ny na Kociewiu. Zmarła 30 maja 1995 roku w Warszawie9.
Tyle byłoby o Małgorzacie Hillar, natomiast o jej
rodzinnej Piesienicy i najbliższych wiele można się dowie
dzieć z artykułu Bogdana Bielińskiego Hiłlarowie z Pie
sienicy, opublikowanym przed rokiem w wiosennym
Kociewskim Magazynie Regionalnym. Czytamy tam, że
Piesienica leży w gminie Zblewo 3 km na wschód od Pin10
czyna, na trasie kolejowej Starogard Gd. - Chojnice ,
Hillarowie natomiast wywodzili się z miejscowości Rajkowy koło Pelplina. W 1928 roku dziadek poetki, Franciszek
Hillar (1857-1943) przekazał swojemu synowi Januszowi
wykupione z własnej dzierżawy 190 hektarów majątku w Pie
sienicy, gdzie Janusz mieszkał z żoną córką bogatych chło
pów z Gętomia, Heleną Okonek. Ponieważ ojciec poetki był
zawodowym wojskowym, więc do wybuchu drugiej wojny
światowej jego posiadłością zajmowali się kolejni zarząd-

cy. W pierwszych dniach wojny pojawił się w Rajkowach, gdzie
wraz z ks. Henrykiem Wieczorkiem został aresztowany i wy
wieziony do Pelplina, a stamtąd zapewne do Stutthofu11. Prze
żył obóz i odwiedził zaraz po wojnie Piesienicę, ale nie mógł
na swoich włościach pozostać. Jego majątek upaństwowio
no, a w dworku najpierw organizowano kursy, potem było
kółko rolnicze, dyrekcja spółdzielni produkcyjnej i PGR-u.
Jako, że znał się na rolnictwie, więc mógł zarządzać PGR-ami
w okolicach Koszalina, Łeby i Władysławowa. Zmarł w Józe
fowie koło Otwocka w 1994 roku. Piesienicki dworek Hillarów jednak się ostał, chociaż znacznie zmienił się jego
wygląd i niewiele pozostało z jego dawnej świetności. Nie
gdyś był to urokliwy dworek, który jak to najczęściej
z dworkami bywało wznosił się nad okolicą. Miał wie
życzkę, po której nie pozostało dzisiaj już śladu, a pozo
stałe fragmenty — rozbudowano. Wygląd zewnętrzny bu
dynku uległ tak wielkiej przemianie, że gdy do Piesienicy
przyjechał syn ostatniego właściciela i oglądał owe za
budowania, to stojąc obok domu mieszkalnego spytał,
„ a gdzie jest ten dawny dworek?"12.
Ponieważ we wstępie do ostatniego tomiku Gotowość do
Zmartwychwstania, szczerze i bezpośrednio zatytułowanym
Dwadzieścia lat minęło odkąd umarłam, Małgorzata Hillar
po raz pierwszy tyle powiada o sobie i swoim rodzinnym
domu13, więc warto z jej słowami bliżej się zapoznać, szcze
gólnie wobec tego co wcześniej powiedziano o jej bio
grafii oraz o piesienickim dworku Hillarów i losach jego
prawowitego właściciela. Warto tym bardziej, że jak mówi
w post scriptum do tegoż wstępu Jerzy Koperski: Powyż
szy tekst, to bez wątpienia ostatnie słowa — Manifest
Małgorzaty Hillar. Słowa o sobie samej14. Wielce przej
mujące są jej słowa o samotności we własnym domu, o szu
kaniu rodzinnego ciepła u Cyganów i częstych ucieczkach
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Źródło: W. Wiśniewski, Tego nie dowiecie się w szkole.
Z wizytą u pisarzy. Warszawa 1981

na strych czy na wieżę dworku. Tam Uciekała przed niekochaniem i tam pisała swoje pierwsze wiersze. Poczucie bezpiecz
nego spokoju dawał jej też pobliski kościół. Brakowało jej
matczynej miłości i znajdowała ją w świątynnej ciszy, gdzie
mieszkała najpiękniejsza i najmilsza postać z całych niebios Matka Boska15. Kochała Ją bo znajdowała w niej drugą matkę
i współczuła Jej, że jako matka musiała patrzeć na mękę wła
snego Syna. Potem powie jeszcze o cierpieniu (chorobie?), mę
czącym ją przez ostatnie dwadzieścia lat życia i psychicznej
samoudręce. Przyzna się też do kobiecego charakteru swej po
ezji, wskazując przede wszystkim na Czekanie na Dawida, jako
na najbardziej kobiecy i osobisty tomik, wypełniony po brzegi
wierszami o macierzyństwie i opowiadający o własnym
dziecku - o Dawidzie. Nazwie siebie feministką rozumie
jącą własną inność oraz wiedzącą o dyskryminacji kobiet,
ale za feministyczne uzna tylko dwa swoje wiersze. Buntując
się natomiast tak zdecydowanie i spontanicznie wobec absur
dalności wojskowej służby, zda się być pacyfistką. Będzie miała
słuszny żal, chociaż bezpośrednio tego nie wypowie, do prze
milczania w ostatnich latach jej poezji, i to zarówno przez wy
dawców jak i krytykę. Gdy bowiem ukazały się w 1972 roku
przygotowane przez nią Poezje wybrane, recenzji pojawiło się
zaledwie kilką potem było podobnie, gdy po kilkunastu latach
zaistniał kolejny wybór jej wierszy zatytułowany Źródło (1985).
Natomiast w ogóle zabrakło w literackich pismach recenzyjnych omówień po ukazaniu się w 1995 roku jej tomiku Goto
wość do Zmartwychwstania i potem Najpiękniejszych wierszy,
wydanych przez syna Dawida Bieńkowskiego w 1997 roku.
Doczekała się co prawda swojego hasła w encyklopedii i lite
rackich słownikach, ale taka samotność i przemilczanie poetyc
kich dokonań musiało być dla niej szczególnie przykre i twór
czo porażające, zwłaszcza gdy kiedyś była tak popularna i tak
często wydawana i nagradzana.
Hillar zadebiutowała w 1955 roku w „Nowej Kultu
rze" i w literackim dodatku do „Sztandaru Młodych", na
tomiast w roku 1957 roku pojawił się jej pierwszy tomik
- Gliniany dzbanek, za który otrzymała jako za najlepszy
debiut książkowy nagrodę Stowarzyszenia Księgarzy Pol
skich. Pisano wtenczas, że: Pierwszy to od wielu lat de
biut poetycki i debiut normalny, zarobiony szczerymi
walorami poetyckimi, nie opóźniony, jak to było z kilko
ma debiutami ostatnich lat, tomik młodej dziewczyny,
widzącej świat własnymi, młodymi oczyma16. Ponieważ
aura była korzystna, więc nie tylko po roku ukazało się
jego wznowienie, ale już po dwóch latach pojawił się
tomik następny - Prośba do macierzanki (1959). Potem
były Krople słońca (1961), noszące taki tytuł od nowego
cyklu wierszy dopisanych do tekstów już znanych oraz
Czekanie na Dawida (1967). Po długim milczeniu, trwa
jącym ponad dwadzieścia lat, ukazał się ostatni zbiorek
poezji Hillar. Nie doczekała się go jednak, chociaż do
ostatnich dni nad nim czuwała. Być może tak długa nie
obecność na poetyckiej scenie zmusiła ją do powtórzenia
w Gotowości do Zmartwychwstania tego, co uczyniła już
kiedyś w Kroplach słońca, czyli dopisania nowych wier
szy do starych. Ale jak poprzednio nowymi tekstami roz
poczynała tomik, tak teraz ostatni zbiorek nimi kończy
ła. Jeżeli nawet się nad tym nie zastanawiała, to i bez tego
było to ciekawe, zasługujące na uwagę i zastanowienie.
O jej poetyckiej twórczości pisano wiele i różnie, cho
ciaż powtarzały się często podobne myśli, spostrzeżenia
i nawet sformułowania. Nazywano Hillar „wnuczką Róże
wicza", „współczesną młodą dziewczyną z Warszawy"
i „Małgorzatą w krainie czarów". Natomiast o jej poezji mó
wiono, że Jest światem w miniaturze, bo opowiada o rzeczach małych, i czytelna jest w niej odwaga sentymentali-
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zmu. Zastanowiano się, czy to poezja popularna i poezja
łatwa, chociaż zawsze mówiono, że to uczciwe wiersze.
Ponieważ były one często o nim, więc dostrzegano w ich
treści uroki dziewczęcego pamiętanika, co nie przeszka
dzało sytuować tych wierszy między polukrowanym amorem a krzykiem protestu. W recenzyjnych omówieniach
najczęściej zwracano uwagę na ich prostotę i bezpośre
dniość, czytelną w nich codzienność i umiłowanie detalu.
Nie uchodziła oczywiście uwagi ich miłosna tematyka, sensualna zmysłowość i fascynacja przyrodniczym obrazo
waniem. Ponadto nie zapomniano o plastycznym, malar
skim charakterze poetyckiej wypowiedzi Hillar, tak innym
od poezji zastanej, jej baśniowości, humorze, ironii, kobie
cości, biografiźmie, ewolucyjności i nawet młodopolskim
i ekspresjonistycznym charakterze, bo obok miłości była
i śmierć w niej czytelna. Krytycy w znakomitej większości
byli przekonani, że największy wpływ na poezję Hillar
wywarli Różewicz i Pawlikowska-Jasnorzewska, w mniej
szym zaś stopniu kojarzyli pewne jej treści z Safoną,
Szymborską, Gałczyńskim, Poświatowską, Hłaską czy Neru
dą. Ona natomiast przyznawała się do umiłowania poezji Ko
chanowskiego, Słowackiego, Norwida i Leśmiana.
Pierwszy tomik Hillar został odebrany przez krytykę
pozytywnie, chociaż recenzenci nie kryli swego zaskocze
nia jego treścią. Mówiono, że był nowym zjawiskiem w po
ezji młodego pokolenia17. Oczywiście zdania były podzie
lone. Jednych zadziwiała świeżość tej poezji, jej urokliwość
i prostota, inni widzieli w tym wszystkim banalność, spra
wozdawczość, chłód obserwacji, cepeliadę. Dojrzali poeci
i krytycy oceniali ją pozytywnie, natomiast młodzi, poko
leniowo jej najbliżsi, krytykowali za wtórność poetycką,
brak oryginalności, płyciznę intelektualną i banalność
środków wyrazu18. Jerzy Kwiatkowski nazywał Hillar
wnuczką Różewicza i starał się tropić w Glinianym dzban
ku przede wszystkim jego treści. Różewicza widział w meto
dzie twórczej i kompozycji wierszy, na co przykładów dawał
wiele. Uważał, że Hillar wybrała po prostu fałszywą estetykę,
chociaż poetyckiego talentu jej nie odmawiał. Szczególnie
tam, gdzie mówiła o miłości, czy kiedy opowiadała o tejże
sowie, która siedzi na krawędzi dachu jak narysowana.
Bowiem, pomimo tylu pretensji i negacji, wierzył że będzie
19
z niej poetka . Oczywiście się nie pomylił. Tylko, że nie każ
dy był wówczas takim krytykiem jak Kwiatkowski, którego
słowo miało silniejszą moc oddziaływania aniżeli recenzen
tów mniej znanych. Chociaż Paweł Soszyński, który w po
dobnym czasie zainteresował się poezją Małgorzaty Hil
lar20, też mówił dużo o jej koneksjach z Różewiczem, ale
czynił to z większą pobłażliwością. Twierdził, że winien był
Różewicz, a nie młodzi poeci, ponieważ ...to on zaczął.
Zapoczątkował po prostu poezję postróżewiczowską.
Jego poetyka stała się własnością ogółu młodych piszą
cych wiersze nowoczesne. Miała w sobie widocznie coś
z oczywistości elementarnej, jak powietrze...21. Soszyń
ski uważał, te poetyka Różewicza okazała się korzystna
dla Hillar w poezji miłosnej czy lirycznej, nie zaś w utwo
rach wojnie i jej skutkom poświęcanych. W tych pierw
szych była oryginalna, bo rzeczywiście szczera i subtelnie
zmysłowa, natomiast w tamtych nie była sobą. Był po
nadto zaniepokojony poetyką Hillar. Przestrzegał ją przed
złudzeniem, że ująwszy sytuację w odpowiednią archi
tekturę wiersza, że przez użycie potocznych słów, „pro22
zaizmów", elipsy uzyska się wiersz nowy i odkrywczy .
Ponieważ wiele wierszy w tym tomiku tak powstało, więc
zwał tę metodę „nowoczesną" tylko w cudzysłowie.

etka Anna Kamieńska. Najpierw dostało się od niej tym
wszystkim, którzy starają się szukać w debiutach poetyc
kich rodziców młodego autora. Dlatego nie od poszuki
wania wpływów, zależności i reminiscencji w poezji Hillar
rozpoczęła, ale od oceny jej poetyckich możliwości: Mał
gorzata Hillar nie nosi przy sobie cenzurki ukończenia
żadnej szkoły poetyckiej. Jest prosta tą prostotą, która
jest przywilejem albo „dzieci natury", albo wyrafinowa
nej kultury poetyckiej. Przeczuwam w niej i jedno, i dru
gie. Nie zepsuta literaturą, nie snobująca się na żadne
koneksje w dziedzinie sztuki, wrażliwa na najprostszy,
najprymitywniejszy urok życia, o czym mówi nawet tytuł
tomiku: „Gliniany garnek"23. Przy tej okazji ujawniła in
ność, odrębność i zarazem oryginalność tych wierszy na
ówczesnej scenie poetyckiej. Pozbawione patosu i fraze
sów, nieufne wobec wielkich słów wiersze Hillar okazywa
ły się w ówczesnej codzienności inne, ale właśnie dlatego
były tak poetycko prawdziwe. Były proste, szczere, lako
niczne, konkretne, indywidualne, dowcip udanie łączył się
w nich z liryzmem, nie były przesycone metaforami, a po
nadto ujawniały wrażliwość poetki na przyrodę24.
Jak to w debiutanckim tomiku bywa, wśród pewnych
wierszy nieudanych i nawet banalnych, dostrzegano wie
le udanych i doskonałych. Zwracano uwagę na dystans
podmiotu tych wierszy wobec sytuacji oraz ich zmysło
wość25. Mówiono jednak o ich artystycznym niedopracowa
niu i nie umiano im darować prozaizmów. Krytykowano ich
kompozycje, widząc w nich prozę rozpisaną na wersy. Nie
podobała się zwykłość tej poezji, jej ubóstwo, stylizowanie
poetyckich obrazów, reporterska prezentacja pewnych
zdarzeń, a nawet obecne w niej motywy czy atrybuty. Zga
dzano się natomiast z tą opinią, że Hillar Dopiero w wier
szach, w których usiłuje opisać siebie, swoje myśli i prze
życia, a szczególnie w tych, w których szczerze mówi
o uczuciach i o miłości, odnajduje właściwe, a niekiedy
bardzo udane, własne środki wyrazu26.
Ryszard Matuszewski uznał debiutancki tomik Hillar za
najlepszy w 1957 roku, za pełen kultury i wdzięku, wyjątko
wo czysty w swej tonacji lirycznej, godny porównania z po27
ezją Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej . Podobnie jak Anna
Kamieńska nie przypisywał jej naśladownictwa Różewicza
i krytycznie odnosił się do nazywania jej „wnuczką Różewi
cza". Nie negował oczywiście, że Różewicz był jej mistrzem,
ale ona umiała twórczo z niego skorzystać. Umiała przetrans
ponować poetykę szeptu przechodzącego w niemy krzyk
nie tylko w poetycką fascynację pięknem świata, ale także
w prawdę uniesień i trosk które rodzi miłość, wagę drob
nych spraw życia i prawdę obserwacji inteligentnej, fine
zyjnej, z błyskiem humoru i umiejętnością uogólniania28.
Dawała wreszcie w swoich wierszach obraz współczesnego
jej pokolenia, o którym mówiono najczęściej źle. To zapewne
też było przyczyną że tak często zwracano uwagę na inność
wierszy Hillar, zastanawiając się zarazem nad ich popularno
ścią. Odpowiedź była raczej znana, ale nie zawsze chętnie
ujawniana. W tamtym czasie - po roku 1956 - wiersze Hillar
uczyły i przyzwyczajały odbiorcę, którym była najczęściej
młodzież, między innymi do rezygnacji ze wstydliwości uczuć.
Takie było również przekonanie autorki, która zapytana po
wydaniu Kropli słońca, co sądzi o cynizmie ówczesnej mło
dzieży, odpowiadała: Myślę, że to jakieś nieporozumienie.
To co bywa nazywane cynizmem młodzieży jest samoobro
ną, wyrazem wstydliwości uczuć, ucieczką przed sentymen
29
talizmem, który się przeżył... . Zresztą dedykacja pierwsze
go tomiku Rodzicom była tego najlepszym potwierdzeniem.

O wierszach z Glinianego dzbanka zdecydowała się
Hillar już w pierwszym tomiku przedstawiła katalog swo
wypowiedzieć swoją opinię także znana już wtenczas po- | ich lirycznych tematów i fascynacji. Zaistniały w nim wier-
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sze o tematyce społecznej, rodzajowe obrazki, poetyckie
drobiazgi, wiersze refleksyjne, miłosne, humorystyczne,
opowiadające o ars poetica i nawet jeden orientalny.
Z wierszy o tematyce społecznej czy społeczno-politycz
nej nie zyskały aprobaty Pomnik Bohaterów Getta, W leju
po bombie, W Hiroszimie. Pierwszy nie umiał ogarnąć
poetyckim słowem całej tragedii Żydów, następne były
martwe, ponieważ nie przystawały do świata Hillar i oczy
wiście odstawały od wojennych wierszy Różewicza30. nie
pomogła nawet obrona Kamieńskiej, tłumaczącej zaistnie
nie pierwszego z tych powojennych wierszy sytuacją po
kolenia, które u swojej kołyski widziało złą wróżką wojny
i w okresie pierwszej, najbardziej garnącej się do świata
młodości zaznało gorzkich rozczawgwań. Stąd nieufność
do wielkich słów, do wszelkiego patosu i frazesu społecz
nego31. Tak rzeczywiście było, ale nie udało się poetycko
ani opisanie daremnego trudu kamienia32 opowiadające
go o tragedii mordowanych ludzi, ani radowanie się letnim
słońcem w leju po bombie, ani tym bardziej opisanie dzie
cięcego płodu nadżartego przez atom. Chociaż każdy
z tych wierszy miał tyle z poetyckidb atrybutów i przyrod
niczego obrazowania Hillar, to ich treść nie była przekonu
jąca. A były tam owe jabłka, pokrzywy i osty, muchomor,
pszczoła zbierająca miód z kwiatów czy nawet odpustowa
kaczka na patyku, Z jej poetyki pochodziły także, zaskaku
jące niczym w barokowym koncepcie, ostatnie słowa tych
wierszy. Kiedy w innych utworach to wszystko było na
miejscu, tutaj zdecydowanie kłóciło się z poetycką myślą.
Z innych względów nie podobał się wiersz Rzeczy małe,
ośmieszający politycznego działacza, fanatyka socjalizmu.
Mówiono, że to banalne, ale wiadomo było, że w socjali
stycznej Polsce ironiczny ton słów o tym, który „buduje
socjalizm", a nie widzi poezji w codzienności, nie był na
miejscu. Jedyna w obronie tego wiersza stanęła Kamień-

ska, uznając go za wielce trafny. Dzisiaj ten wiersz pozwala
się czytać jako satyra na tamte czasy. Jeżeli zamysł poetki
był nawet inny, to budowniczego socjalizmu ośmieszały
i czyniły bufonem nawet ostatnie słowa wiersza: On unosi
się ponad tym (lekko) jak pióro indycze (s. 29). Tego już
jednak nie starano się zauważać. Dyskusyjna była także
Zakonnica, utwór negatywnie oceniany przez krytykę,
w którym widziano ową Mniszkę Różewicza. Jeżeli nawet
był on inaczej odbierany przez czytelników, to dzisiaj też
mógłby budzić różne refleksje33. Były temu m.in. winne
ostatnie wersy, które nie tylko okazały się nietrafne, ale
nawet bulwersujące. Oczywiście w innych utworach konceptyczne pointy będą często udane.
Dlatego lepsze już były rodzajowe obrazki, których
w tym tomiku zaistniało kilkanaście. Oczywiście i do nich
krytyka miała zastrzeżenia, ale już nie w takim stopniu i nie tak
jednomyślnie, juk do poprzednich. Negatywnie oceniano
wiersze W pociągu i Pomarańcza, bo nazbyt były banalne,
tendencyjne i płaskie. Wskazywano także na inne, słusznie
mówiąc, że Gliniany dzbanek jest nierówny w swych po
etyckich treściach. Niemniej dostrzegano wśród nich udane,
jak chociażby Zielone gwiazdy czy U fotografa. Interesują
ce były również wiersze Jarmark, Sztorm, Wieczór. Może
dlatego, że były po prostu bliskie tym miejscom, które Hillar
znała z dzieciństwa. Pierwszy z wierszy opowiadał scenkę
widzianą na wsi, może właśnie w Piesienicy, którą nieraz od
wiedzali Cyganie. Przeżywały to najbardziej dzieci, zbierające
się gromadami, przy cygańskich taborach. Zapewne nigdy
nie brakowało wśród nich Janiny Hillar, która później jako
Małgorzata opowiedziała to wierszem. Pamiętała Cyganki,
zawsze chcące „powróżyć" i najczęściej widywane z dziećmi
przy piersiach, te Cyganki którymi na pewno nieraz ją stra
szono, co ostatecznie nakazało jej właśnie tak zakończyć ten
wiersz:
Szkoda
że nie kradnie się dzieci
Cyganom
(s. 18).
W następnym utworze, niczym dziecko wpatrzone roz
szerzonymi ze zdziwienia oczami w wystawę34, opowiadała
owe zdjęcia oglądane „u fotografa"; może właśnie w pobli
skim Starogardzie. A w ostatniej zwrotce wszystko udanie
sumowała konceptem, wykorzystując tym razem najczęst
sze na wystawach małomiasteczkowych fotografów zdję
cia niemowląt:
Tylko gołe dziecko
leży na brzuchu
z miną
pocałujcie mnie wszyscy
w pupę
(s. 72).
Umiejętnego opowiadania poetyckim językiem zaob
serwowanych niegdyś scenek dowodzi także pierwszy
utwór w tym zbiorku. Jego lektura sprawia takie wrażenie,
jakby rzeczywiście było się na jarmarku. Opowiada tam
o koniach, wozach, handlujących babach i po leśmianowsku wreszcie o tym dziadzie, który sprzedaje gliniane dzban
ki, o których to nieraz jeszcze będzie mowa w następnych
tomikach:
Siwy dziad
gliniane garnki
na ziemi rozstawił
Astry w te garnki
możesz włożyć
ogórki z koprem
zsiadłe mleko

Poczucie spokoju dawał pobliski kościół w Pinczynie
Fot. Janusz Landowski

Po brodzie dziada
skacze słońce

(s. 8).
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Tu jednak Hillar nie opowie glinianego garnka, a jedy
nie wskaże na jego funkcjonalność. I to też będzie poezją,
co najlepiej umiała dostrzec Kamieńska. Nazywając to
poetyckim reizmem, wskazywała na udane opowiadanie
takich przedmiotów, które najczęściej spotyka się w codzien
nym życiu. Należałoby jednak pamiętać, że były to nie tylko
atrybuty zapożyczone z codziennego życia wsi, ale pełniące
tam odwiecznie swoją konieczną rolę. Dlatego znajdujemy
w tym wierszu teraźniejszy i odwieczny zarazem obrazek
z jarmarku, na który ci sami ludzie z tymi samymi towarami
zjeżdżają się od wieków. Zresztą podobnie można by po
wiedzieć o tymże letnim wiejskim wieczorze, kiedy to Ostat
ni wóz żyta / wjechał prosto / w otwarte wrota nocy (s. 73).
Taka będzie również groza morskiego sztormu, niepokoją
ca zawsze człowieka z lądu i tak autentycznie przeżywane
go na żółtym kutrze przez bohaterkę wiersza, czy wreszcie
odniesienie przebytej na nim podróży do człowieczej egzy
stencji i zarazem żywota biblijnego Piotra-rybaka. Wnio
sek zaś z tego taki, że w wielu wierszach Hillar czas i zdarze
nia tylko na pozór są momentalne i zwyczajne, bowiem
w ich codzienności znajdujemy godną poetyckiego zapisu
mityczną odwieczność.
Podobnie jest w Hillarowych poetyckich drobia
zgach, którym najbliżej do impresji, jeżeli wskażemy na
wiersze Krokus, Cisza nocna, Południe, Dzban, Gęsi.
Interpretacja pierwszych trzech wierszy, prowadzona
z symboliczno-mitycznej pozycji, tworzy zadziwiająco
spójny obraz. Kwiat zakwitający obok kamienia jeszcze
niewiele mówi, ale jeżeli jest to krokus zwiastujący wio
snę, to już inna sprawa. Zima i kamień mają ze sobą tyle
wspólnego, że bliskie jest im milczenie śmierci. Podob
nie bliski śmierci jest sen, jak często się powiada „sen
kamienny", „sen twardy", w którym dziecko szuka owe
go krokusa o liliowych płatkach. I nie znajduje go, od
suwając we śnie ów kamień, jakby pod nim, niczym
w grobie mógł się kwiat ten skryć. Nie przypadkiem za
pewne mamy zaraz po tym wierszu Ciszą nocną, która
jeszcze lepiej zapowiada ostateczną sytuację. W niej
nieruchomieją liście, cichną koty, milknie sowa, zasy
pia świerszcz i oczywiście jabłka spadają, bo one naj
lepiej określają dojrzałość i kończący się czas. Jeżeli
nawet nie pozwala zasnąć maciejka fioletowym zapa
chem, to zda się wieścić śmierć symbolicznym a' rebours. Wszak jej słodki zapach, przyprawiający o ból głowy,
też niczym trucizna na wieki może uśpić. W Południe sen
również ogarnia wszystkich, bo jest to mityczny czas zła.
Dlatego wszystko znowuż ogarnia cisza. Nie przypad
kiem kot jest tu czarny i niczym na obrazie Wyspiań
skiego śpi snem nieprzespanym mały chłopiec (Staś),
którego może dosięgnąć pod martwym drzewem żądło
śmierci, a to już przypomina obrazy Malczewskiego:
W powietrzu
jak kosmata pszczoła
zawisł spokój
którego nie wolno zakłócić
żeby nie zbudzić małego chłopca
śpiącego pod nieruchomym drzewem (s. 38).
Dalekie od takich omówień będą dwa ostatnie utworyGęsi, Dzban. Pierwszy jest po prostu poetyckim obrazkiem
gęsi oglądanych na łące i niczego w nim poza tym nie znaj
dziemy. Jedynie porównanie gęsiego stadka do kobiet cię
żarnych i wielkich dam mogłoby zasługiwać na uwagę,
ale nie jest to oryginalne. Podobnie jak ostatnia zwrotka tej
impresji, kierująca pytanie do poetów, dlaczego porównu
ją szyje swych ukochanych / do szyj łabędzi (s. 103). Nato
miast udanie został w następnym wierszu opowiedziany
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gliniany dzban, dzban używany stale w wiejskim go
spodarstwie i mający już w tym zbiorku nie tylko swoją
historię, ale i poetycki sens. Nie tylko z racji tytułu tegoż
tomiku i pierwszego wiersza o dzbanach na jarmarku, ale
także biblijnej przypowieści jak to W takim dzbanie / Chry
stus wodę w wino zmienił, wprowadzające najzwyklejszą
i radosną sytuację, jak to W moim dzbanie/mieszkają sło
neczniki / od ciebie. Bo najczęściej wszystko w tych
wierszach sprowadza się do prostej i szczerej refleksji
z sytuacji nam najbliższych, przez nas niejednokrotnie prze
żywanych.
Codzienność spotkamy także w poetyckich refleksjach,
sięgających często do biografii i osobistych przeżyć Hillar
i dających zarazem jej autocharakterystykę. Tak można by
powiedzieć o wierszu Dziki człowiek, w którym odnajdu
jemy wspomnienia z czasów dzieciństwa -jak to samotna
kryła się na strychu i pisała wiersze, czy jak myślała nad
tym, jak wyleczyć chorą nogę żaby (s. 10). Podobnie było
zapewne z wierszem Korale, w którym tytułowe korale z ja
rzębiny też przypominają tamten beztroski czas, a poetyc
ka przestrzeń zda się być szczególnie bliska krajobrazowi
Kociewia:
Zatrzymały się jarzębiny
nad rowem przy kapliczce
gdzie wśród zeschniętych kwiatów
gipsowy święty ma nadtłuczone ucho
Przyszła tu dziewczynka
przed świętym uklękła
Ojcze nasz zmówiła
i zaczęła zrywać kulki jarzębiny (s. 67).
Gdzie indziej Hillar powie o swoich rodzicach - naj
pierw o ojcu, którego wyśni liryczny podmiot jej wiersza,
a potem o zmęczonej codzienną pracą matce, której nie oka
że już takiej miłości {Sen o ojcu, Moja matka). Ojcu po
święci potem jeszcze jeden wiersz, dziękując mu za lekcje
zoologii i przyrody (Narcyzy). Opowie też pewien epizod
ze swego dojrzałego już życia, jak to na miejskim bruku
było jej nielekko, ale nie traciła nadziei (Latający chodnik).
Niełatwo znosiła samotność, a cisza była wtenczas jej naj
większym wrogiem, budzącym nawet samobójcze myśli
(Cisza). Bała się takich sytuacji i chciała je zapomnieć, jak
tamto samobójstwo, którego była przypadkowym świad
kiem. Dlatego z taką szczerością powie, czego musi się strzec
i przed czym musi uciekać:
Uciekam
przed wysokością czwartego piętra
przed zapachem gazu •
przed smakiem luminalu
(s. 98).
I przyzna się wtenczas, że ratunek znajduje w miłości.
Sprawą jednak dyskusji byłoby, czy właśnie z tego powo
du znajdujemy w tym tomiku tyle miłosnych wierszy. Cho
ciaż próżno by ich oczekiwać, gdyby nie szczerość poe
tyckiej wypowiedzi i tak śmiałe opowiadanie miłości. Tym
zaskoczyła odbiorcę, jako że w latach pięćdziesiątych było
to absolutnie świeże i inne. Ponadto nie pisała wierszy
w romantycznej konwencji, jak zauważała to Kamieńska,
ale w aurze subtelnego sensualizmu, jak trafnie określał to
35
Soszyński .
Szczerze i bez jakiejkolwiek pruderii mówiła, że miłość
jest światłem moich wierszy (s. 26). A poznamy ją najpierw
z telefonicznej rozmowy. Ale to nie on zadzwoni pierwszy
i będzie zwierzał się ze swoich uczuć, lecz ona. Natomiast
prawdy dodają temu wszystkiemu zmysłowo odbierane
wrażenia słuchowe, kiedy to on i ona słysząc w słuchawce
swoje oddechy, zdają się być ze sobą. Potem spotykają się

w kawiarni. I chociaż wokół tyle ludzi, jak to z zakochanymi
bywa, są sami. Mówią niewiele, ale mówią ich oczy. To
im wystarcza i budzi tym większe pożądanie. Bo jest to
erotyk, jak na lata pięćdziesiąte rzeczywiście śmiały
w słowach i skojarzeniach:
Czuję jak pęcznieją wargi
a spragnione palce rąk miłych szukają
Jak bezwolnieje ciało
i nie broni oczom twoim
rozbierać sukien które dzielą

(s. 31-32).

- kończący się jednak biblijnym akcentem (nie pierw
szy raz zdarza się to Hillar), bo on i ona zdają się być
Adamem i Ewą popełniającymi pierworodny grzech. Jest
to nie tylko wielce śmiałe i odważne wyzwanie dla obo
jętnego na ich miłość kawiarnianego tłumu, ale także
zmysłowe i zarazem subtelne:
Wtedy zobaczą
że jestem naga
i spojrzeniem
pierś
ustom twoim podaje
jak
jabłko
(s. 32).
W następnych wierszach z miłosnego cyklu można
było poznawać inne realia pierwszej miłości, które były
tak sugestywne, że mogły niejedną nastolatkę przypra
wiać o szybsze serca bicie. Tym bardziej, że miłosne
wiersze w tym zbiorku stworzyły istną rodzajową scen
kę. Najpierw ona się zastanawia, czy może mu zaufać,
bo kiedy się całują, on nie mówi, co czuje. Ale Jest dla
niej / bardzo dobry (s. 45), a ona gdy jest samotna,
zawsze za nim tęskni. Nie tylko w dniu upalnego lata,

gdy tak pachnie siano, nie tylko w nocy, ale i na morzu.
Tylko z nim czuje się pewnie, samotność natomiast ją
przeraża. Szczęście jednak nie trwa wiecznie. Najpierw
zabraknie im wzajemnego zrozumienia. Słowa będą Pęcz
niały rosły / i pchały się / z powrotem do gardła (s. 68).
A kiedy ich miłość znajdzie się na przysłowiowej kra
wędzi, jak zapowie to tytuł wiersza, już nic jej nie uratu
je. Lecz chociaż się skończy, to coś z niej pozostaje,
jeżeli Inne usta nie kołyszą światem // Pod ich dotknię
ciem / nie rozchylają się wargi /jak maciejka na przyjęcie nocy (s. 69). Pozostała pamięć tamtej miłości i cho
ciażby wspomnienie twych rąk (s. 75). Ale będzie to
już tylko czas miniony, czas przeszły następnych wier
szy. Wyśni się jej wreszcie spacer z ukochanym po wrzo
sowisku podczas babiego lata. Lecz będzie to tylko sen,
kryjący w onirycznej symbolice fioletów wrzosu i jesie
ni jego śmierć. Ona oczywiście to wie, ale zawsze pozo
staje ta iskierka nadziei, że jednak nie zginął, kiedy przekwitał wrzos (s. 83). Ponadto jakże tu wierzyć w sen we
śnie?
Wiesz mówię
miałam taki zły sen
śniło mi się
że nie żyjesz
(s. 84).
Sny jednak się kończą, a pozostają tylko wspomnie
nia {Zapach siana). A potem pojawi się już inna mi
łość, o której będą opowiadały ostatnie w tym tomiku
erotyki: Smak i Chwila. Nie warto im jednak poświęcać
już czasu, bo nie są one tak ważne, jak te poprzednie,
z których udało się odczytać historię miłości liryczne
go JA Hillar. Bowiem interpretacyjnym zamysłem było
zdanie tu sprawy z historii pewnej miłości, którą udaje

Z oglądania rodzimego krajobrazu pochodziło najbardziej liryczne poezjowanie
Fot. Janusz Landowski
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się odczytać z erotyków istniejących w tym tomiku, i to
zapisanych w takiej kolejności, jak zostały tu omówio
ne. Niewiele ma to wspólnego z ars poetica autorki
Glinianego dzbanka, ale na pewno cokolwiek z kompo
zycyjnym zamysłem oraz z konceptem też.
Na konceptyczne finały wierszy w Glinianym dzban
ku zwracano już nieraz uwagę, ale specjalnie się nimi nie
zajmowano. Może dlatego, że widziano je akurat w nie
udanych utworach. Na ich omówienie przyjdzie czas póź
niej, tu natomiast warto powiedzieć o wierszach, w któ
rych Hillar dawała swój program poetycki, bo o nich nie
mówiono w ogóle. Może dlatego, że było ich w tym tomi
ku o wiele mniej od refleksyjnych czy miłosnych, a po
nadto ich treści nie zdradzały tytuły. Mówiący był jedynie
wiersz zatytułowany Spotkanie z Pegazem, natomiast
w pozostałych - Miłość, Ciężar, Drabina - można było
na ars poetica Hillar natknąć się tylko podczas uważnej
lektury. Ponieważ nieudane okazało się pierwsze spotka
nie z Pegazem, symbolicznie znaczącym tutaj poezję
wysoką więc Hillar postanowiła zająć się zwykłymi co
dziennymi sprawami i pisać o nich zwyczajnie i prosto.
Zrezygnowała z górnych i chmurnych romantycznych
eskapad i zajęła się poezją codziennego dnia. A ponieważ
wcześniej w wierszu Miłość zapowiadała, że Słowa bez
miłości / są jak puste pestki dyni (s. 26), więc tych utwo
rów dała w pierwszym tomiku najwięcej i one okazały się
najbardziej udane. Zanim jednak to się stało, musiała się
wewnętrznie przełamać, doznać psychicznej metamorfozy
i zrzucić z siebie ciężar milczenia. Bo czymże jest pisanie,
jak nie głośną mową. Ale Hillar nie tylko na to musiała się
zdecydować, Aby być sobą aby była to jej poezja, trzeba
jej było jeszcze w życiu uśmiechu i radości. Bo jak mówiła,
Jeżeli nie roześmieję się
chociaż raz
zwyczajnie po prostu radośnie
Nie napiszę już nigdy
o czerwonym gilu
o czereśniach
o miłości
(s. 43).
Kończyła zaś ten tomik, swój pierwszy, takimi słowami,
jakby była to tamta niedokończona rozmowa z Pega
zem. Kiedy uleciał jej tenże spotkany na krawędzi da
chu skrzydlaty koń i nie mogła się doczekać, zrezygnowa
ła z niego i zdecydowała się na zwyczajne konie. Jeżeli
potem już za Pegazem nie zatęskniła, to zdecydowała
się raz jeszcze ponowić eksperyment, jak widzi się z wy
soka. Wtenczas spotkała się z Pegazem na krawędzi
dachu, a teraz postanowiła spojrzeć na świat ze szczytu
drabiny. Ale na nic się to zdało, ponieważ się przekona
ła, że Stamtąd zupełnie inaczej / wygląda szare dziec
ko /ze szmacianą lalką w dłoni (s. 109). A konkluzja
z tego taka, że z wysoka pisze się, bo inaczej się widzi.
Dlaczego więc z drabiny patrzeć na świat. Lepiej wi
dzieć go zwyczajnie. I wtenczas na miejscu okazały się
te konceptyczne w swoim metaforycznym podtekście
słowa:
Drabina utrudnia chodzenie po ulicach
dam
ją
chyba
kominiarzowi
(s. 110).
I tak już pozostało, chociaż poznane tutaj poetyckie
ścieżki Małgorzaty Hillar okażą się w następnych tomi
kach nie wszystkie jednakowo wydeptane i nie wszyst
kie uczęszczane. Ponadto pojawią się jeszcze nowe, któ
rych tym bardziej nie będzie można ominąć.
dalszy ciąg w następnym numerze
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Dziedzictwo kulturowe w regionie
EDUKACJA REGIONALNA W REFORMOWANEJ SZKOLE
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eforma edukacji w naszym kraju stawia wiele ważnych zadań przed samorządami,
szkołami, rodzicami jak też uczniami. Ministerstwo Edukacji, obok potrzeby zmian
systemowych, zdało sobie sprawę z dotychczasowych niedomagań dotyczących wy
chowania dzieci i młodzieży. Bo trzeba przypomnieć, że zadaniem szkół jest wspomaganie
rozwoju dziecka, ale również współuczestniczenie w wychowaniu, w oparciu o wartości
etyczno-moralne.

iezbędnym warunkiem realizacji tego zamierzenia
jest pełne współdziałanie szkoły, rodziny i samo
rządu lokalnego, by przygotować optymalne wa
runki do indywidualnego kształtowania małego człowieka.
Kierunkowa jedność działań tych trzech podmiotów jest ko
nieczna przy tworzeniu możliwości pełnowartościowego „osa
dzenia" placówki oświatowej w konkretnej rzeczywistości
lokalnej i społeczności regionalnej. Płaszczyzną współdziałań jest dziedzictwo materialne i duchowe regionu (spuści
zna i ciągłość pokoleniowa), które jest koniecznym warun
kiem zachowania tożsamości osobowej i grupowej w dobie
powszechnej globalizacji oraz zagrożeń cywilizacyjnych.
Właśnie dlatego ochronie dziedzictwa kulturowego i edu
kacji regionalnej została poświęcona krajowa konferencja
Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie
w zreformowanej szkole. Odbyła się ona w dniach 11-13
marca br. w miejscowości Rytro koło Starego Sącza.
Jej organizatorami byli: Ministerstwo Edukacji Naro
dowej, Prezydent Miasta Nowy Sącz, Kuratorium Oświaty
w Krakowie - Delegatura w Nowym Sączu i Nowym Targu,
oraz instytucje nowosądeckie - Wydział Oświaty Urzędu
Miejskiego, Wojewódzki Ośrodek Kultury, Wojewódzki
Ośrodek Metodyczny, a także Związek Podhalan.
W konferencji uczestniczyli (obok organizatorów), wi
zytatorzy kuratoriów oświaty, przedstawiciele stowarzy
szeń regionalnych, konsultanci Wojewódzkich Ośrodków
Metodycznych, dyrektorzy placówek oświatowych, nau
czyciele regionaliści oraz służący wiedzą teoretyczną re
prezentanci kultury i nauki, związani profesjonalnie bądź
społecznie z tematyką regionalną.
Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał podsekretarz
stanu MEN, Wojciech Książek, który przedstawił główne
założenia reformy systemu edukacji oraz podkreślił niezmier
nie ważną rolę edukacji regionalnej w powodzeniu jej reali
zacji. Wskazał również na istotną pozycję szkół, jako swo
istego rodzaju centrów kulturalnych społeczności lokalnych
i regionalnych. Podkreślił również wagę współpracy rodziny
ze szkołą oraz konieczności wspomagania rodziny w realiza
cji jej funkcji wychowawczej, której to szczególnie miałaby
służyć edukacja regionalna.
Płaszczyźnie działań na rzecz ubogacania młodego po
kolenia dziedzictwem kulturowym poświęcił swe wystą
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pienie K. Korab, dyrektor Departamentu Strategii i Re
formy Edukacyjnej MEN. Wykazał również charakter
polskich zmian edukacyjnych w procesie ogólnych prze
mian pedagogicznych na świecie. Zwrócił uwagę na
„odżywanie" idei regionalnych, jako środka obrony
przeciw ogólnej „globalizacji". Wyjaśnił chadecką kon
cepcję istnienia narodów Wspólnej Europy oraz ko
nieczność współtworzenia całości poprzez różnorod
ność wszystkich jej podmiotów.
Wychowaniu człowieka „do wolności" i wartościom,
bez których nie jest możliwe jego kształtowanie poświęcił
swój referat ks. H. Skorowski. Pod nieobecność autora wy
głosił go ks. J. Koral. Padły tu niezmiernie ważne słowa
o przestrzeni kształtującej ludzką jednostkę.
Kultura środowiska lokalnego i regionalnego modyfi
kuje ludzki rozwój, a poprzez wymiar jej. wartości wskazuje
istotę człowieczeństwa. Wybór tych wartości, jakimi kie
ruje się wspólnota, wpływa na sposób i charakter działań
i zachowań jednostki. Dziedzictwo kulturowe obdarowu
je człowieka „bagażem", którego jest on nosicielem, jak
również czynnikiem kształtującym otaczającą go przestrzeń
materialną i duchową. Świat akceptacji najwyższych
wartości humanistycznych z właściwymi relacjami człowiek-Bóg pozwala na wypromowanie właściwego wzor
ca wychowawczego, który jest warunkiem pełnego
upodmiotowienia dziecka w systemie edukacyjnym.
O kształceniu ze świadomością dziedzictwa kulturowe
go, a także dokształcaniu nauczycieli w tym kierunku poin
formował zebranych prof. Z. Kłodnicki. Zwrócił uwagę, jak
dużo pracy jeszcze przed nami w sferze zgłębienia wiedzy
o regionach Polski i ich kulturze.
J. Sapa, redaktor naczelny magazynu Poznaj Swój Kraj,
wskazał sposoby poznawania najpiękniejszych i najciekaw
szych miejsc w Polsce. Zgłosił swoją pomoc w udostęp
nianiu łamów jego czasopisma dla prezentacji regionalnych
programów edukacyjnych.
Zagadnienie współczesnego regionalizmu w jego od
działywania na młodzież omówił w swym wystąpieniu
dr A. Omelaniuk, przewodniczący Krajowej Rady Regional
nych Towarzystw Kultury. Wskazał na istotne źródła re
gionalizmu lat 20. i rolę uniwersytetów powszechnych.
Przypomniał istotne „kamienie milowe" odradzania się
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powojennego regionalizmu: Kongres Kultury Polskiej 1981
i powstanie Karty Regionalizmu Polskiego.
Szczególną uwagę zwrócił na włączenie młodzieży
w tworzenie współczesnej kultury regionalnej, czerpanie
z bogactwa dziedzictwa kulturalnego - jako antidotum na
ucieczki młodzieży do sekt i obronę przed zagrożeniami
cywilizacyjnymi.
Konkretne działania w tym kierunku w Małopolsce, na
przykładzie Nowosądeckiego, przedstawił uczestnikom
konferencji dr S. Węglarz. Z kierunkami tej pracy mieliśmy
się zapoznać w kolejnym dniu konferencji.
Dyrektor Krajowego Ośrodka Dokumentacji Regional
nych Towarzystw Kultury, dr A. Kociszewski zwrócił uwa
gę na współczesny wkład w tworzenie kultury materialnej
i duchowej, jako przygotowanie płaszczyzny wartości dla
następnych pokoleń.
O działaniach ludowych zespołów artystycznych w ra
mach międzynarodowych instytucji folklorystycznych
opowiadała M. Bobrowska i dr J. Chmiel.
, M. Karzeł przedstawił możliwości działań regionalnych
z programem „Młodzież dla Europy".
R. Mistarz z Gdańska omówiła zagadnienie nauczania
języka kaszubskiego.
Dr J. Angiel, doradca metodyczny WOM w Warszawie
zapoznała zebranych z propozycją programu dziedzictwa
kulturowego w szkole podstawowej i gimnazjum oraz ze
sposobami organizowania ścieżek międzyprzedmiotowych
w zakresie omawianego tematu.
W kolejnym dniu konferencji uczestnicy zwiedzili różne
placówki oświatowe w Nowosądeckiem, m.in. w: Gorlicach,
Mszanie Dolnej, Pasierbcu, Niedzicy, Zakopanem.
Celem tych zajęć seminaryjno-warsztatowych było po
znanie metod miejscowego programu Dziedzictwo kultu
ralne w regionie. Owocem zaś - wnioski, które zostały

przedstawione w trzecim dniu konferencji. Dotyczyły one
m.in. stworzenia spójnego systemu działań wszystkich
szczebli edukacyjnych w kierunku ochrony dziedzictwa
kulturalnego: od przedszkola do szkół wyższych i dosko
nalenia nauczycieli. W formach studiów podyplomowych,
stacjonarnych, warsztatów dla nauczycieli należy też
uwzględnić kształcenie i doskonalenie nauczycieli eduka
cji regionalnej. Dla tych celów trzeba zabezpieczyć kon
kretne środki finansowe i materiały metodyczne. Podczas
konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświa
towych zwracać większą uwagę na świadomość regional
ną tych kandydatów. Warto również podjąć szeroką współ
pracę szkół, kuratorów oświaty, ośrodków metodycznych
z lokalnymi stowarzyszeniami, placówkami muzealnymi,
wydawnictwami.
W. Książek na wiele postulatów odpowiedział pozy
tywnie, obiecując uczestnikom konferencji zorganizowa
nie kolejnych tego typu spotkań, które z powodzeniem
służyć będą ochronie dziedzictwa kulturowego i edukacji
regionów całej Polski.
To ogólnopolskie spotkanie regionalistów umożli
wiło przepływ informacji o działaniach praktycznych
z zakresu edukacji regionalnej oraz poznanie rozwiązań
organizacyjno-metodycznych. Zaowocowało nawiąza
niem wielu kontaktów z przyjaznymi w tym względzie
osobami i instytucjami.
Kociewie, reprezentowane przez Irenę Brucką— pre
zes Kociewskiego Towarzystwa Oświatowego i Alicję
Słyszewską - dyrektor Przedszkola Samorządowego
w Subkowach, zaprezentowało również swoje osiągnię
cia edukacyjne. W różne strony Polski rozwieźli ucze
stnicy konferencji - kalendarze Nasze Kociewie oraz
egzemplarze podręcznika Uczba na Kociewiu. Wiele
tych publikacji pozostało na nowosądeckiej ziemi.

Jedną z placówek oświatowych na Kociewiu,
która w procesie edukacyjnym wiele uwagi poświęca
realizacji programu regionalizacji w nauczaniu,
jest Szkota Podstawowa nr 1
im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu.
Na wystawie
zorganizowanej po konkursie prac plastycznych
Kultura ludowa Kociewia (1998)
zgromadzono różne formy rękodzieła.
Eksponowane modele dawnych chat wieśniaczych
i ich wyposażenie wnętrz wykonali uczniowie kl. VII,
Anna Nalazek, Sylwia Leśniak i Andrzej Kurasiak
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Sześćdziesiąt pięć lat pracy twórczej
dra Andrzeja Bukowskiego (1911-1997),
profesora zwyczajnego Uniwersytetu Gdańskiego,
zaowocowało publikacjami,
które ogłosił w postaci monografii książkowych,
szkiców i artykułów naukowych,
wielu prac publicystycznych,
biografii niepospolitych ludzi Pomorza,
a także licznych recenzji prasowych i opracowań krytycznoliterackich.
Na ogół jego nazwisko kojarzy się z kaszubologią, lecz w swym dorobku ma on również
sporo pozycji naukowych, poświęconych regionowi kociewskiemu.
W lutym 1999 roku minęła druga rocznica śmierci profesora.
Okoliczność ta upoważnia do przypomnienia jego sylwetki naukowej.

ZDZISŁAW MROZEK

Profesor Andrzej Bukowski
badacz kultury kociewskiej

D

edykowane Andrzejowi Bukowskiemu i wyda
ne w 1986 roku Zeszyty Naukowe Wydziału
Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego,
zawierają szczegółowe informacje, dotyczą
ce jego życia i pracy naukowej. Przywołujemy więc waż
niejsze publikacje, tematycznie związane z przeszłością
i teraźniejszością Kociewia.
Andrzej Bukowski już przed wojną zebrał bogaty
materiał archiwalny do dziejów Pomorza, a to m.in. dzię
ki pracy w toruńskiej Książnicy Miejskiej, w której po
rządkował zbiory wydawcy i księgarza Walentego Fiałka z Chełmna, a także działalności w tamtejszej Radzie
Zrzeszeń Naukowych, Artystycznych i Kulturalnych
Ziemi Pomorskiej.
Przed wojną przebywał w Toruniu. Powróciwszy z Ofla
gu ponownie zamieszkał w grodzie Kopernika, a następ
nie w Bydgoszczy (1946). Od 1948 roku aż do ostatnich
chwil życia mieszkał w Gdańsku. W 1950 roku rozpoczęła
się jego długoletnia praca naukowo-dydaktyczna,
początkowo w tutejszej Wyższej Szkole Pedagogicznej,
a po ustanowieniu uniwersytetu kontynuował ją w tej
że uczelni, aż do chwili przejścia w 1983 roku na emery
turę.
Pierwsza publikacja A. Bukowskiego o interesują
cym nas regionie ukazała się w 1938 roku. Wówczas to
w nr 4 Kociewie (dodatek Dziennika Starogardzkiego
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i Gońca Pomorskiego) zamieścił artykuł W Piasecznie
powstało pierwsze Kółko Rolnicze. Tamże (1939, nr 3)
zrecenzował powieść R. Rutkowskiej Hanka (Pelplin
1938), której akcja toczy się na Kociewiu.
Tuż po wojnie przypomniał pelplińskiego uczone
go, ks. Stanisława Kujota {Robotnik Pomorski 1945,
nr 1), a w piśmie Jantar (1946, z. 1) opisał wojenne stra
ty kultury polskiej na Pomorzu, w tym zakresie także na
Kociewiu.
Pelplin był często w kręgu jego zainteresowań ba
dawczych. Niekiedy pojawiały się o nim artykuły kon
trowersyjne. Takim przykładem jest szkic Bukowskiego
Z historii biskupów pelplińskich, zamieszczony
w Dzienniku Bałtyckim pod kryptonimem w.g. (1954,
nr 66). Wątek kociewski podjął ponownie w swym arty
kule Zapomniany rewolucjonista i pelplińska kontrbateria, traktujący o księgarzu i wydawcy Walentym
Stefańskim, który swe ostatnie lata spędził w Pelplinie
{Dziennik Bałtycki 1953, nr 10).
Region kociewski Bukowski opisywał nie tylko w ar
tykułach publicystycznych, ale także w publikacjach
książkowych. Wspomniał o nim w monografii Pomorze
w dobie narastania i rozwoju kapitalizmu (współpau
tor Tadeusz Cieślak), wydanej w 1954 roku, a także
w opracowanym przez siebie materiale historycznym,
ogłoszonym w książce Pomorze Gdańskie 1807-1850.
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Wybór źródeł. (Wrocław 1958) oraz w studium Lata
1905-1907 na Pomorzu Gdańskim (Studia i materia
ły) w: Dzieje Wielkopolski, 1957, t. 3, z. 1, wreszcie w bro
szurce Kult Adama Mickiewicza na Pomorzu (Gdańsk
1959).
Obszerniejsze wątki kociewskie znajdujemy w książ
ce Bukowskiego Pomorze Gdańskie w powstaniu stycz
niowym (Gdańsk, 1963), stanowiącej pierwszą tego
rodzaju syntezę wydarzeń styczniowych w naszym re
gionie. W latach 60. powrócił do studiów nad Juliuszem
Kraziewiczem z Piaseczna. Napisał wówczas szkice Ju
liusz Kraziewicz. Twór
ca pierwowzoru pol
skich Kółek Rolniczych,
zamieszczonych w książ
ce Kociewie (Gdańsk
1969) oraz dwa biogramy:
jeden do Polskiego słow
nika
biograficznego
(t. 15), drugi do Wiel
kiej encykolopedii po
wszechnej (t. 13, su
plement), w których
zaprezentował sylwetkę
Kraziewicza. Odrębne
studium pt. Piaseczno
pod Gniewem na Pomo
rzu (o J. Kraziewiczu)
opublikował w książce
W stulecie działalności
Kółek Rolniczych (War
szawa 1967).
Andrzej Bukowski
śledził także twórczość
pelplińskiego uczonego
i pisarza, ks. Bernarda
Sychty. Jego dramatopisarstwu i badaniom na
ukowym gwar kaszub
skich i kociewskich
poświęcił swoje liczne recenzje, wzmianki i szkice. Rzecz
dotyczy Słownika gwar kaszubskich Sychty (Dzien
nik Bałtycki 1970, nr 200) jak również Słownictwa
kociewskiego na tle kultury ludowej. Bukowski utrzy
mywał z ks. Sychtą ścisłe kontakty osobiste i korespon
dencyjne. Część swej korespondencji opublikował
w zbiorze Listy Bernarda Sychty 1937-1982 (Gdańsk
1994).
Andrzej Bukowski był autorem licznych biogramów,
wydrukowanych w kilku słownikach biograficznych.
Między innymi opracował hasła osobowe pelplińskich
drukarzy i księgarzy: Jana Napomucena oraz jego syna
Stanisława Romanów, a także syndyka biskupiego w Pel
plinie, Juliana Wagnera (Słownik pracowników książ
ki polskiej, Warszawa 1972).
Podobnie jak w latach 60., również i w 70. Bukowski
zajmował się nadal Juliuszem Kraziewiczem (Dziennik
Bałtycki 1977, nr 160). Rok późnig Krajowa Agencja
Wydawnicza opublikowała jego broszurę Juliusz Kra
ziewicz, pionier polskich Kółek Rolniczych. Spożyt

kował w niej własne materiały, ogłoszone wcześniej w je
go licznych opracowaniach. Ich autorowi należy przy
pisać starania w powołaniu Izby Pamięci Kraziewicza
w Piasecznie koło Gniewa.
Bukowski intensywnie kontynuował tematykę kociewską w następnym dziesięcioleciu. Efekty jego ba
dań, prowadzonych nad folklorem tego regionu epoki
zaboru pruskiego, ukazały się w szkicu pt. Folklor lite
racki Kociewia, ogłoszonym w wydawnictwie gdań
skiego Wojewódzkiego Ośrodka Kultury (1982). Sporo
not biograficznych o niepospolitych ludziach Kociewia
zamieścił w Polskim
słowniku
biograficz
nym, m.in. o pelpliń
skich duchownych,
Gustawie i Juliuszu Po
błockich (PSB t. 27).
Gdański profesor
współpracował z kilko
ma wydawnictwami
encyklopedycznymi.
Wiele jego haseł rzeczo
wych i biograficznych,
dotyczących regionu
kociewskiego, gromadził
Słownik
biograficzny
Pomorza
Nadwiślań
skiego, a także Litera
tura polska
„Nowy
Korbut" i Literatura
polska - przewodnik
encyklopedyczny (t. 1,
Warszawa 1984 i t. 2,
Warszawa 1985).
Przykładowo wy
mieńmy zamieszczony
tam biogram twórcy pel
plińskiego Pielgrzyma,
ks. Szczepana Kellera
(t. 1), hasło rzeczowe
Kociewie (t. 1), biogram ks. Stanisława Kujota (t. 1), hasło
Pelplin (t. 2), hasło Pielgrzym (t. 2), biogram ks. Bernarda
Sychty (t. 2), hasło Starogard Gdański (t. 2).
W 1984 roku Bukowski kierował gdańską sesją nau
kową pn. Kultura umysłowa i literacka na Pomorzu
w latach 1920-1939. Wygłoszone tam referaty wydru
kował Rocznik Gdański (t. XLVI, z. 2). Opublikowany
w nim obszerny artykuł Andrzeja Bukowskiego Ośrod
ki życia kulturalno-literackiego na Pomorzu w latach
1920-1939 przedstawia dzieje kultury Starogardu Gdań
skiego i Pelplina czasów międzywojennych.
Ostatnią książką gdańskiego uczonego, zawierającą
wątki kociewskie, jest publikacja pt. Waplewo, wydana
staraniem Ossolineum w 1989 roku.
Andrzej Bukowski był czynny naukowo do końca
swego pracowitego życia. Zmarł 14 lutego 1997 roku.
Jego bogaty księgozbiór został przekazany bibliotece
słupskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Instytutowi
Kaszubskiemu w Gdańsku i Bibliotece Głównej Uniwer
sytetu Gdańskiego.
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statnio modne są zagraniczne wczasy i wy
cieczki do różnych egzotycznych krajów ca
łego świata. Kilka lat temu były to wojaże do
krajów dawnego bloku socjalistycznego, tj. na
Węgry, do Bułgarii, ZSRR, Czechosłowacji czy NRD. Mało
kto jeździł na wycieczki do państw Europy zachodniej. Te
raz jest inaczej. Jeździmy do najdalszych zakątków kuli ziem
skiej. Wyprawy do egzotycznych krajów i na odległe wy
spy są dzisiaj niczym nadzwyczajnym. Oczywiście nie wszy
stkich na to stać.
Po powrotach z tych wojaży opowiadamy o urokach
tamtych krajów, zauroczeni zabytkami, kulturą, ludźmi oraz
klimatem i przyrodą. Namiętni turyści znają niekiedy lepiej
układ ulic Paryża, Aten czy Berlina, niż rodzimych miast.
Bo właściwie kto dzisiaj jeździ na wycieczki do Gdańska,
Warszawy, Krakowa czy też Torunia? Chyba tylko ucznio
wie szkół podstawowych, dla których jest to uzupełnienie
zajęć lekcyjnych.
Szukamy ciekawych wrażeń za granicami kraju, ale czy
na pewno poznaliśmy już wszystkie uroki naszej ziemi ro
dzinnej? Po części jest to wina wieloletnich zaniedbań w wy
dawaniu przewodników, map i folderów ukazujących pięk
no naszego kraju. W ostatnim czasie ten stan rzeczy uległ
pewnej zmianie. Każdy region, każde miasto czy gmina za
chwala swoje zalety najlepiej jak umie. Przynosi to coraz
lepsze efekty. Stajemy się krajem coraz bardziej atrakcyj
nym turystycznie. Jest jeszcze dużo mankamentów do usu
nięcia, takich jak chociażby skromna baza noclegowa, bra
ki profesjonalizmu usług krajoznawczych, chociaż coraz
więcej ludzi traktuje turystykę jako źródło utrzymania. Dla
tego przybysze z innej części kraju a zwłaszcza z zagranicy
są miłymi i pożądanymi gośćmi.
Niegdyś jakby niechętnym okiem patrzono na letni
ków, którym przypisywano winę za puste sklepy w sezonie
czy zaśmiecanie lasów, rzek, jezior. Dzisiaj znacznie wzrósł
szacunek dla turysty, powracają bowiem stare, dzisiaj ak
tualne powiedzenia, klient płaci, klient żąda lub klient
nasz pan.
Wyraźne przemiany zachodzące w gospodarce tury
stycznej można zaobserwować również na terenach nam
najbliższych czyli na Kociewiu i w Borach Tucholskich.
Dotyczy to w szczególności modnej ostatnio agroturysty
ki. Jednym z orędowników tej formy wypoczynku na tych
terenach jest Stowarzyszenie Kociewsko-Borowiackie
„Bór" z siedzibą w Kaliskach, które stara się jak może po
magać osobom zainteresowanym w rozwój u tej młodej jesz
cze, raczkującej u nas formy wypoczynku. Stowarzyszenie
prowadzi szkolenia oraz kursy, w których uczestniczą przy-
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szli właściciele gospodarstw agroturystycznych, by do
wiedzieć się, jak sobie radzić w tej nowej dla nich profesji.
Może frekwencja na tych zajęciach nie jest jeszcze zado
walająca, ale z czasem gdy inni zobaczą, że jednym się uda
ło, to na pewno do nich dołączą.
Taka forma wypoczynku ma bardzo wiele zalet. Mamy
bliski kontakt z nieskażoną przyrodą, z której przecież sły
nie nasz region. Czysta woda w jeziorach i rzekach oraz
piękne lasy i łąki kuszą do czynnego odpoczynku. Najważ
niejsze jednak jest to, że sami decydujemy, ile chcemy na
takie wakacje wydać pieniędzy. Można skorzystać z tanich
posiłków u gospodarzy lub też z niewiele droższych w co
raz liczniej powstających lokalach. Nasze wypady mogą
być jedno- lub kilkudniowe, a nawet przeznaczyć możemy
na nie cały urlop.
Obszar Kociewia i Borów Tucholskich posiada do zao
ferowania jeszcze wiele atrakcyjnych miejscowości tury
stycznych. Jedną z nich jest duża gminna wieś Śliwice,
położona w samym sercu tego wielkiego skupiska leśne
go. Otoczona ze wszystkich stron lasami przypomina „wy
spę na środku oceanu".
Drzewostan gminy składa się w 90% z sosny, 6% to
dęby, 2% stanowią modrzewie i 2% brzozy. Poza tym wy
stępują świerki, buki, cisy, jodły, klony oraz jarzębina. Spo
tkać możemy w tych lasach rośliny podlegające ochronie
np. konwalie, sasanki, przylaszczki. Okoliczne jeziora
Trzcianno, Okonińskie Okrągłe i Długie, Piaseczno oraz te
mniejsze zaszyte w lasach kuszą swą czystością i uro
kiem. Każde z nich jest inne w swoim rodzaju, ale o tym
trzeba przekonać się samemu, poznając ich niepowta
rzalne piękno.
Największym jednak bogactwem Śliwic i okolic jest
świeże i zdrowe powietrze. W opinii klimatologów przez te
tereny przebiega strefa najbardziej czystego powietrza
w Polsce, o dużej zawartości ozonu. W sezonie letnim nie
ma tutaj wielkiego tłoku, co jest chyba zaletą tej miejsco
wości, więc można wspaniale wypocząć. Wieś o zabudo
wie i wyglądzie miasteczka posiada stosunkowo mało mu
rowanych zabytków, a to z tego prostego powodu, że do
końca XIX wieku prawie wszystko budowano tutaj z drew
na. Trudno się temu dziwić, gdyż akurat tego budulca było
na tych terenach najwięcej.
Jedynym znaczącym zabytkiem jest kościół parafialny
pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej, który
został wzniesiony w 1830 roku w miejsce starej drewnianej
świątyni. W 1902 roku z powodu coraz większej ilości wier
nych kościół rozbudowano, a wnętrze pokryto polichro
miami wg projektu monachijskiego profesora rysunku,
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by zapewne do jeszcze większego rozwoju tego regionu.
Upamiętnienie głównej ulicy Jego imieniem, to podzięka
za to co uczynił dla tej miejscowości.
Można też w centrum wsi spotkać jeszcze stare chaty
z drewna mające dwieście i więcej lat. Łatwo je rozpoznać,
bo stoją szczytem do ulic.
Porządek i czystość jest dobrą wizytówką tej miejsco
wości. Zachował się tutaj stary zwyczaj sprzątania obejść
w sobotnie popołudnia. Pozagrabiane ulice, chodniki, oczy
wiście tam gdzie nie ma twardej nawierzchni, to tutaj
normalność. Zadbane przydomowe ogródki oraz ogól
na estetyka wsi dobrze świadczy o mieszkańcach Śliwic.
Wieczorne spacery, tak lubiane przez miejscowych odby
wają się bez strachu jaki towarzyszy nam w dużych mia
stach.
Można również w Śliwicach dobrze i przede wszystkim
tanio zjeść. Dobrą opinię w okolicy ma restauracja „Pod
sosną", która od wielu lat serwuje te same smaczne regio
nalne posiłki. Młodzież upodobała sobie lokal zwany
„U Przygusia". Bardzo przyjemne wnętrze i miła atmosfera,
gdzie można spokojnie porozmawiać, to zasługa właścicieli, którzy wkładają dużo serca w to co robią. Inne lokale,
a jest ich w Śliwicach kilka, też starają się jak mogą przyciągnąć do siebie klientelę. Taka konkurencja tylko sprzyja
podnoszeniu proponowanych usług.
Przenocować tutaj też można. Po byłych obiektach miej
scowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji urządzono
hotelik pn. „Borówka" o standardzie schroniska. Tam też
można otrzymać informacje na temat kwater prywatnych.
Miejscowy dom kultury w okresie letnim oferuje szeroką
gamę atrakcji dla miejscowych oraz dla tych, co przyjeżdżają tutaj wypocząć.
Okolice Śliwic zachęcają również do licznych wędró
wek. Miłośnicy starego drewnianego budownictwa znaj
dą coś dla siebie w miejscowość Krąg, leżącej 2 km od
Przed wyjściem z cmentarza, po lewej stronie bramy trasy Śliwice-Czersk. Położona pomiędzy dwoma jeziora
głównej, możemy chwilę zatrzymać się przed zbiorową mi: Długie i Okrągłe, otoczona ze wszystkich stron lasem,
mogiłą ofiar ostatniej wojny. Spoczywa tam około stu Ży posiada urokliwą scenerię wsi zapomnianej przez współ
dów, głównie kobiet i starców, którzy w ostatnich dniach czesnego człowieka, Idealnym rozwiązaniem byłoby prze
wojny gnani przez SS z obozu spod Grudziądza w kierunku kształcenie tej ciekawej pod względem zabudowy osady
Czerska zostali w okolicach Śliwic bestialsko zabici strzała w skansen, bo już coraz bardziej wkracza tam nowocze
sność. Klecone z różnych materiałów szałerki przez letni
mi w tył głowy.
Jest w Śliwicach jeszcze jeden kościół z cmentarzem, ków z miasta za kilka lat zepsują do reszty całe piękno tej
leżący po prawej stronie drogi biegnącej do Tucholi. Ewan miejscowości.
gelicka budowla z czerwonej cegły przypomina o tym, że
Stare budownictwo drewniane możemy też spotkać
mieszkała tutaj spora grupa wyznawców tej wiary. (Więcej w miejscowościach: Lińsk, Rosochatka, Lubocień, Okonina ten temat dowiedzieć się można w materiale tegoż samego ny, Sarnia Góra, Zazdrość, Laski, Brzeźno, Linówek oraz
autora zamieszczonym w nieniejszym numerze - wyj. red.).
Śliwiczki.
Główne ulice Śliwic przypominają typową zabudowę
Właśnie w tej ;ostatniej miejscowości oddalonej od
miasteczkową z okresu początku obecnego stulecia. Był to Śliwic o 3 km, można obejrzeć bardzo stary młyn wodny
dobry okres rozwoju tej miejscowości. Wystarczy popa na rzece Prusina. Jego historia sięga ponoć do XVII wie
trzeć na ciekawe, prawie stuletnie kamienice. Stare szyldy ku. W centrem tej wsi usytuowana jest mogiła 40 miesz
i napisy widoczne na niektórych budynkach mówią nam kańców, którzy zginęli podczas nalotu. Niedaleko Ślio dużej ilości, jak na tamte czasy, sklepów oraz warsztatów wiczek ciekawym pod względem architektonicznym jest
usługowych. Głównym promotorem tego okresu na tych most na wspomnianej już rzece Prusinie. Udając się dalej
terenach był wspomniany już ks. prof. St. Sychowski. Na do ukrytej w lesie wsi Zazdrość napotykamy wielki,
kłaniał on miejscowych do oszczędzania, inwestowania, • będący pod ochroną jałowiec. Jego wysokość równa
budowania oraz rozwijania własnej przedsiębiorczości. się wysokości średniego drzewa. W tej miejscowości
Szkoda tylko, że z woli swoich przełożonych tak szybko możemy obejrzeć również XVIII-wieczną drewnianą cha
musiał opuścić Śliwice. Jego dłuższy pobyt doprowadził- tę z podcieniem.
Rinklake. Ze starego kościoła przeniesiono jedynie baro
kowe ołtarze oraz renesansowe dzwony. Dbałość o kościół
i czystość wokół niego zawsze była widoczna, a najwięk
sza w tym zasługa legendarnego już dziś, mającego 93 lata
wieloletniego proboszcza Erharda Staniszewskiego, księ
dza który jest związany ze Śliwicami od 1935 roku, kiedy to
otrzymał święcenia kapłańskie w Pelplinie.
Osobliwością Śliwic jest znajdująca się przy kościele
grota Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Wybudowana
została za sprawą kolejnego wielkiego człowieka tych ziem,
ks. prof. Stanisława Sychowskiego, a dokonali tego spe
cjaliści z Bawarii. Grota wzniesiona została w 50 rocznicę
objawienia się Matki Boskiej w Lourdes, a jej uroczystego
poświęcenia dokonano 20 października 1908 roku.
Budowla robi ogromne wrażenie na osobach, które się
z nią stykaj ą. Różne są opinie co do techniki powstania jak
i surowca, z którego grota została wykonana. Najprawdo
podobniej na metalową siatkę, która stanowi szkielet, wy
lano gorącą masę żużlową która.zastygając uformowała
pieczarę. Grota posiada też swoją legendę, ale o to trzeba
zapytać miejscowych, gdyż istnieje kilka wersji.
Spacerując dalej po Śliwicach warto odwiedzić miej
scowy cmentarz katolicki (założony w 1908 roku), znajdu
jący się na wzniesieniu przy drodze do wsi Rosochatka.
Czujemy się na nim jak w dobrze zagospodarowanym par
ku, ponieważ posiada stary, bardzo bogaty drzewostan.
Spotykamy tam sporą grupę starych nagrobków, wykona
nych z tego samego surowca jak omawiana wyżej grota.
Każdy pomnik jest inny, każdy posiada swój własny urok.
W całości do dzisiaj pozostały już nieliczne nagrobki, ale
mimo to widać ich wyjątkowe piękno. Szkoda tych unikal
nych pamiątek mijającej epoki, które mogą zaginąć bez
powrotnie. Kalwaria cmentarna znajdująca się na końcu głów
nej alei jest uwieńczeniem i podkreśleniem smaku i zmysłu
architektonicznego założycieli tego ciekawego obiektu.

Jak już jesteśmy na tych terenach, to warto udać się
nad jezioro Piaseczno. Leży ono niedaleko miejscowości
Zazdrość w głębi lasów. Trzeba pamiętać o tym, że od pew
nego czasu teren ten jest rezerwatem przyrody. Woda
w jeziorze jest bardzo czysta, ale nie ma tu miejsc wyzna
czonych do kąpieli
We wsi Okoniny (zwanych Polskimi) znajduje się kapli
ca p.w. św. Huberta, patrona myśliwych. Wieloletnią tra
dycją jest tutaj odpust odbywający się po 3 listopada,
zawsze z udziałem biskupa diecezjalnego. Oprawę muzycz
ną odpustu uświetnia jedyny w swoim rodzaju zespół
sygnaliilów z Tucholi.
Z kolei Okoniny Nadjeziorne wraz z osadą Główka,
stanowią główne miejsce wypoczynku w tych okolicach.
Znajduje się tutaj kilka ładnie położonych ośrodków wcza
sowych wraz z polami biwakowymi. Śliwiczanie jednak
najczęściej wypoczywają nad jeziorem Trzcianno w po
bliskiej Łobodzie, gdzie jest wszystko co potrzebne do
dobrego relaksu. Nad samą wodą znajduje się również
pole namiotowe.
Trzeba też wspomnieć o bogactwie tutejszych lasów.
W okresie lata jagody stanowią tutaj produkt nie tylko do
domowych zapraw, ale również jako możliwość zarobku.
To samo dotyczy grzybów w okresie jesieni. Na tych tere
nach z powodu braku większego przemysłu panuje spore
bezrobocie. Jak mawiają miejscowi:
Jak dobry rok w grzyby i jagody,
to w zima same wygody.
Kto przyjedzie do Śliwic ten jeszcze nie raz tutaj wróci.
Centralne położenie w Borach Tucholskich powoduje bli
skość ciekawych osobliwości tego regionu. Miłośnicy pięk
nej flory i fauny mogą wybrać się do licznych w okolicy
rezerwatów przyrody. Krzywe Koło w Pętli Wdy, Brzęki im.
Zygmunta Czubińskiego, Zdrojno, Czapli Wierch oraz Do
lina Wdy, to tylko te z najbardziej znanych.
Jeżeli ktoś lubi wycieczki całodniowe, może wybrać
się szlakiem turystycznym do oddalonego o 30 km, znane
go rezerwatu Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskie
go Wierzchlas.
Daleką wyprawą nie będzie też zwiedzeniu unikalnego
akweduktu w Fojutowie pod Legbądem. Jest to skrzyżo
wanie dróg wodnych Wielkiego Kanału Brdy z Czerską
Strugą. Podobne, ale dużo mniejsze akwedukty spotyka
my niedaleko wsi Rzepiczna. Jednak tutaj warto poprosić
miejscowych o wskazanie tych miejsc, bo samemu trafić
trudno. Wieś ta jest również bardzo ciekawa pod wzglę
dem zabudowy.
Przy okazji takiej wycieczki możemy zwiedzić też słyn
ne cmentarzysko kurhanowe i kamienne kręgi w Odrach
pod Czerskiem, jak również założony w 1995 roku jeden
z siedmiu w Polsce Leśnych Kompleksów Promocyjnych
w nadleśnictwie Woziwoda, gdzie pośród wielu pomników
przyrody najokazalszy jest dąb „Zbyszek" liczący około
400 lat.
Na przykładzie Śliwic i okolic stwierdzić trzeba, że jesz
cze wiele miejsc czeka na swoje odkrycie. W czasie wakacji
spędzanych na terenie małej ojczyzny sami znajdziemy wiele
atrakcji turystycznych, do których będziemy często wra
cać z sentymentem.
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biegłoroczne uroczystości 800-lecia
Starogardu były okazją do wielu wspo
mnień i spotkań z dawnymi przyjaciółmi.
Obecna na fotografii „czwórka ze szkolnego
podwórka" (od lewej: Witold Kłos, Paweł Rose,
Hubert Pobłocki, Norbert Zabrocki) streszcza,
choć bardzo lapidarnie, łączące od dawna więzi.

HUBERT POBŁOCKI

Refleksje
ze spotkania
po latach
rzyjaźń rozpoczęła się w 1940 roku, w ławie szkolnej
niemieckiej „Volksschule". Nad naszą edukacją czu
wali obcy, groźni nauczyciele, wyposażeni w boga
ty arsenał kar cielesnych i psychicznych, przy pomocy
których kształtowali nas, bezbronne, małe dzieci. W cza
sie rozmowy właśnie takie wspomnienia z lat wczesne
go dzieciństwa zakiełkowały nam w umysłach.
Nasza szkoła, do której chodziliśmy w latach 1940-1944,
mieściła się przy ulicy wówczas zwanej Herrenstrasse
(obecna Sobieskiego), w głębi podwórka. Z jednej strony
sąsiadowała bezpośrednio ze starym cmentarzem ewange
lickim. Drugi cmentarz, nowy, ten z roku 1906, znajdował
się kilkaset kroków dalej przy tej samej ul. Owidzkiej. Oba
cmentarze były mi znane głównie z powodu bliskiego są
siedztwa ze szkołą a także dlatego, iż na starym cmentarzu
spoczywały prochy moich pradziadków po kądzieli, prote-
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stantów - Warmbierów. Jeszcze i mój dziadek był prote
stantem. Z rzadka odwiedzałem wraz z matką (wyznania
rzymsko-katolickiego) owe dwie mogiłki, porośnięte trawą,
a odgrodzone od sąsiednich kwater metalowym, ozdobnym
płotem. Za każdym pobytem w tej enklawie ciszy udawali
śmy się też pod grobowiec - mauzoleum, który na szczycie
stoku dominował nad cmentarzem. Należał on do rodu Winkelhausenów. Wśród większości mogił, podobnych do tych
w jakich spoczywali moi antenaci - odszczepieńcy -jak mnie
matka instruowała- z kociewska zwani „farmazynami", tu
i ówdzie, pięły się w górę pomniki zamożniejszych starogardzian wyznania ewangelickiego i pochodzenia nie
mieckiego, co prawie zawsze szło w parze. Zważywszy,
że jeszcze w roku 1885 gmina ewangelicka liczyła
w pow iecie 6785 dusz, z czego 30% zamieszkiwało w mie
ście, stanowiło to jedną czwartą część mieszkańców gro
du nad Wierzycą.
Po powrocie Pomorza Nadwiślańskiego do Macierzy,
po roku 1920 część niemieckiej ludności wyemigrowała do
Rzeszy. Pozostali, rekrutujący się z warstw kupieckich, wol
nych zawodów, przemysłowców czy ziemian należała do
gminy skupionej wokół kościoła pod wezwaniem św. Kata
rzyny. Kościołem jak i cmentarzem zarządzał pastor. Z re
guły pastorami byli ludzie wszechstronnie wykształceni
na renomowanych uniwersytetach europejskich. Po uzy
skaniu przez Starogard niepodległości (1920) pastorem
w mieście był Brandt.
Na szczególną uwagę zasługuje jego następca, uro
dzony starogardzianin, syn siodlarza, Franciszek Ma
gnus. Był jednym z pierwszych maturzystów otwarte
go w 1880 roku gimnazjum. Studiował teologię w Halle,
a następnie w Królewcu. Jednak jego bujna osobowość
i wielostronność zainteresowań nie pozwoliły mu ukoń
czyć studiów. Został dziennikarzem, a następnie podjął
pracę w bankowości. Jego największą pasją była greka
i łacina. Z tych to przedmiotów udzielał prywatnie korepetycji starogardzkiej młodzieży. Dopiero u schyłku
życia ukończył przerwane za młodu studia teologiczne
i po śmierci swego poprzednika objął stanowisko pastorau św. Katarzyny (1928-1930). Był wielkim miłośni
kiem swego miasta rodzinnego i Kociewia. Opiewał je
w licznych wierszach. Wdowa po nim (pastorów nie
obowiązuje celibat), przeniosła się z plebanii do miesz
kania mieszczącego się nad apartamentami ówczesne
go dentysty, Arnolda Herrmana, przy ul. Paderewskie
go nr 10. Plebanię zaś objął, wraz z funkcją, nowy
a ostatni w Starogardzie pastor, Otton Wendland z Tu
choli.
Ponad nowym cmentarzem ewangelickim z 1906 roku,
sąsiadującym z jednej strony z ul. Owidzką, a z drugiej
z wodami Wierzycy, dominowało - o czym już wspomina
łem - mauzoleum właścicieli młynów, Wiechertów. Zbudo
wane w stylu swojej epoki kryło szczątki rodu o pruskim
pochodzeniu. Jednak dwie kolejne wojny światowe zmaza
ły ten wielki grobowiec z powierzchni ziemi. Tego nikt, tak
że jego fundatorzy, nie mogli przewidzieć.
Gdy w 1943 roku, po klęsce pod Stalingradem niemiec
kiej 6 armii, dowodzonej przez marszałka von Paulusa, fa
szystom zajrzało w oczy widmo porażki, władze szkolne
wydały zarządzenie zobowiązujące dziatwę do zbiórki zło
mu żelaza i metali kolorowych.

Dla nas, dzieci, był to nie lada problem. Pamiętam, jak
wyniosłem z domu jeden z ostatnich garnków do gotowa
nia, za co od mamy oberwałem „walna wiksa". Presja na
uczycieli i lęk przed dyrektorem Raunerem, traktującego
dzieci niezwykle brutalnie, bardzo nas stresowały i mobili
zowały do zbiórki wszelkiego żelastwa. Wtedy nadrzęd
nym hasłem dnia był slogan: wszystkie koła toczą się dla
zwycięstwa. Każde zaniechanie czy uchybienie w realizo
waniu zaleceń uważano za sabotaż i było natychmiast ka
rane.
Przypadek zrządził, iż nas, uczniów, poprowadzono na
pogrzeb prominentnego -zmarłego tragicznie - przywód
cę lokalnego związku młodzieży hitlerowskiej. Chowany
był z honorami na cmentarzu ewangelickim. Po uroczysto
ści odwiedziłem grób swych pradziadków, stojący tuż przy
ogrodzeniu cmentarnym. W jego balustradce zauważyłem
luźny pręt zakończony na kształt ostrza dzidy. Gdy go od
niosłem na punkt zbiórki, woźny — ważący skrupulatnie
każdą ilość złomu - wpisał mi do specjalnego dzienniczka
jego wagę i zauważył, iż był to najcięższy kawał żelaza przy
niesiony tego dnia. Nie muszę mówić, jak mnie ten fakt
podbudował w oczach nauczycieli i rówieśników. Mój po
mysł nie był odosobniony.
Na stałą dostawę złomu czekały pracujące pełną parą
huty i przemysł zbrojeniowy. W swoim dziecięcym rozu
mowaniu mniemałem, iż biorę co moje, a pradziadowie ze
względu na wojnę i mój opłakany stan, wybaczą mi. Dopie
ro po wojnie, kiedy to nasze pokolenie przygotowywało
się do I Komunii Św., już od polskich księży w poewangelickim kościele przemianowanym na świątynię pw. Świę
tego Wojciecha, dowiedziałem się o świętokradczym
charakterze swego postępowania.
Po przejściu frontu i dewastacji grobowców-mauzoleów, zarówno na skutek środków wybuchowych, jak i przez
towarzyszących każdej wojnie szabrowników, po ucieczce
wielu Niemców los nekropolii był przesądzony. Ofiary bom
bardowań i epidemii chowano w mieście na starym cmen
tarzu katolickim, nie zwracając uwagi na religię, jaką zmarły
za życia wyznawał. Formalnie starogardzką gminą ewange
licką do 30 marca 1945 roku zarządzał pastor mieszkający
w Gdańsku.
Straty wojenne, poniesione w ludziach i substancji
mieszkaniowej, zepchnęły na daleki plan troskę o wygląd
cmentarzy, tym bardziej poniemieckich. Dla starogardzian
i wszystkich Polaków nastały czasy, które nasz polski już
nauczyciel, niezapomniany historyk, Jan Szalewski, zdefi
niował jednym kwiecistym zdaniem: Zapanował: głód,
smród, nędza i ubóstwo połączone z łajdactwem, dżuma,
cholera tyfus.
Po wojnie zapomniane cmentarze stały się miejscem
spotkań szkolnych wagarowiczów. Dawały schronienie
przed wzrokiem już polskich nauczycieli. W ich zaciszu
wypalano niejeden pierwszy skręt z machorki, zapłonęła
niejedna pierwsza miłość platoniczna do koleżanki szkol
nej, a w korze cmentarnych drzew wyryto niejedne inicjały,
czy serce przebite strzałą. W latach zimnej wojny żyjącym
na Zachodzie krewnym, powrotu na groby przodków
wzbraniała szczelnie opuszczona żelazna kurtyna.
Upływający czas zdaje się być największym wrogiem
miejsc wiecznego spoczynku, nie tylko w Starogardzie.
Odwiedzając latem 1998 roku oba cmentarze z trudem mo-
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głem rozpoznać miejsca tak dobrze mi znane. Po mauzo
leum Wiechertów nie pozostało śladu. Jedynie okazała
aleja lipowa każe się domyślać, że tutaj mieścił się kie
dyś cmentarz. W tym miejscu dla uczczenia zmarłych
winien stanąć krzyż. Stary cmentarz ewangelicki od uli
cy Owidzkiej odgrodzono siatką drucianą, tuż za którą
mieści się wysypisko śmieci. W niczym to nie przypo
mina miejsca wiecznego spoczynku. Brak jest bramy
i jakiegokolwiek napisu, internującego o powadze miej
sca. Osty, pokrzywy i żarnowiec dochodzą do 2 metro
wej wysokości, całkowicie zasłaniając resztki kamien
nych płyt nagrobnych. Ongiś wspaniałe mauzoleum
ludzi zasłużonych dla rozwoju miasta, jego chlebodaw
ców i dobroczyńców, którymi współcześni chlubią się
reprodukując ich podobizny w okolicznościowych wy
dawnictwach albumowych, ledwo wystaje nad ziemię.
Trzeba zrobić wszystko, by cmentarz doprowadzić
do właściwego wyglądu, by uszanować jeszcze jedno
miejsce będące znakiem naszej przynależności do euro
pejskiego dziedzictwa kulturowego. A że jest to możli
we, świadczy akcja porządkowania cmentarza żydow
skiego przez kilkudziesięcioosobową grupę młodzieży
zrzeszonej w Polskiej Unii Studentów Żydowskich.
Wzorowo przeprowadzony czyn społeczny na zapusz
czonym, zdewastowanym obszarze - porównywalnym
z cmentarzem ewangelickim - odsłonił niebo nad gro
bami. Wysiłkiem grupy ludzi miejsce to odzyskało wy
gląd cmentarza. Znów ul. Bohaterów Getta z przyległym
doń cmentarzyskiem zaistniała na mapie zabytków kul
tury sakralnej.

Fragment uporządkowanego cmentarza żydowskiego
w Starogardzie Gdańskim.
Stan z 1998 r.
Fot. autora

W okresie od 2 maja do 13 grudnia 1998 r. odbył
się w Tczewie kurs dla kandydatów na terenowych przewodników turystycznych z uprawnie
niami na Kociewie (ze szczególnym uwzględnieniem Tcze
wa), Żuławy Wiślane i Muzeum Wisły. Był to pierwszy,
o tak profesjonalnym charakterze, kurs przewodnicki
w historii Tczewa. Miał on znaczenie przełomowe, ponie
waż wypełnił falkę kadrową dla wzrastającego ruchu
turystycznego w Tczewie, na Kociewiu i Żuławach Wiśla
nych. Brak przewodników fachowo obsługujących wy
cieczki był poważną przeszkodą w rozwoju turystyki na
tych obszarach, a przecież ich walory są potencjałem mo
gącym stać się siłą napędową rozwoju gospodarczego, tak
jak to się dzieje na całym świecie.

ROMAN KLIM

W Tczewie powstało
Koło Przewodników
urs zrealizował 14 punkt załącznika do Uchwały I Kon
gresu Kociewskiego, jaki został sformułowany podczas
obrad jego zespołu problemowego Walory turystyczne Kociewia i ich promocja jako czynnik rozwoju gospodarczego.
Został przeprowadzony pod auspicjami tczewskiego Oddziału
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, a jego współorganizatora
mi było Muzeum Wisły, Nadwiślański Klub Krajoznawczy
„Trsow" i Komisja Przewodnicka przy Regionalnym Ośrodku
Programowym PTTK w Gdańsku. Funkcję bezpośredniego or
ganizatora i kierownika kursu pełnił niżej podpisany prezes
tczewskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
i NKK „Trsow", a opiekunem do spraw metytoryczno-programowych był Henryk Borowski, przewodniczący Regionalnej
Komisji Przewodnickiej.
Kurs, który wykształcił 21 przewodników, stał się począt
kiem, tradycji przewodnickiej w Tczewie. Absolwenci kursu nie
mieli żadnych wątpliwości co do potrzeby stworzenia swojej
własnej struktury organizacyjnej.
3 marca 1999 roku w Muzeum Wisły odbyło się zebranie
założycielskie Koła Przewodników. Z ramienia Regionalnego
Ośrodka Programowego PTTK i Oddziału Regionalnego PTTK
w Gdańsku uczestniczyli w nim: Elżbieta Świerk i Henryk Bo
rowski. W wyniku wyborów Zarząd tczewskiego Koła Prze
wodników ukonstytuował się następująco: Roman Klim - pre
zes, Henryk Borowski i Ludwik Kiedrowski — wiceprezesi, Ewa
Landowska - sekretarz, Piotr Kończewski - skarbnik. Nato
miast Komisję Rewizyjną utworzy: Stanisław Dembowski przewodniczący, Joanna Witkowska - sekretarz i Roman Lan
dowski - członek.
Zebranie nie rozstrzygnęło sprawy pełnej nazwy Koła Ze
strony Romana Landowskiego padła pierwsza propozycja: Grzymisław. Postanowiono jednak gromadzić dalsze propozycje, które
odpowiadałyby charakterowi nowopowstałej organizacji przewodnickiej. Z zadowoleniem przyjęto deklarację Romana Lan
dowskiego udostępnienia łamów Kociewskiego Magazynu
Regionalnego dla prezentacji działalności tczewskiego Koła Prze
wodników.
Wśród zgłoszonych propozycji do planu działania znalazł
się projekt zorganizowania w przyszłości drugiego kursu prze
wodników, celem uzupełnienia i powiększenia kadry przewod
nickiej a także zadeklarowano uczestnictwo w formach zajęć
Nadwiślańskiego Klubu Krajoznawczego „Trsow", traktując je
jako sposób dokształcania.
Koło Przewodników w Tczewie wśród organizacji tereno
wych tego typu, poza Malborkiem jest największe.
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Rozpoczynamy cykl szkiców historycznych Małgorzaty Piechowskiej, opracowanych na podsta
wie pracy magisterskiej autorki Ustrój (przemiany społeczno-gospodarcze Gręblina w kluczu lignowskim od końca XVII do początku XIX wieku, napisanej w Zakładzie Historii NowożytnejPolski
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku pod kierunkiem prof. dra hab. Zygmunta Szultki.
Teksty dokumentów publikujemy za autorką w oryginalnym języku użytym w źródłach. Wykaz
bibliografii umieścimy po ukończeniu całego cyklu.

MAŁGORZATA PIECHOWSKA

Najstarsze dokumenty
o Gręblinie
Problem
ustroju wsi na prawie chełmińskim nie doczekał się jeszcze zadowalającego
opracowania. Publikacje Z. Zdrójkowskiego i K. Kamińskiej koncentrują się głównie
na jego genezie oraz recepcji w miastach Pomorza Gdańskiego, państwa krzyżackiego
i państw sąsiadujących z Polską. Głównym tego powodem jest niedostatek źródeł historycz
nych, które są relatywnie bogatsze dla okresu średniowiecza niż czasów nowożytnych (XVI.XVIII w.), będących przedmiotem naszego zainteresowania.
.

Dla okresu nowożytnego podstawowe w tym
zakresie znaczenie zachowuje studium B. Ulanowskiego, Wieś polska pod względem praw
nym odXVI do XVIII wieku, wydane w Roczniku Akademii
Umiejętności (Kraków 1894). Ważną pozycją jest też praca
S. Kutrzeby, Historia ustroju Polski w zarysie (Lwów
1920). Problem ustroju wsi na prawie chełmińskim rozpa
trywali M. Biskup i G. Labuda w Dziejach Zakonu Krzy
żackiego w Prusach (Gdańsk 1986). Drugi z wyżej wymie
nionych historyków jest też redaktorem syntezy Historia
Pomorza (t 1-3), która posiada podstawowe znaczenie w roz
patrywaniu ogólnych procesów rozwoju społeczno-gospo
darczego i stosunków politycznych Prus Królewskich inte
resującego nas okresu. Dla przedstawienia początków
Gręblina i klucza lignowskiego bardzo ważne znaczenie
posiadała praca M. Grzegorza, którą uzupełniają: Słownik
geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów sło
wiańskich, red. F. Sulimierski (Warszawa 1881) oraz geograficzno-historyczne studium M. Biskupa i A. Tomczaka.
Gręblin oraz klucz lignowski od 1466 roku stanowiły
własność królewską i wchodziły w skład starostwa gniew
skiego (Rudno i Lignowy) i międzyłęskiego (Gręblin). Dla
tego w przedstawieniu ich dzierżawców pomocne były
publikacje P. Czaplewskiego, K. Mikulskiego oraz Słownik
biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego.

Zniszczenia wywołane wojną północną (1655-1660)
w Prusach Królewskich wszechstronnie nakreślił S. Ho
szowski. Niestety, nie posiadamy pracy przedstawiającej
wielkość strat ludnościowych i zniszczeń materialnych
spowodowanych przez wojnę dwudziestojednoletnią
(1700-1721). W naświetleniu ogólnych przemian wsi Prus
Królewskich w XVI-XVIII wieku pomocne okazały się bada
nia J. Rutkowskiego, J. Topolskiego oraz W. Odyńca.
Kwestie wyznaniowe (ewangelickie) zostały ujęte
w pracach niemieckojęzycznych A. Harnocha, Chronik
und Statistik der evangelichen Kirchen in deń Provinzen
Ost - und Westpreussen (Neidenburg 1890) oraz L. Rhesy,
Kurzgefasste Nachrichten von allen seit der Reformation
an den evangelischen Kirchen in Westpreussen angestellten Predigern (Kónigsberg 1834).
Dla poznania ustroju wsi starostwa gniewskiego, w tym
klucza lignowskiego, podstawowe znaczenie posiadąją wydane przez S. Kutrzebę i A. Mańkowskiego: wilkierz wsi
Rudno z 1631 roku oraz wilkierz starostwa gniewskiego z 1676
roku, które ukazały się w fundamentalnym wydawnictwie
źródłowym pt. Polskie ustawy wiejskie XV-XVII1 w.
Stosunki ustrojowo-prawne i społeczno-gospodarcze
wsi przedstawiają lustracje województwa pomorskiego
z 1565 roku (Gdańsk 1961), lustracje województw malborskiego i chełmińskiego z 1570 roku, całych Prus Królew-

następcy na urzędzie sołeckim: Piotr Rajkowski w latach
1749-1786 i Jerzy Rajkowski w latach 1786-1798.
Zawiera ona również zapisy XIX-wieczne, głównie ge
nealogiczne nieznanych osób, nie datowane, posiadające
dla naszych badań mniejsze znaczenie oraz rejestry
podatkowe i majątkowe innych terenów, nie będące przed
miotem naszego zainteresowania.
Księga zawiera informacje dotyczące ustroju i organi
zacji wsi: protokoły z wyboru sołtysa, protokoły z zaprzy
siężenia ławników, roty przysięgi sołtysa i dychrawów,
rozważania o rodzajach przysięgi. Znaleźć w niej można
zapisy dotyczące kwestii ustroju wsi, a także odnoszące
się do przemian społeczno-gospodarczych. Również są tam
księga sołecka Gręblina
ciekawe informacje o zabudowie wsi, stosunkach kościel
założona w 1692 roku przez sołtysa gręblińskiego, opa nych i wreszcie o zwyczajach i obyczajach ludowych.
Dla oceny wiarygodności księgi bardzo ważną kwe
trzona tytułem: Anno 1692. Ta Xięga Przynależy VC
stią
Jerzemu Raykowskiemu Szoltysowi Gręblinskiemu, w kto- jest to, że większość zapisów, głównie z XVIII wieku,
skich z 1624 roku - wszystkie wydane przez S. Hoszow
skiego - oraz opis królewszczyzn w województwie cheł
mińskim, pomorskim i malborskim w roku 1664, opubliko
wany przez J. Paczkowskiego (Toruń 1938).
Najstarsze dokumenty dotyczące Gręblina opublikował
niemiecki badacz E. Wernicke. Dużą przydatność badawczą
posiada również kronika pobliskich Walichnów z lat wiel
kiej wojny północnej (1700-1721), opublikowana przez
A. Mańkowskiego w 1931 roku.
Najcenniejszym źródłem historycznym dla poznania
badanego przez nas problemu jest

rep to Xiędze Opisuję Rożne rzeczy, tak Swoje, jako tesz
wieskie, ato dlia tego aby tesz na poty m ztych, Xiąg mozono czegodość y co kolwiek się miarkować wrzeczach
wieskich".
Od 1982 roku znajduje się ona w Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gd., które zakupiło ją od p. Józefa
Walińskiego i opatrzyło sygnaturą MKS/A-7.
Jest to księga o sztywnych okładkach, oprawionych
w skórę jagnięcia, o wymiarach 17 x 20 cm. Zawiera 84 kart,
w tym 76 jedno- lub dwustronnie zapisanych, nie numero
wanych stron. Jej założycielem był Jerzy Rajkowski, sołtys
grębliński w latach 1692-1749, zaś kontynuatorami jego

sołtysi czynili na bieżąco, bezpośrednio po zaszłych czyn
nościach prawnych. Z tego tytułu ich wiarygodność jest
bardzo duża. Wzmacnia ją analiza porównawcza tekstów
o charakterze ogólnym z tekstami publikowanymi. Wyka
zała ona prawie całkowite podobieństwo. Wiarygodność
księgi sołeckiej potwierdziła konfrontacja jej zapisów z księ
gą metrykalną kościoła w Rudnie. Ponadto prawdziwość
wielu aktów prawnych potwierdził swym podpisem nie tyl
ko sołtys, ale również przysięgli wiejscy, a niekiedy sołtysi
sąsiednich wsi i dychrawowie (wyznaczeni nadzorcy sieci
rowów odwadniających, zajmujący się też utrzymaniem
i konserwacją).

Księga jest też ważnym źródłem do badań językowych
i przemian etnicznych wsi. Wsie klucza, w tym Gręblin, od
ich lokacji do połowy XVII wieku zamieszkiwała w przytła
czającej przewadze ludność niemieckojęzyczna. Księga zaś
prowadzona była w języku polskim. Dopiero od począt
ków XIX stulecia językiem pisanym stał się prawie wyłącz
nie niemiecki.
Ponieważ mieszkańcy klucza od połowy XVII wieku,
podobnie jak Gręblina, byli w przewadze pochodzenia nie
mieckiego, dlatego księga ta jest ważnym źródłem zaszłych
w drugiej połowie tego stulecia przemian w stosunkach
etnicznych i językowych, nie tylko klucza lignowskiego,
ale również całego starostwa gniewskiego. Świadczyło to
o postępującej polonizacji tych terenów, w dawniejszej prze
szłości czysto niemieckich.
Drugim źródłem rękopiśmiennym o dużej przydatności
badawczej jest

księga metrykalna
kościoła ewangelickiego w Rudnie. Zawiera ona zapisy
chrztówzlatl691-1751,ślubów(1690-1751)izgonów(17331744).
Niestety, brak zapisów zgonów z lat 1700-1721, przez
co trudno bliżej uchwycić straty demograficzne Prus Kró
lewskich spowodowane wojną północną. Straty te nie
ominęły również Gręblina, o czym świadczy gwałtowny
spadek średniej liczby chrztów w latach 1709-1711.
Wartość księgi polega na tym, że najczęściej (przy świad
kach) na jej podstawie można odtworzyć strukturę spo
łeczno-zawodową wsi, w tym ludności małorolnej i bezrol
nej . Podobnych źródeł nie mamy jednak w odniesieniu do
ludności katolickiej. Wiele wskazuje na to, że posesjonatami Gręblina byli wyłącznie ewangelicy.
Ponadto przeprowadzono kwerendę archiwalną
w Urzędzie Gminy w Pelplinie, gdzie znajdowała się księ
ga gruntowa, przedstawiająca strukturę własności ziem
skiej wsi w 1873 roku. Wykorzystano też znajdujące się
w registraturze tegoż urzędu mapy katastralne z przeło
mu XIX-XX wieku.
Cykl artykułów jest próbą przedstawienia ustroju i zmian
społeczno-gospodarczych Gręblina od końca XVII do po
czątku XIX wieku. Problemy te rozpatrywane będą na tle
przemian całego klucza lignowskiego i starostwa gniew
skiego oraz ogólnych trendów rozwojowych Prus Królew
skich, zwłaszcza królewszczyzn.
Ukazane będą prawa określające codzienne życie
mieszkańców wsi, ich zachowania w warunkach pokoju
i wojny. Szczególną uwagę zwrócono na instytucje pu
bliczne wsi, starając się wydobyć ich specyficzne cechy.
Chodzi tu przede wszystkim o sołtysa, jego prawa i obo
wiązki, o ławę wiejską i przysięgłych oraz charakterystycz
ną dla Gręblina i obszarów przylegających do koryta Wisły
instytucję dychrawów.
W szkicach czytelnik znajdzie także obraz przemian spo
łeczno-gospodarczych wsi, który w poważnym stopniu
został ograniczony z powodu niewielkiej ilości źródeł, któ
ra pozwoliła jedynie na uchwycenie zmian liczby chłopów
i karczmarza. Nie udało się bliżej określić ludności małoi bezrolnej, która niewątpliwie Gręblin i okoliczne wsie za
mieszkiwała w znacznej liczbie.

28 listopada 1998 roku w Muzeum Tradycji
Polskiego Ruchu Ludowego w Piasecznie odbyła
się sesja p o p u l a r n o n a u k o w a p o ś w i ę c o n a
150 rocznicy Wiosny Ludów i 80 rocznicy po
wołania Powiatowej Rady Ludowej w Gniewie.
Z tej okazji, wspominając 145 rocznicę urodzin
ks. dra Antoniego Wolszlegiera, w kruchcie
kościoła w Pieniążkowie odsłonięto i poświęcono
pamiątkową tablicę.
Niżej zamieszczony tekst jest redakcyjnym
o p r a c o w a n i e m j e d n e g o z trzech referatów
wygłoszonych podczas piaseckiej sesji.

JAN EJANKOWSKI

Jak w Gniewie powstała
Rada Ludowa Powiatowa

radycja walki o odzyskanie niepodległości sięga na ziemi
gniewskiej okresu istnienia Ligi Polskiej, która tutaj zapu
ściła głęboko korzenie. Z tego czasu jak i lat późniejszych,
czyli po powstaniu styczniowym, wyszli ludzie, którzy dalej
pracowali na rzecz utraconej ojczyzny. Obok założyciela pierw
szego włościańskiego Towarzystwa Rolniczego w Piasecznie, Ju
liusza Kraziewicza, działali tu czołowi członkowie byłej Ligi,
ks. Teodor Francky i kupiec Bona. Widzieli oni w piaseckim
naczelniku godnego kontynuatora walki o wolną Polskę.
Kraziewicz, wielki patriota, nauczyciel, trybun ludowy
zwracał szczególną uwagę na rozwój oświaty i kultury, na eman
cypację kobiet, na celowość zrzeszania się ludzi w różnych
polskich organizacjach. A jego jakże znamienna wypowiedź
na jednym z zebrań koła
Kto kocha swoją Ojczyzną, cnoty, obyczaje,
Niechaj strzeże tej ziemi, nich ją w skiby kraje.
jest potwierdzeniem, kim w rzeczywistości był ten skromny
człowiek, przybyły tu z Lidzbarka Welskiego.
Następny, warty przypomnienia fakt, to wybuch głośnego
strajku w szkole piaseckiej na przełomie 1906-1907 roku, naj
dłużej trwający, bo aż trzy miesiące. Katarzyna Knuth, ponie
kąd przywódczyni strajku, wdowa, matka dziesięciorga dzieci
swoim zachowaniem opowiedziała się za językiem polskim. Kie
dy Prusacy zagrozili jej wstrzymaniem renty-jeśli dzieci dalej
nie zechcą mówić pacierza w języku niemieckim - dumnie odpo
wiedziała: -Zabierzcie mi rentą, ale mowy polskiej moim dzieciom
nigdy nie zabierzecie. Jakże to piękna, godna postawa Polki!
Początek XX wieku to dalszy rozwój Towarzystw Ludo
wych. Inspiracją do ich tworzenia była encyklika Leona XIII Re
rum novarum z 1891 roku, w której zalecano: by po wszystkich
parafiach, po większych wsiach zakładano Towarzystwa Ludowe
jako warownie wiary naszej i twierdze dla dobrych obyczajów.
Specyficzne, trudne warunki Pomorza, w tym ziemi gniew
skiej, wpłynęły na pewną modyfikację założeń ideowych pol
skich Towarzystw Ludowych. Jak wówczas pisał od 1906 roku
patron Związku Towarzystw Ludowych, proboszcz w Garcu,
ks. Aleksander Kupczyński:... my Polacy-katolicy, musimy wy
stępować nie tylko w obronie swej wiary, ale i swej narodowości.
W Towarzystwach Ludowych walczymy o wiarą i ojczyzną, tj. wa
czymy za prawdami wiary naszej świętej, ale i za przyznaniem
nam praw języka naszego, już choćby dlatego, że zniemczony
Polak to Luter lub galgan.
Realizacja celów, jakie stawiały sobie towarzystwa, przebie
gała w oparciu o różne formy pracy. Ta różnorodna działalność
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skupiała się w trzech zasadniczych sferach: pracy oświatowej,
kulturalnej i społeczno-politycznej. Wspólną cechą tych po
szczególnych dziedzin oddziaływania było: krzewienie ducha
polskości i walka z zalewem germanizacji.
Towarzystwa Ludowe na ziemi gniewskiej działały m.in.
w Pieniążkowie, Lalkowach, Kolonii Ostrowickiej, Opaleniu, Ko
ścielnej Jani, Piasecznie, Dzierżążnie, Gniewie, Lignowach, Pol
skim Gronowie, Walichnowach, za Wisław Janowie, Kwidzynie.
Towarzystwa te zrzeszały spore grupy ludzi, np. w Lignowach
150 członków, zaś w Opaleniu 80 osób. Zebrania odbywały się
w różnych terminach, np w Gniewie raz w miesiącu, w Piasecz
nie i Polskim Gronowie sześć razy w roku. Do wybitnych dzia
łaczy Towarzystw Ludowych zaliczyć należy m.in. księży:
Antoniego Wolszlegiera z Pieniążkowa, Leona Kurowskiego
z Lalkowych, Franciszka Mitręgę z Opalenia, Konrada Gburkowskiego z Wielkich Walichnów, Aleksandra Kupczyńskiego
z Garca (późniejszy proboszcz tczewski), Eryka Grossa z Tychnowych oraz osoby świeckie: Pawła Tollika z Gniewa, Franciszka
Czyżewskiego z Jaźwisk, Macieja Tramowskiego z Dąbrówki
koło Kolonii Ostrowickiej, Agnieszkę Polencównę, Roberta Mał
kowskiego i Tadeusza Tollika z Janowa.
Towarzystwa Ludowe często organizowały wiece, szcze
gólnie w latach 1918 i 1919, np. w środę 20 listopada 1918 roku
odbył się na sali Bartkowskiego w Gniewie wielki polski wiec,
na który przybyło około 1000 osób. Na początku chór żeński
odśpiewał nasz hymn Jeszcze Polska..., następnie ks. A. Kupczyński wygłosił przemówienie, podkreślając powinności wzglę
dem zmartwychwstającej Polski. Postanowiono wysłać telegram
dziękczynny do prezydenta Stanów Zjednoczonych AP. Okrzy
kiem Niech żyje Polska i pieśnią Boże coś Polskę wiec zakończono.
Na cele narodowe zebrano wówczas 560 marek.
W latach 1918-1920 uaktywniły się także po okresie wojen
nego zastoju kółka rolnicze, m.in. w Gniewie, Piasecznie, Skór
czu, Barłożnie, Bobowie, Osieku, Lubichowie i Tychnowach.
Prężnie i twórczo działały koła Zjednoczenia Zawodowego Pol
skiego w Pieniążkowie, Opaleniu, Gniewie, Gogolewie, Dzierząż
nie, Piasecznie, Kolonii Ostrowickiej, Lalkowach, Kościelnej Jani
i Leśnej Jani Organizacja ta włączyła się również aktywnie w nurt
wiecowy, czego dowodem jest potężna patriotyczna manifestacja
około 2000 osób w drugi dzień świąt Wielkanocy (21.04.1919 r.)
w Nowem. Jak zanotował „Pielgrzym": Zaniepokojeni wiadomo
ściami, że Prusy Zachodnie z Gdańskiem nie mogą być przyłą
czone do Polski, oświadczyli, że byłoby to tylko uzupełnieniem
gwałtu zadanego nam przed 150 laty. Oświadczyli, że wszyscy
chcą żyć w wolnej ojczyźnie, dlatego bezwarunkowo żądali przy
łączenia do Polski Prus Królewskich z Gdańskiem, polskiego
Pomorza, Warmii i Mazur.
Z inicjatywy ks. A. Wolszlegiera powstało na początku roku
1919 w Kolonii Ostrowickiej nowe Towarzystwo „Jedność", sku
piające byłych żołnierzy i wojaków powracających z pierwszej
wojny światowej. Inicjatorowi zapewne chodziło o to, by ludzi
moralnie okaleczonych przez wojnę zrzeszyć w organizacyjne
ramy. Dlatego dla nich właśnie często organizowano patriotycz
ne uroczystości i zabawy, np. 11 maja 1919 roku w sali Leczkowskiego miała miejsce podniosła uroczystość, którą przepięk
ną recytacją utworu Nad Prusakiem wisi kara otworzyła panna
Nowakówna, następnie wystawiono sztukę sceniczną Obrona
Trembowli. A później wspólne śpiewy i tańce trwały aż do rana.
Od 22 czerwca 1919 roku rozpoczęło działalność Narodowe
Stronnictwo Robotników w miejscowościach: Opalenie, Gniew,
Gogolewo, Dąbrówka, Piaseczno, Lignowy, Stara Jania i Leśna
Jania, Lipia Góra, Lalkowy, Nowa Cerkiew, Rudno, Rajkowy,
Barłożno. W niedzielę, 7 grudnia 1919 roku, w sali Nowackiego
w Gniewie zorganizowano konferencję prezesów Stronnictwa
z powiatu kwidzyńskiego (do którego administracyjnie należała
wówczas cała ziemia gniewska). Rozpoczęło równieź działalność Polskie Stronnictwo Ludowe, m.in. w Skórczu, Barłożnie,
Rajkowach. Powstały inne towarzystwa: gimnastyczne, teatral
ne, młodzieżowe, śpiewacze
Jak z tego wynika, lata 1918-1919 zapisały się w dziejach
gniewskiej ziemi jako burzliwe, przepojone ludzką troską o wy
zwolenie ojczyzny, o prawo do polskiego języka Rodziła się
świadomość narodowa i powiększał się krąg ludzi, dla których
znowu odżyło szczytne hasło Bóg, Honor i Ojczyzna.
W niektórych świątyniach wznoszono często modły w in
tencji wolnej Ojczyzny. Czyniła to głównie młodzież, bowiem
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ich starsi bracia i ojcowie byli jeszcze na froncie; przecież wojna
jeszcze trwała. Warto więc przytoczyć fragment sprawozdania
zamieszczonego w 34 nr „Pielgrzyma" z dnia 19 marca 1918 roku,
które dotyczyło błagalnej mszy św. odprawionej w Nowem.
Wcześniej licznie zgromadzili się wierni modląc się o — Oj
czyznę... wolność... i nagle spod stropów kościelnych z kilkuset
młodych piersi zerwał jak wicher halny śpiew strasznej skar
gi, śpiew jęku ostatniego... śpiew co porywa serca... duszę: „Z dy
mem pożarów ". I przepłynęła pieśń do stóp Boga - a lud w kor
nych modłach wołał: „O Panie! Panie! Słyszysz? Jakaś pieśń
płacząca, pełna bólu i skargi płynie wolno..., to młodzież śpiewa:
Boże Ojcze Twoje dzieci... — my już tyle krwi przelali, że nią zmyte
ojców grzechy... Boże policz te mogiły, te matki, żony płaczące...
Pokrzepiony na duchu opuszczałem dom Boży, a w sercu spotę
gowała się wiara w jasną przyszłość Narodu i przypomniały mi
się słowa współczesnego poety-żołnierza:
Bo wciąż na jawie widzę
i noc mi się śni,
że ta, co nie zginęła
wyrośnie z naszej krwi.
Pod sprawozdaniem dwa inicjały: K.K.
Dwukrotnie (13-20 stycznia 1918 roku) w Gniewie uczczo
no wielkiego wodza i naczelnika, Tadeusza Kościuszkę. W pro
gramie były wiersze Przysięga Kościuszki i Pogrzeb Kościuszki,
przemówienie ks. A. Kupczyńskiego, a następnie koncert pieśni
ludowych i patriotycznych w wykonaniu gniewskiego chóru.
W związku z przypadającą w 1919 roku 100 rocznicą zgonu
Jana Kilińskiego „Pielgrzym" zamieścił specjalną odezwę do
czytelników, towarzystw i organizacji patriotycznych, w której
m.in. stwierdzono: Jan Kiliński swoim życiem, szczerym umiło
waniem Polski i gorącym pragnieniem jej szczęścia i wolności,
dał narodowi piękny przykład, że każdy prawy syn Matki, bez
względu na swoje pochodzenie, tytuły i zawód, może stać się
bohaterem narodowym, gdy tytko zechce i gdy sprawę dobra
Ojczyzny postawi jako najważniejsze zadanie swego żywota (...).
Oby przykład Kilińskiego rozpalił w nas jak najpotężniejszą mi
łość Polski i pobudził nas wszystkich do najofiarniejszej pracy
dla jej dobra.
W niedzielę, 24 listopada 1918 roku, w sali Raszei w Ligno
wach odbył się kolejny wiec przy licznym udziale publiczności
z Kurszryna, Szprudowa i Lignów, który uroczyście otworzył
Julian Piotrowski ze Szprudowa, zaś ks. proboszcz A. Kupczyński przedstawił zgromadzonym w bardzo interesujący i po
części humorystyczny sposób zagadnienia rozkwitu Polski,
przyczyn jej upadku, konieczności rozkrzewiania czytelni pol
skich w poszczególnych miejscowściach. Wiec zakończono
zbiórką na fundusz narodowy i pieśnią Boże coś Polskę, stale
śpiewaną w refrenie: Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie.
Podobnych uroczystości na ziemi gniewskiej w owym cza
sie było więcej, a to dzięki powstałej w Gniewie 18 listopada
1918 roku Rady Ludowej Powiatowej. Jej zadaniem była obrona
interesów ludności polskiej, w tym także mienia i dorobku miesz
kańców powiatu. Głównymi organizatorami rady byli księża:
Antoni Wolszlegier, Aleksander Kupczyński, Franciszek Filarski oraz osoby świeckie: Paweł Tollik, Franciszek Czarnowski
i Julian Piotrowski.
21 listopada 1918 roku z inicjatywy ks. Władysława Wiśnickiego z Kościelnej Jani odbyło się w Gniewie plenarne ze
branie komitetu wyborczego z następującym porządkiem obrad:
1) wybory do Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu,
2) wybory do Rady Ludowej Powiatowej.
W posiedzeniu uczestniczyli następujący kapłani: Wiśnicki,
Filarski, Gburkowski, Wolszlegier oraz panowie: Tollik, Pio
trowski, Tramowirici, Cejrowski, Lipiński i Raduński. Zgodnie
z wolą ogółu zebraniu przewodniczył ks. A. Wolszlegier, który do
kładnie scharakteryzował sytuację społeczno-polityczną w powie
cie kwidzyńskim pod koniec 1918 r. oraz nakreślił cel spotkania.
Odpis protokołu tego zebrania, uwierzytelniony 1 lipca 1938
roku przez burmistrza Tczewa, znajduje się w zbiorach piaseckiego muzeum.
W pkt A protokołu (wybory do Sejmu Dzielnicowego)
zanotowano: Wybory powinne się odbyć na podstawie miarodaj
nych zasad, obok załączonej odezwy do panów prezesów Wybor
czych Komitetów Powiatowych na Prusy Królewskie, Książęce
i Pomorze. Przystąpiono więc zaraz do obliczania ludności polskiej w powiecie kwidzyńskim, na podstawie danych statystyki
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kościelnej i zebranych informacji od uczestniczących członków
Komitetu i na tej podstawie sporządzono wykaz dusz polskich
w poszczególnych parafiach.

Ordynacja zakładała, iż jeden poseł do Sejmu Dzielnicowego
przypadał na 2500 mieszkańców. Stąd wniosek, że powiecie
kwidzyńskim wybrano 11 posłów (27080 : 2500): Klemensa
Tetzlaffa i Jana Cyganka z Gniewa, Aleksandra Lisiewskiego
z Tychnów, Augustyna Czyżewskiego z Janowa, ks. Antoniego
Wolszlegiera z Pieniążkowa, Teodora Cejrowskiego z Leśnej Jani,
Maksymiliana Kitowskiego i ks. Władysława Wiśnickiego z Ko
ścielnej Jani, Teodora Wiśniewskiego z Dąbrówki.
Z pkt B wspomnianego protokołu wynika, że do Rady Lu
dowej Powiatowej wybrano 24 członków na dwóch kolejnych
wiecach - 20 i 24 listopada.
Skład pierwszej Rady Ludowej powiatowej w Gniewie
1. Ks prob. dr Antoni Wolszlegier z Pieniążkowa - przewodniczący
. 2. Ks. prob. Aleksander Kupczyński z Garca - z-ca przewod.
3 Paweł Tollik z Gniewa-sekretarz -.
4 Ks. prob. Franciszek Filarski z Dzierżążna - skarbnik
oraz członkowie
5. Ks.prob. Konrad Gburkowski z Walichnów
6 Julian Piotrowski ze Szprudowa
7 Franciszek Czarnowski z Gniewskich Młynów
8. Franciszek Czyżewski z Jaźwisk
9 Franciszek Bilicki z Piaseczna
10. Franciszek Niklewski z Tymawy
11.Ks. prob. Leon Kurowski z Lalkowych
12. Franciszek Lipiński z Lalkowych
13. Ks. prob. Władysław Wiśnicki z Kościelnej Jani
14. Teodor Cejrowski z Leśnej Jani
15 Ks wik. Maksymilian Putynowski z Pieniążkowa
16 Maciej Tramowski z Dąbrówki.
17. Jan Langowski Pieniążkowa
18. Józef Radunski z-Włosienicy
19 Tadeusz Odorowski z Kamionki
20. Ks prob. Eryk Gross z Tychnowych
21. Konrad Redmer z Tychnowych
22. Tadeusz Tollik z Janowa
23. Jan Kowalski z Górek
24. Jan Cyganek z Gniewa.

Komitet Wyborczy ustalił, że funkcja sekretarza rady będzie płatna.
Następnym etapem organizowania polskiej władzy w Gnie
wie było powołanie Polskiego Delagata Rządowego (powiato
wego) przy landraturze w Kwidzyniu. Został nim od czerwca
1919 r. p. Franciszek Czarnowski Gniewskich Młynów, gorli
wy Polak i niezmordowany działacz narodowy i społeczny. Dzięki
jego staraniom władze niemieckie udzieliły zezwolenia na oddanie
części pomieszczeń w zaniku pokrzyżackim na biura Rady Ludo
wej Powiatowej. Przypomnijmy, że Franciszek Czarnowski był
wcześniej wiceprezesem piaseckiego Kółka Rolniczego, pierwszym
komisarycznym starostą, następnie więziony przez hitlerowców
w obozach koncentracyjnych w Oświęcimiu i Ravensbruck.
Z inicjatywy członków rady dość często organizowano
wiece oświatowe. 6 stycznia 1919 roku odbył się wiec na sali
Maszkego w Opaleniu z udziałem bardzo wielu rodaków. Prze
wodniczył Jan Kubowski z Widlic, sekretarzował Paweł Tollik
z Gniewa.
Uczestnicy z wielkim zainteresowaniem wyłuchali przemó
wienia ks. dra Antoniego Wolszlegiera, który scharakteryzował
obecne powołanie Polaków, gromiąc dawniejsze rządy pruskie.
Zebrani domagali się, by ich dzieci mogły swobodnie uczyć się
czytać i pisać po polsku w działających szkołach ludowych.
Wybrano mężów zaufania na poszczególne wioski, którzy mieli
czuwać, by ojczysty język w szkołach w pełni się rozwijał.
„Pielgrzym" wydrukował specjalną odezwę następującej treści:
Ojcowie i matki! Wyślijcie natychmiast wniosek do rektora, głów
nego nauczyciela, względnie powiatowego inspektora szkolnego
o uczenie dzieci Waszych czytania i pisania po polsku, albowiem
tylko na żądanie rodziców władze obecne zezwalają na polską
naukę szkolną.
O tym, że społeczeństwo w pełni doceniło wysiłek władz
polskich w rozwoju oświaty, świadczy krótka notatka zamiesz
czona w nr 135 „Pielgrzyma": W naszym powiecie Polacy zabie
rają się szczerze do pracy oświatowej. Głównie zawdzięczamy to
naszej Radzie Ludowej.
Powstawały społeczne komitety organizujące tzw. wów
czas bazary, z których wpływy pieniężne przeznaczano na
cele oświatowe. 12 stycznia 1919 roku panie: Czarnowska,
Tollikowa i Wierzbowska, wspólnie z miejscowym wikariuszem ks. Alojzym Wojciechem Karczyńskim, zorganizowały
w sali Bartkowskiego wielki bazar. Sprawnie przebiegała aukcja
artykułów żywnościowych i wartościowych przedmiotów. Po
żywych obrazach (utworach scenicznych) wyobrażających Pol
skę przegnębioną i zmartwychwstającą publiczność samorzut
nie zaintonowała „ Boże coś Polskę " i rozbrzmiewała owa pieśń
błagalna w ciszy wieczornej jednym wielkim potężnym akor
dem, świadcząc dobitnie o tym, że Gniew i całe Kociewie są na
wskroś polskie i chcą i muszą nim pozostać, pomimo wszyst
kich zakusów niemieckich. Dochód z bazaru był imponujący,
wyniósł 10682 marki i 50 fenigów. Tak zanotował „Pielgrzym"
dnia 25 lutego 1919 roku.

Kim był ks. dr Antoni Wolszlegier,

p r z e w o d n i c z ą c y Rady Ludowej P o w i a t o w e j

w Gniewie

Urodził się 13 marca 1853 roku w Szenfeldzie w powiecie chojnickim w rodzinie ziemiańskiej. Kształcił
się w gimnazjum w Chojnicach, gdzie był współzałożycielem tajnej organizacji filomackiej „Mickiewicz". Po
egzaminie dojrzałości studiował na uniwersytetach we Wrocławiu, w Insbrucku, Monachium i Wiirzburgu,
gazie uzyskał doktorat teologii i święcenia kapłańskie. Po powrocie do diecezji chełmińskiej przez pewien czas
pracował w Pelplinie, potem administrował parafia w Czersku, następnie został proboszczem w Dąbrówce,
a najdłużej pełnił obowiązki proboszcza w Pieniażkowie (od 1900 r.). W latach 1904-1921 był dziekanem
dekanatu nowskiego. Przez całe życie prowadził działalność narodową i należał do czołowych organizatorów
polskiego życia społeczno-patriotycznego na Pomorzu. Był znakomitym mówcą na wiecach i zgromadzeniach,
np. w Toruniu (1891), Poznaniu (1894), Pelplinie (1894). Z własnych środków wspierał finansowo prasę
polską, m.in. „Gazetę Toruńską", „Gazetę Gdańską", „Gazetę Ludową" w Ełku. Był długoletnim prezesem
Rady Nadzorczej Wydawnictwa „Pielgrzym" i Banku Ludowego w Pelplinie. Występował przeciw antypolskiej
działalności Pruskiej Komisji Kolonizacyjnej. Wykupywał majątki niemieckie i po ich sparcelowoniu sprzedawał
je polskim rolnikom. Był członkiem (od 1904) i prezesem (1912-1919) Polskiego Centralnego Komitetu
Wyborczego na Rzeszę Niemiecką. Reprezentował polską społeczność" jako poseł do niemieckiego parlamentu.
Był jednym z przywódców Związku Pracy Narodowej. Poza działalnością w powiecie gniewskim czynnie
współdziałał z organizatorami plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu. W 1921 roku zrezygnował z probostwa
w Pieniażkowie i zamieszkał w swoim majątku. Zmarł 5 stycznia 1922 roku w szpitalu w Chojnicach i w tym
mieście został pochowany.
Na podstawie: ks. H. Mross, Słownik biograficzny kapłanów Diecezji Chełmińskiej wyświęconych wiatach 1821-1920. Pelplin 1995.
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Zakres pracy na cele oświatowe, inspirowany przez
Radę Ludową Powiatową, był bardzo bogaty i obejmował
m.in. dokształcanie i przygotowanie nauczycieli do naucza
MICHAŁ MISIORNY
nia ojczystego języka, historii i geografii. Organizowano zjaz
dy oświatowe w Pelplinie, Grudziądzu i Toruniu oraz prelekcje dla młodzieży i dorosłych z zakresu historii i literatury
polskiej. Ludzie porywali się do patriotycznych czynów
„W imię Oświaty!" -jak głosiła odezwa z nr 146 „Pielgrzy
ma" - Wschodzi dla nas jutrzenka wolności i swobody (...).
Wstaje z stuletniego snu Ojczyzna, podnosi się z grobu jed
na, zjednoczona Polska.
Każdą nadarzającą się okazję, o ile miała tylko związek
z utraconą Ojczyzną, co światlejsi przekształcali w manifestację patriotyczyną na rzecz wyzwolenia Polski spod pru
skiego panowania. Tak stało się z pogrzebem zacnego kapła
na, gorliwego Polaka, Jakuba Małeckiego w Nowej Cerkwi
w dniu 8 lutego 1918 roku, w którym wzięło udział kilka
tysięcy ludzi z Pelplina, Gniewa i okolicy.
W związku ze zbliżającymi się wyborami do niemieckie
go zgromadzenia narodowego, które władze pruskie zapla
nowały na 19 i 26 stycznia 1919 roku, na łamach „Pielgrzyma"
ukazywały się często odezwy skierowane do czytelników
o zbojkotowanie wyborów przez Polaków. W odezwie z
11 stycznia czytamy m.in.: Centralny Komitet Wyborczy i Na
czelna Rada Ludowa zakazują nam (Polakom) brać udziału
W l u t y m 1946 r o k u . . .
w wyborach (...), to znaczy że każdy Polak, każda Polka ma
pozostać w domu. Aż dwukrotnie na łamach wspomnianej
gazety wypowiadał się ks. dr Wolszlegier, który po ojcow
...wybuchła w szkole mała sensacja: ukazał się
sku wzywał Polaków do powstrzymania się od wszelkiej
pierwszy
numer Młodego Życia! Pismo młodzieży
czynności wyborczej. Tylko przez nieuczestniczenie Polacy po
twierdzą własną tożsamość. 16 stycznia wraz z „Pielgrzymem" szkół średnich, redagowane przez „naszych" lice
alistów, sprzedawało się po 5 złotych za egzemplarz
dotarła do czytelników specjalna ulotka zatytułowana „Ro
dacy", która kończy się gorącym apelem: A więc, Rodacy,
we wszystkich średnich szkołach miasta, a nawet
pamiętajcie, że 19 stycznia i 26 stycznia nie wolno nam iść na w pelplińskim Collegium Marianum oraz oczywi
wybory! Bóg i Ojczyzna to nasze hasło!
ście w kioskach.
Dlaczego problem wyborów tak nagłaśniano? Niech od
Byłem jeszcze smarkaczem, lecz mocno intereso
powiedzią Hanie się fragment niżej wymienionej odezwy.
Polacy! To jedynie dozwolona nam broń. To niemy nasz krzyk wałem sie prasą. Z jaką zachłannością rzuciłem się
rozpaczy, to nieme nasze wołanie do państwa zachodu: Pa w marcu 1945 roku na pierwszą po wojnie „nor
miętajcie o nas na Kongresie Pokojowym.
malną" polską gazetę, jaka dotarła do Tczewa, czyli
Co działo się w Gniewie w tym czasie?
bydgoską Ziemię Pomorską!. Była to ważna chwila.
Zobaczmy co zanotował „Pielgrzym" 1 lutego 1919 roku
Później nastał czas Dziennika Bałtyckiego, redagowa
str. 2-3. Nowego gwałtu i prowokacji dokonano na spokoj nego w Gdyni, który stał się główną gazetą naszego
nej ludności w Gniewie. Dnia 18 stycznia 1919 roku o godz.
630 przybył do Gniewa oddział „ Grenzschutzu " pod dowódz regionu. Z Dziennikiem Bałtyckim splotły się później
również moje losy - na krótko.
twem kpt. Masseubacha. Ustawiono karabiny maszynowe
i armaty i rozpoczęto rewizje w mieszkaniach i to w taki spo
Jednak Młode Życie było inne, bo własne, miej
sób, że nie zważano na chorych i starców. Żołnierze z bagne scowe - i dlatego zajęło pozycję osobną. Pierwszy
tami żądali wydania broni. Na ulicach rozpędzano kobiety
numer otwierało słowo wstępne dyrektora Szychlińkarabinami, a dziewczętom rozmawiającym po polsku od
skiego, ujęte w tonaq'i ojczyzna, nauka, cnota; dyro był
grażali się. Aresztowano dwóch Polaków: Jana Cyganka
najwyraźniej
przejęty wyczynem młodych redakto
i Mrozka z Gniewa. Równocześnie przeprowadzono szcze
gółową rewizję w domu i obejściach Czarnowskich w Gniew rów, bo uznał, że wydanie własnego pisma świad
skich Młynach i w mieszkaniu kasjera Banku Ludowego
czy, iż młode orlęta polskie przypinają skrzydła i gotuję
w Gniewie, Pawła Tollika. Prusakom chodziło, by poprzez się do lotu. Wtedy, w lutym 1946 roku, nikt chyba nie
takie nagłe najścia psychicznie wykończyć przywódców ru
zadawał sobie pytania, czy będzie to lot w miarę
chu niepodległościowego. Drugi przykład, którego nie wol
swobodny z perspektywy Tczewa kraj wyglądał
no pominąć to celowe kłamstwa hakatystów.
raczej
normalnie, region wracał do przedwojennej,
W dniu 24 kwietnia 1919 roku mieszkający w Gniewie
narodowo-katolickiej
barwy (najliczniejszą organi
i okolicy Niemcy zebrali się, by zaprotestować przeciw pla
nowanemu odstąpieniu Polsce Prus Zachodnich. Wiadomość
zacją młodzieżową w n a s z y m gimnazjum była
ta zbulwersowała Polaków, którzy wtargnęli na salę i zakłó
w 1946 roku - obok harcerstwu - Sodalicja Mariań
cili to spotkanie. W tym czasie ogromna rzesza Polaków
ska), wszelkie ważniejsze uroczystości miejskie
zebrała się w sali Bratkowskiego, domagając się przyłącze
i
szkolne zaczynały się od mszy w farze (w lutym
nia całego Pomorza wraz z Gdańskiem do Polski. Niemcy
1946 roku taką ważną fetą była akademia z okazji
natomiast ogłosili, że w Gniewie zebrało się ich ponad 1000,
200 rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki), zatem
co było nieprawdą bowiem było ich tylko 56, jak doniósł
o tym "Pielgrzym".
nowa Polska udawała dawną Polskę, a orlęta miały
Większość społeczeństwa polskiego - mimo tych burz
- krótko mówiąc
poszybować w tej „przedwojen
liwych zajść — wierzyła, że wnet nadejdzie upragniona wol nej aurze".
ność. Dlatego wszystkie poczynania Rady Ludowej Powia
Głównym orlątkiem był naczelny redaktor Mło
towej słowem i czynem popierali zarówno na wiecach jak
i w aktywnym działaniu w polskich towarzystwach i orga dego Życia, uczeń II licealnej, Janusz Pasierb, syn mo
nizacjach.
jego łacinnika. W pierwszym numerze sam nie pchał
się na afisz, pisali inni - Irena Wąsowicz o Kościu(O Straży Ludowej w Gniewie w następnym numerze).

Miała wrócić
Polska
Wspomnień z okresu powojennego
ciąg dalszy
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szce - rocznicowo, Walburga Rutkowska o „typie niężnej (składka: 1500 złotych) na ekshumację
kultury polskiej", głosząc, że właśnie w epoce bom pomordowanych przez okupanta tczewiaków, po
by atomowej trzeba mocniej postawić na humani- mogło mi zlokalizować w czasie jedno z najmoc
stykę, Wanda Gronkiewiczówna ogłosiła na blisko niejszych przeżyć młodości - pochód jasnych tru
dwóch kolumnach swoje wspomnienie z powstania mien z surowego drewna, sunących na platformach
warszawskiego, a Czesław Raczkowski pofantazjo w zupełnej ciszy zamarłego miasta w kierunku ryn
wał o szkole roku 2000:
ku. Ile ich było? Kilkadziesiąt? Stokilkadziesiąt?
Gimanzjum, które zwiedziłem, ma własną: stację tele- Hitler zapoczątkował rozprawę z czołowymi repre
wizyjno nadawczą, rozbijatom, lotnisko i wiele innych zentantami polskiej społeczności Tczewa niemal na
udogodnień (...). Plan lekcji dzieli się: godziny filmu, tychmiast po wkroczeniu do miasta. Podczas oku
telewizji, krytyki, egzaminu z całodniowego materiału. pacji o masowych grobach, które otworzono wiosną
Książki zastępują „mawiarki", są to aparaty głośnikowe, 1946 roku, mówiło się tylko szeptem. Było ich wiele
które po nawinięciu na nie mikrotaśmy powtarzają w różnych miejscach, między innymi na terenie
wykłady profesorów lub uczonych całego świata...
koszar. Jedną z pierwszych ofiar tej masakry był autor
Wpadłem w zachwyt i doznałem piekącego uczu wydanej przed wojną historii, miasta, Edmund
cia zawiści: dlaczego mnie nie ma wśród redakto Raduński.
rów?! W owym pierwszym odruchu nawet nie przy
Młode Życie zaroiło się od drugiego numeru od
szło mi na myśl, że jestem tylko pętakiem z I a, że reklam: kupcy dosyć hojnie poparli pismo, a do
wpierw trzeba by nieco podrosnąć - no i oderwać pierwszych należeli właściciele trafiki tytoniowej
się od Karola Maya i Curwooda.
Wojszwiłłowie, właścicielka kawiarni „Wrzos" Ja
Pasierb-junior przedstawił się w drugim nume dwiga Neupauerowa, właściciel „Domu Bławatów"
rze Młodego Życia jako autor artykułu zatytułowa Wacław Korpolewski oraz drogerzysta M. Buzalski.
nego „Jedność narodowa". Pisał w nim, że wojna Syn ostatniego, Bogdan Buzalski, był. jednym z ak
i jej następstwa doprowadziły do przemieszczania lud tywniejszych autorów Młodego Życia.
ności Polski. Także w szkołach pomorskich spotykamy
Janusz P. objawił się jako autor jeszcze i w pią
sympatycznych lwowiaków i wilnian, energicznych tym numerze. W artykule „Tradycje i zadania"
warszawiaków i wielu innych mieszkańców różnych oko nawiązał do rocznicy Konstytuq'i 3 Maja, formu
lic naszego państwa.
łując w pozytywnym duchu zadania na przy
Czy jest to rzeczą korzystną, że na naszym terenie szłość. Wierzył, że zbliżające się (wyznaczone na
spotykają się ludzie ze wszystkich prawie części Polski? 1947 rok) wybory dadzą Polsce sejm, senat, po
I tak, i nie.
rządną konstytucję i trwały ustrój polityczny. Był
Pisał wyraźnie „na kontrze" wobec sławnej to już ostatni numer Młodego Życia pod jego kie
przedwojennej pomorskiej ksenofobii, szczgólnie wy rownictwem: zbliżała się matura, pierwsza po
razistej w przejawach niechęci wobec „bosych Ant wojnie, on również do niej stawał. Miał siedem
ków" z Kongresówki i Galiq'i, którzy zmobilizowali naście lat z kawałkiem. Kierownictwo pisma od
się po 1920 roku, aby zawładnąć bogatszym byłym dał w ręce Marii Wiszniewskiej. 8 maja 1946 roku
zaborem pruskim. Janusz rozważał wszystkie „tak do pierwszej po wojnie matury przystąpiło 51
i nie", prowadząc rzecz do konkluzji, że jednak uczniów naszej szkoły oraz jeden ekstern. Nas,
wszyscy jesteśmy Polakami - a z tego faktu wynika młodszych uczniów, też z tej okazji ogarnął na
ją zobowiązania, nakaz „walki o jedność", rozumia strój podniosły... i wagarowy.
nej jako integraqa. Odcinał się od regionalizmu toż
Przyszło mi na myśl, by (na nie wiadomo jaki
samego z separatyzmem, liczył na to, że szkoła stanie użytek) spisać wszystkich autorów Młodego Życia się jednym z głównych narzędzi scalania wielkiej dzieląc ich na d (duże teksty) i m (małe teksty oraz
powojennej mieszaniny. I miał raq'ę. Na własnym listy do redakcji). Oto oni:
przykładzie doświadczyłem tego oddziaływania,
Henryk Andrzejczak d
które sprawiło, że oswoiłem się z wilniukami, lwoWanda Bazetla d
wiakami, „energicznymi" warszawiakami - bez star
M. Bieliński m
ty dla siebie.
Krystyna Blochówna m
Kolejne numery Młodego Życia były kompono
Kazimierz Błędzki d
wane na zasadzie: aktualności plus rozmaitości.
Halina Borkowska d
W drugim numerze aż dwie autorki - Eugenia
Zygmunt Bottucki m
Grzankowska i Irena Wąsowicz - nawiązały do
Bogdan Buzalski d d d
pierwszej rocznicy wyzwolenia Tczewa (WąsowiApolonia Daszyńska m
czówna wspominała, że „sołdat" .w pierwszej
Feliks Dąbek (podinsp. szkolny) d
chwili chciał Ją zastrzelić, myśląc, że jest „gerMaryla Dreliszakówna m
manką"). Ujawnił się też - pod literkami - pierw
Tadeusz Dworak (nauczyciel) d d
szy poeta, w rubryce „z kraju i ze świata" znala
Elżnieta Futschik m
złem wiadomość, iż pomorska Wojewódzka Rada
„Gawron" pseud. d
Narodowa uczciła 50-lecie pracy twórczej Ada
Alicja Głowacka d
ma Grzymały-Siedleckiego darem w postaci domu
Wanda Gronkiewiczówna d d + wiersz
z ogrodem (a kto taki, ten Grzymała-Siedlecki
Eugenia Grzankowska d
oczywiście nie wiedziałem; oświecenia doznałem
„Harcerz Orli" krypt, d
mniej więcej dwa lata później, kiedy zakopałem
Lucjan Hofman d
się w Bibliotece Boya...). Wezwanie do zbiórki pieEdward Jagusiak (insp. szkolny) d
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„Nauczyciel" krypt, wiersz
Klemens Nowak wiersz
Teresa Ossowska d
Janusz Pasierb d d
Jerzy Pucek (nauczyciel ?) d
Czesław Raczkowski d d
Walburga Rutkowska d
„Script" (krypt.) wiersz
Leon Siewruk d
„Marcjanna Sroka" pseud. autorki satyry w gwa
rze kociewskiej
Franciszek Szychliński (dyrektor) d
Stefania Sredzińska m
Jadwiga Tutkowska m
Zofia Warchołówna m
Irena Wąsowicz d d d
Wiszniewska-Głowacka (zbiór. pseud.) d
Marian Widomski m d m
W. M. (krypt.) wiersze
Lech Wojciechowski m
Wójcik m
Wawrzyniec Zieliński m
Z. K. (krypt.) m
Alfons Żurek ks., prefekt, d
Podobnie postąpiłem z artystami, uświetniający
mi akademie, przedstawienia i koncerty szkolne:
Tadeusz Baszniak - recytator
Krystyna Bilińska - Podstolina w „Zemście"
Bogdan Buzalski - Papkin w „Zemście"
Leon Ceglecki - scenograf „Zemsty"
Stefan Cejrowski - śpiew
Zofia Dworakowa (nauczycielka) - reż. „Zemsty"
Antoni Furdal - Wacław w „Zemście"
Lucjan Knitter - mularz w „Zemście"
Eugeniusz Knopiński - Śmigalski w „Zemście"
Elżbieta Milke - śpiew
Kazimierz Majewski - recytator
Tadeusz Słomiński - Cześnik w „Zemście"
Zygmunt Synak - recyt. i Dyndalski w „Zemście"
Ignacy Szczepański -'lektor
Zbigniew Tomczyk - Rejent w „Zemście"
Maria Wiśniewska - Klara w „Zemście"
Leon Wojciechowski - mularz w „Zemście"
Halina Zielińska - fortepian
Benedykt Ziomek - Perełka w „Zemście"
Hanna Żurawska - recytatorka
Stale śpiewał też chór szkolny pod kier. profeso
ra śpiewu Rudolfa Fitza, który tak naprawdę intere
sował się astronomią i w tymże 1946 roku organizo
wał z lunetą na dachu gimnazjum obserwacje ciał
niebieskich, sadowiąc się w dawnym gnieździe nie
mieckiej artylerii przeciwlotniczej. Uczestniczyłem
w tych zabawach na zasadzie gapia.
Wiele nazwisk z obu list kojarzy mi się z twarza
mi, niektóre są wspomnieniem przyjaźni. Niemniej
trzeba pamiętać, że odnoszą się one tylko do drugie
go półrocza roku szkolnego 1945-1946: Młode Życie
zgasło po wydaniu ostatniego, przedwakacyjnego
numeru, i nie odrodziło się po wakacjach. Dlacze
go? Nie wiem. Po wakacjach znaczyło - po referen
dum „3 razy Tak".
Janusz Pasierb zaskoczył kolegów wyborem stu
diów w seminarium duchownym. Nie ukrywam, że
podobne zaskoczenie towarzyszyło wyborom innych
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towarzyszy z ławy szkolnej: Czesia Poćwiardowskiego czy choćby Kloneckiego, z którym tak sympa
tycznie grało nam się w „Ślubach panieńskich".
Przed maturą nie zdradzali się ze swymi pomysła
mi, a potem - hop, już byli za murami seminariów.
Norma była przecież inna: nikt nie ukrywał planów
na „po maturze" - ten szedł na politechnikę, owa
do akademii medycznej, ktoś jeszcze na ekonomię
czy rolnictwo. Milczeli jedynie przyszli księża. Bar
dzo możliwe, że ich tajemniczość jakoś wiązała się
z czasami, w których przyszło wybierać - w każ
dym razie nie wykluczam tej przyczyny dyskrecji.
Pasierb skoczył do semianrium niejako prosto z bo
iska do siatkówki, z redakcji Młodego Życia, z ra
mion profesor Klary Zielińskiej, z z którą tak chętnie
i zgrabnie tańczył w auli na zabawach. Wydawał
się chłopcem z tego świata, a okazało się, że sam
siebie widział inaczej. Ostatni faz rozmawiałem
z nim w kuluarach Teatru Dramatycznego, po sesji
solidarnościowego Kongresu Kultury w 1981 roku.
Pasierb przemawiał na kongresie, zachęcając arty
stów i intelektualistów, aby udali się pod skrzydła
Kościoła, czyli do jedynej przystani prawdziwej wol
ności. Znałem granice wolności, zarysowane przez
„realny socjalizm", ale również wiedziałem, że w oa
zie prawdziwej wolności też są granice, tyle, że ina
czej wytyczone. Jednak nie byłem w nastroju pole
micznym: rozmawialiśmy nostalgicznie o Tczewie,
o szkole, o jego - już nieżyjącym ojcu, którego zali
czałem do najwspanialszych moich nauczycieli. Do
pytywał się o niektórych kolegów sprzed lat. Sam
był już sławnym profesorem, historykiem sztuki,
poetą (nie wiem, czy dobrym - to były i są rejony,
w których nie mam rozeznania), był wybitnym człon
kiem znakomitych gremiów, również papieskich.
I był, rzecz jasna, księdzem. Ani on, ani ja nie mieli
śmy w ten wieczór pojęcia, że za kilka godzin usta
nowiony zostanie „stan wojenny". Okazał się on
rowem, który oddzielił mnie od wielu ludzi - odtąd
utożsamiających mnie z reżimem wojskowym. Spo
tkałem Janusza jeszcze kilka razy w samolocie do
Rzymu, lecz nie podchodziłem: nigdy nie był sam,
zawsze towarzyszył mu jakiś młody kleryk lub
ksiądz. W Gdańsku, po wykładzie o „pionowym i po
ziomym wymiarze kultury", znikł mi z oczu, oto
czony ciasnym wieńcem wielbicieli z tamtejszych kół
artystycznych. W rezultacie wiadomość o jego śmier
ci stała się dla mnie szokiem: Młode Życie zgasło po
raz drugi...
Mama postanowiła,
że brat Janek i ja uczęszczać będziemy do szkoły
muzycznej. Klasa fortepianu. Mama sama grała, miała
przed wojną nauczycielkę, pannę J , czytała nuty
i radziła sobie z klawiaturą dosyć sprawnie - w za
kresie tzw. repertuaru salonowego. Marzyła jednak,
że kiedyś rozlegnie się w domu prawdziwa muzyka
w wykonaniu któregoś z nas.
Szkołę muzyczną otworzono w budynku podominikańskim przy Placu Grzegorza. Obaj moi nau
czyciele mieli nobliwe podwójne nazwiska - Kmicic-Mieleszyński i Dunin-Borkowski. Ten drugi był
ponadto bardzo wytworny i wypielęgnowany.
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Dzięki wspaniałej super-heterodynie marki
Wydarzeniem roku...
Graetz osłuchałem się już nieco w muzyce. Radio
transmitowało koncerty Grzegorza Fitelberga, da ...był dla mnie bez wątpienia zlot ZHP w Szczecinie.
wało sporo „muzyki z płyt" oraz recitali. Stop Wiadomość, że drużyna - czyli gimnazjalna „jedyn
niowo przechodziłem od umiłowania muzyki lek ka" - ma w nim uczestniczyć, dotarła gdzieś W koń
kiej do muzyki wielkiej. Sam nie nadawałem się cu marca. Zadrżałem z emocji i ze strachu. Obawia
jednak na muzykanta. Pod presją nauczyciela łem się reakcji mamy. Że zabroni. Po śmierci Tomka
dosyć szybko zorientowałem się, że dla samych i Romka trzęsła się nade mną i nad Jankiem, nawet
tylko ćwiczeń sprawnościowych musiałbym zmie nad Wisłę nie mogliśmy chodzić sami bez opieki,
nić całe życie, czyli mówiąc prozaicznie, wyrzec rzeka była przecież okrutna i co roku sięgała po ofia
się zabaw i wygłupów wieku szczenięcego. Nie! ry. Łamaliśmy ten zakaz z pełną świadomością, że
Ćwiczyłem niedbale, poświęcając na to bardzo postępujemy źle. A tu nagle nie brzeg Wisły, lecz aż
mało czasu, palcowałem na klawiszach po swo Szczecin, czyli wyprawa na skraj świata!
jemu i niezdarnie, a wytworny Dunin-Borkowski
Przeczuwałem trafnie. Powiedziała: nie poje
spoglądał na mnie z wzrastającym obrzydzeniem. dziesz. Trzeba było stanowczej interwencji ciotki
Świadectwo wypadło po roku bardzo mizernie. Wandy, by przełamać jej opory. Leszek, syn ciotki,
Niemniej na Plac Grzegorza uczęszczałem ocho starszy o dwa lata ode mnie i też członek naszej
czo: tuż obok szkoły muzycznej mieszkał malarz drużyny, obiecał, że będzie miał na mnie oko. Drugi
Alfons Lidziński, a przed szkołą wirowała jego kłopot wynikł z niedostatków umundurowania: dru
pikantna córeczka - pierwsza dziewczyna, od żyna była żeglarska, a miałem tylko górę stroju, czy
której trochę zakręciło mi się w głowie. Miała zwy li bluzę. Marynarskich spodni nie udało się zdobyć;
czaj przekomarzać się z chłopakami, balansując zadowoliłem się narciarskimi spodniami, w dodat
na cienkiej granicy między swobodą i wdziękiem ku czarnymi i pożyczonymi.
a wulgarnością, a to bardzo mi imponowało: inne
Był kwiecień. Drużyny chorągwi gdańskiej ZHP
dziewczyny były albo wyniosłe, albo nieśmiałe; zebrały się w Sopocie. Tam czekał specjalny pociąg
krótko mówiąc - Lidka była pyskatym objawie zlotowy, tam wydano prowiant na drogę. Dzięki za
niem. Teraz, wspominając ową miłą okoliczność piskom Leona Siewruka z I licealnej wiem, z czego
uboczną, która sprawiała, że bez przykrości bie się składał: na głowę przypadło 750 gram chleba,
gałem do Dunina-Borkowskiego, dochodzę do 3 puszki sardynek, 250 gram mięsa konserwowego,
wniosku, że moja przygoda z fortepianem mogła
7 dekagramów masła i 15 dekagramów cukru. Sar
rozgrywać się w latach 1947-1948, a nie - jak dynki, konserwy mięsne... — tak, to była epoka pa
wcześniej zasugerowałem - już w roku 1946. Jako czek! Polskę zalały przesyłki ONZ-owskiego progra
13-latek, zakochany raczej w dorosłych paniach, mu pomocy. Młode Życie pisało: „Hip, hip UNRRA!"
nie reagowałem jeszcze na wdzięki dzierlatek.
Nigdy przedtem ani nigdy potem nie obżeraliśmy
Szkołę muzyczną porzuciłem po roku z okła się tak czekoladą (twardą, w grubych klockach), dże
dem, lecz muzyka pozostała. Czytałem i pisałem mem pomarańczowym, sokami z południowych owo
nuty. Pamiętam zdziwienie kuzynki Gabryni, któ ców. Puste puszki po konserwach mięsnych zastę
rą podczas wakacji posadziłem do pianina, powały na podwórkach piłkę do kopania, bo piłek
a przed nią rozpostarłem modernistycznego wal prawdziwych nie było. Nie wiem, czy dary UNRRA
ca a la Prokofiew, skomponowanego dla zaspokoje dzielono wtedy sprawiedliwie między potrzebują
nia własnej próżności. Gabrynia grała go prima cych. Jeśli tak, było to morze darów, bo w naszym
vista z komentarzem: „No, no, kto by pomyślał..." domu polki dosyć długo uginały się pod wielkimi
Systematyczne były wyprawy do Poznania, gdzie puszkami soku grapefrutowego i licznymi mniejszymi
tamtejszy dziadek - uprzedzony listem - wysta puszkami z mięsem, dżemami, pastami (pamiętam,
wał bilety do obleganej opery: pierwsze mocne że przedmiotem dowcipów był anglosaski pudding
wrażenie wiązało się ze spektaklami oper Masca- w niczym nie przypominający naszego ...budyniu).
gniego „Cavalleria rusticana" (mama mogła bez
Pociąg zlotowy toczył się powoli, z długimi i krót
końca słuchać sławnego intermezzo sinfonico) szymi postojami, przez okolice zniszczone wojną
oraz Leoncavalla „Pajace" za dyrekcji Zygmunta i ogołocone przez szabrowników. Na stacjach kręci
Latoszewskiego. Głupi byłem jeszcze jak but: za li się czerwonoarmiści, najwyraźniej nadal okupo
stanawiał mnie dopisek dr przed nazwiskiem wali linie komunikacyjne. Większość wagonów zaj
Latoszewskiego na afiszu, jeszcze nie wiedziałem, mowali harcerze, ale były także wagony ZNMS-u,
że mogą być inni doktorzy niż lekarze; ot, ciem ZMW-u, OM TUR-u. Do Szczecina wybierała się cała
niak z prowincji! Gromadziłem też nuty i na siłę ówczesna zrzeszona młodzież. Dopiero na miejscu
starałem się wyuczyć niektórych utworów: pie miało się okazać, że zlot ZHP jest częścią większych
śni bez słów Mendelssohna-Bartholdy'ego, walca uroczystości pod hasłem „Trzymamy straż nad
Brahmsa, a nawet - o zgrozo - poloneza A-Dur Odrą", w których uczestniczyły wszelkie możliwe
Chopina, przy czym moja lewa ręka notorycznie organizacje.
nie nadążała za prawą. Pamiętam jednak, że tym
Na dworcu w Stargardzie doszło do niespodzie
niezdarnym graniem oczarowałem pewną ślicz wanego spotkania rodzinnego. Pociąg zlotowy za
ną dziewczynę, która przyjechała na wakacje do trzymał się przy peronie, przy którym stał pociąg
ciotki Wandy. Była to Danka Derkaczówna z Do z pionierami - czyli osiedleńcami z Pomorza Gdań
rohuska, przez dłuższy czas mój prywatny ideał skiego - którzy udawali się do Szczecina i okolic.
piękności.
Rozpoznałem wśród nich Walentynę Struczyńską,
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kuzynkę mamy, najmłodszą i najpowabniejszą z mo
ich ciotek. Ona również była „pionierem". Ucało
waliśmy się czule. Widziałem ją wtedy ostatni raz.
Późno wieczorem, już było ciemno, pociąg wto
czył się na staq'ę Szczecin-Niebuszewo. Maszerowa
liśmy dosyć długo nieoświetlonymi ulicami na kwa
terę, którą wyznaczono nam w wielkim, ponurym
gmachu szkolnym. Tczewskiej „jedynce" przydzielono w niej pięć klas, zasłanych słomą.
Mieliśmy w drużynie przybocznego, czyli zastęp
cę drużynowego. Nazywał się Doering. Był wielkim
elegantem. Kierownictwo, mimo późnej pory, posta
nowiło wypuścić się do miasta. I ten to Doering po
stawił mnie wtedy na baczność:
- Druh wyczyści mi buty!
Nie uwierzyłem własnym uszom. Patrzyłem na
niego bez zrozumienia. Powtórzył polecenie, doda
jąc:
- To rozkaz!
Poczułem się upokorzony. Czyściłem buty dru
ha przybocznego z jasną świadomością, że dzieje
się zwykłe świństwo, czyli nadużycie. Doering wy
brał sobie mnie, czyli druha najmłodszego i najmniej
obeznanego z etosem ZHP; ponadto wiedział pew
nie, że nie pójdę na skargę do drużynowego. Nie
wiedział natomiast, że zapamiętam jego nazwisko
i jego fryzjerską elegancję.
Zlot był pierwszym wielkim ale nie całkiem
uświadamianym (dopiero we wrześniu miałem
ukończyć 13 lat) doświadczeniem politycznym szcze
niaka. Do dziś zdumiewa mnie, jak nikłe jest jego
echo w piśmiennictwie. Bądź co bądź na Wałach
Chrobrego odbyła się potężna, masowa manifesta
cja braku sympatii dla Bolesława Bieruta...
Idźmy po kolei! Nazajutrz rano udaliśmy się
czwórkami na śniadanie do restauracji, stamtąd zaś
na Plac Hołdu Pruskiego, gdzie położono kamień
węgielny pod pomnik „Trzymamy straż nad Odrą".
O ile wiem, pomnik do dziś nie powstał. Z placu
młodzież spłynęła do podnóża Wałów Chrobrego.
Były to tysiące luda, wymienialiśmy się herbami
z harcerzami z całej Polski.
Na koronie Wałów Chrobrego przygotowano try
bunę. Zjawili się na niej Bolesław Bierut, marszałek
Michał Rola-Żymierski, premier Edward Osóbka-Morawski, wicepremier Stanisław Mikołajczyk, minister
Władysław Gomułka, wojewoda szczeciński Leo
nard Borkowicz oraz komendant zlotu Laton. Prze
mówień nie pamiętam; już na całe życie pozostała
mi ta niezdolność do konsumpcji cudzego ględzenia z trybuny, choćby najbardziej podniosłego.
A w Szczecinie rzeczywiście ględzono tego dnia pod
niośle, była pierwsza rocznica zdobycia miasta,
wspominano o słupach Chrobrego, o ziemi, która
po wiekach wróciła (?) do Polski, o zobowiązaniach
młodego pokolenia - i tak dalej. Naście lat później
znalazłem się w Szczecinie w charakterze dzienni
karza „Głosu Szczecińskiego" i odczytałem z zaku
rzonych gazet sprawozdanie z owej imprezy na
Wałach Chrobrego - dosyć wierne, lecz z pominię
ciem jednego szczegółu: otóż po przemówieniu Bie
ruta, Borkowicza i komendanta zlotu, młodzież
urządziła - ni stąd ni z owad - owację Mikołajczy
kowi. Trochę oklasków dostał również marszałek
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Rola Żymierski, cały entuzjazm spadł natomiast na
łysą głowę wicepremiera. Skandowaliśmy bez koń
ca „Mikołajczyk! Mikołajczyk!", następnie ruszyliśmy ławą w górę olbrzymiej skarpy, na sam szczyt,
a tam starsi harcerze }jęli podrzucać w górę i kołysać
„demokratkę" - czyli szewroletę z demobilu - którą
zamierzał odjechać wicepremier. „Mikołajczyk! Mi
kołajczyk!*'. Był to jawny afront wobec pozostałych
notabli. Bierut, Osóbka i inni zmyli się niepostrzeże
nie, pozostał tylko nieszczęsny londyński wicepre
mier, bezradny wobec entuzjazmu harcerzy. Zetwuemowcy na każdy nasz okrzyk „Mikołajczyk!"
odpowiadali kontr-skandowaniem „do Londyrui!",
lecz wobec przytłaczającej przewagi harcerzy wła
ściwie byli bezradni, czyli niesłyszalni. W grupie
ZWM-owców znajdował się mój przyjaciel Zbyszek
Maj, z którym poznaliśmy się w 1954 roku - już
w innej Polsce, i to on opowiedział o antyharcerskiej
„mobilizacji" lewicowych grup zlotowych.
Nazajutrz odbywała się na Jasnych Błoniach de
filada harcerzy. Trwała prawie osiem godzin, od rana
do piątej po południu. Maszerowały w pełnym słoń
cu wszystkie przybyłe z kraju drużyny. Miałem kło
pot z mymi narciarskimi spodniami; już w marszu,
kiedy rozległ się rozkaz „baczność! na prawo patrz!",
nagle poczułem, że zsuwają mi się z bioder: pękł
pasek. Jakoś przeżyłem tę straszną chwilę: przyciskałem spodnie łokciem do biodra i nie skompromi
towałem drużyny. Jak inni wybijałem krok defila
dowy i wpatrywałem się w trybunę honorową,
dziwnie pustawą. Defiladę odbierał naczelnik ZHP,
zjawił się też jakiś drugorzędny generał, natomiast
władze państwowe odpowiedziały na manifestację
z poprzedniego dnia gremialną nieobecnością. To
warzysz Bierut stracił serce dla harcerzy.
Przeżywałem zlot w kategoriach zabawy i draki.
Politycznego wydźwięku nieoczekiwanej manifesta
cji na Wałach Chrobrego nie czułem, bo jakże, mia
łem niespełna 13 lat. Owszem, wiedziałem, że Bie
rut nie podoba się wujowi, ciotce, mamie, lecz - jeśli
nie myli mnie pamięć - mama miała mu głównie za
złe nazwisko, a ściślej jego brzmienie: „Bierut? Po
jakiemu to?". Do nowej Polski zgłaszała więcej po
dobnych zastrzeżeń.
Pamiętam dzień, kiedy do sklepu weszła grupa
oficerów, coś kupowali. Byli hałaśliwi, niezbyt wy
tworni. Mama była rozczarowana: "I to mają być
oficerowie?! Z takimi manierami?" - po czym, opo
wiedziała, jak jej zdaniem powinien prezentować się
polski oficer, a to znaczyło, że przywołała obraz ofi
cera przedwojennego, takiego, jakiego znała z Gru
dziądza, gdzie na przełomie lat dwudziestych i trzy
dziestych prowadziła filię firmy „Jan Struczyński".
A wracając do Szczecina: choć przeżywałem zlot
jako niezłą przygodę, coś przecież czułem - skoro
zauważyłem i zapamiętałem choćby tę absencję
władz państwowych podczas defilady na Jasnych
Błoniach...
W dniu defilady o północy ponownie załadowali
śmy się do wagonów - na niemal całodobową pod
róż powrotną, przybocznego Doeringa skreśliłem raz
na zawsze, obawiam się jednak, że razem z Doeringiem jak z przekłutego balona uszła ze mnie spora
dawka entuzjazmu dla „wodzowskiego" harcerstwa...

Poniżej drukujemy odezwę wojewody pomorskiego, Jana Brejskiego wydaną w Toru
niu 5 września 1920 roku. Tekst ukazał się w kilku pomorskich pismach, m.in. w Głosie
Robotnika, organie Narodowej Partji Robotniczej na Pomorze, dnia 11 września.
Wypowiedź ta została przez Pomorzan uznana za nader kontrowersyjną, ponieważ
wojewoda niesłusznie zarzucał separatyzm mieszkańcom tego regionu. Miało to miejsce,
gdy przed miesiącem sytuację na Pomorzu badała specjalna komisja sejmowa pod prze
wodnictwem ks. Feliksa Bolta, przyznając bardzo wiele racji tutejszym protestom społe
czeństwa.

Obywatele P o m o r z a !

P

olska niepodległa powstała z grobu niewoli i poniżenia pod hasłem zjednoczenia wszystkich dziel
nic. Temu hasłu zawdzięcza nasze ukochane
Pomorze swoje zjednoczenie z Macierzą. Poczu
ciu jedności z innymi dzielnicami Polski zawdzięczamy, że
śmy się nie wynarodowili. W imię tej jedności spieszyli
nam na pomoc bracia z całej Polski, zarówno przed wiekami
kiedyśmy z Pomorza wypędzali krzyżaków, jak podczas nie
dawnego' najazdu bolszewickiego. Rząd i Sejm Polski
w Warszawie odnoszą się do Pomorza jakby do ulubione
go dziecka z ojcowską życzliwością jak tego dowodem
jednomyślne uchwalenie pilnych wniosków pomorskich
posłów, władz i instytucji społecznych. Nie znam wypad
ku, żeby jakieś słuszne żądanie Pomorza spotkało się z opo
rem władz centralnych w Warszawie lub Sejmu Polskiego.
Tak daleko Polska cała darzy nas życzliwością i zaufaniem.
Dlatego ból i wstyd napełnił serce moje, kiedy zauwa
żyłem, że znaleźli się na Pomorzu ludzie źli lub niemądrzy,
którzy bądź to wskutek uchybień doznanych ze strony
pochodzących z innych dzielnic jednostek, bądź też pod
wpływem idącej z zewnątrz agitacji separatystycznej, dzieł

nicowej, szerzą nienawiść do rodaków z Kongresówki i Ma
łopolski, z Litwy i Białorusi, w chwil kiedy tam wszyscy
prawi Polacy myślą o tym, jakby się przysłużyć Pomorzu
i Pomorzanom. Znaleźli się u nas nawet zbrodniarze, którzy
synów naszych, spieszących w szeregi armii ochotniczej,
aby walczyć za całość i jedność Polski, usiłują pozyskać
dla swoich zachcianek dzielnicowych i w tym celu oczer
niają w haniebny sposób Naczelnika Państwa Polskiego
i Wodza Naczelnego, Prezydenta Ministrów, Sejm Polski
i wszystkich Polaków, którzy nie przechodzili przez pruskie
szkoły i koszary. Ta zbrodnicza agitacja wywołała Już zaj
ścia, które okryłyby hańbą i wstydem całe Pomorze i zgu
biłyby Polskę, gdyby się miały powtarzać.
Jako Pomorzanin, dumny ze swego pomorskiego po
chodzenia jako najwyższy urzędnik Pomorza nie mogę na
zbrodniczą agitację patrzeć bezczynnie. Domagając się sta
nowczo od władz centralnych, aby na Pomorze przysyłali
tylko najlepszych urzędników i oficerów, a w pierwszym
rzędzie.rodowitych Pomorzan, należycie uzdolnionych
i w ogóle ludzi obeznanych dokładnie ze stosunkami po
morskimi, poleciłem przecież podległym mi władzom, aby
w zakresie swojego działania bezwzględnie zwalczały wszel-
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ka agitację separatystyczną dzielnicową jako szkodliwą
dla Państwa i prowadzącą do rozbicia Polski. Starostowie,
Prezydenci miast, Komendanci Policji Państwowej, otrzy
mali rozkaz, aby agitatorów szerzących nienawiść do roda
ków - z innych dzielnic Polski - aresztowali i internowali
bez względu na osobę i ich stanowisko.
Zaś do patriotycznych obywateli Pomorza, miłujących
Polskę całą czujących się nasamprzód Polakami, a dopiero
potem Pomorzanami, zwracam się z gorącą prośbą aby ze
chcieli użyć swego wpływu, celem zwalczenia agitacji se
paratystycznej i dzielnicowej.
Pomorzanie, nie uwieczniajmy kordonów, które na ciele
Polski nakreślili zaborcy, nie przyczyniajmy się do tego,
aby piętno pruskich szkół i koszar nie przylgnęło do nas,
jak żółta łata do chałata żydowskiego, aby była dzielnica
pruska stała się tym, czym w miastach średniowiecznych
było getto żydowskie, tj. dzielnicą ludzi wzgardzonych i wy
kluczonych z grona reszty obywateli.
Od lat tysiąca strzeżemy ujść Wisty i wybrzeża Bałtyku
- dla Polski przez półtora wieku opieraliśmy się germanizacji i kolonizacji, z miłości dla Polski, za Polskę walczyli i ginęli
nasi synowie pod wodzą gen. Hallera na polach Francji, za
Polskę walczą pod Piłsudskim przeciw dziczy bolszewickiej,

pomni, że tylko ścisła łączność z Polską a nie separatyzm
i dzielnicowość, ochronią nas przed krzyżacką niewolą i wy
narodowieniem; tylko Polska może nam zapewnić dobro
byt, tylko pod silnym wpływem Polski wzniesiemy się na
wyżyny cywilizacji i kultury, zachowując przytem odręb
ności szczepowe i wspomnienia dziejowe naszej ziemi po
morskiej. My, Pomorzanie z ziem Lubawskiej, Michałowskiej,
Chełmińskiej, Malborskiej, Borów Tucholskich, Kociewia
i Kaszub jesteśmy tak dobrymi Polakami jak Kujawiacy,
Wielkopolanie, Krakowiacy, Podhalanie, górale tatrzańscy,
Ślązacy, Mazurzy, Warszawiacy itd. Polska jest wielką i licz
ne ją zamieszkują szczepy, z których każdy odmiennym mówi
narzeczem, ale wszystkie te szczepy tworzą jeden naród
polski, mający wspólny język książkowy, wspólne państwo,
wspólną przeszłość dziejową wspólnych wrogów i tylko
w jedności przyszłości szczęśliwej doczekać się mogą albo
w jedności z całym narodem polskim będziemy wolnymi
obywatelami, albo zwaśnione i zwalczające się wzajemnie
szczepy polskie ujarzmią bolszewicy, czyhający na naszą
zgubę na Wschodzie i na Zachodzie.
Toruń, dnia 5 września 1920 r.

Jan Brejski

Wojewoda Pomorski
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Najmłodszych redaktorów naszego regionu, skupionych wokół gezet szkolnych, spotkaliśmy
na pierwszych warsztatach dziennikarskich zorganizowanych w 1996 roku w Tczewie przy okazji
podsumowania konkursu Strona dla Kociewia. Młodzi ludzie z gniewskiego „Cymbała" już wów
czas zwrócili na siebie uwagę. Po kolejnych warsztatach, jakie odbyły się w 1998 roku w Czarnej
Wodzie, zespół redakcyjny tego pisma przysłał nam swoje wspomnienia-relacje, które w całości
zamieszczamy poniżej.

P

o wakacyjnej przerwie przy
gotowujemy się do wydania
kolejnego numeru „Cymbała",
gazetki samorządu uczniow
skiego. Przypomina nam się w związ
ku z tym miłe i pełne wrażeń spotka
nie, w którym przedstawiciele naszej
redakcji uczestniczyli 12 czerwca 1998
roku w Czarnej Wodzie.
Były to warsztaty dziennikarskie
połączone z wręczeniem nagród dla
gazetek szkolnych uczestniczących
w Konkursie Strona dla Kociewia.
W sali Urzędu Gminy Miejskiej
ugościł nas serdecznie pan Andrzej
Grzyb - burmistrz Czarnej Wody, a jed
nocześnie poeta, publicysta i...bardzo
sympatyczny człowiek, pełen zrozu
mienia zarówno dla naszych zmagań
z warsztatem dziennikarskim jak i dla
naszego łakomstwa (stół był obficie
zastawiony słodyczami i truskawkami,
do jedzenia których pan Andrzej za
chęcał nas nieustannie).
Z nie mniejszą sympatią wspomi
namy panią Irenę Brucką prowadzącą
Pracownię Edukacji Regionalnej
w Tczewie, która zorganizowała warsz
taty oraz gościa spotkania, Romana
Landowskiego.
Od pana Landowskiego dowie
dzieliśmy się wielu niesłychanie waż

nych i ciekawych informacji dotyczą
cych redagowania „prawdziwych"
gazet i czasopism, co na pewno przy
da się także w naszej pracy.
Mieliśmy także okazję posłuchać,
jak odbywa się redagowanie gazetek
w innych szkołach, jakie inni mają
pomysły, z jakimi borykają się trudno
ściami i porównać to z naszymi do
świadczeniami.
Mimo deszczu udało nam się rów
nież odbyć spacer po Czarnej Wodzie
(prawie wszyscy byliśmu tu po raz
pierwszy) i zwiedzić ciekawą wystawę
poświęconą przyrodzie Borów Tu
cholskich i wykopaliskom archeolo
gicznym pochodzącym z okolic Czar
nej Wody.
Całe spotkanie było dla naszej
redakcji naprawdę ważnym zdarze
niem, w miły sposób kończącym
przed wakacjami naszą działalność
w minionym roku szkolnym.
Oczywiście nie bez znaczenia był
tu fakt, że otrzymaliśmy piękny dy
plom, wiele książek i materiałów zwią
zanych z Kociewiem (w tym pięknie
wydaną przez Kociewski Kantor Edy
torski książkę Zygmunta Bukowskie
go Dłutem malowane) oraz mogliśmy
usłyszeć kilka pochwał na temat
naszej gazetki.

Ale i bez tego dumą napawał nas
sam fakt, że znaleźliśmy się w gronie
redakcji szkolnych zaproszonych na
to spotkanie, że to dla nas — młodych
„dziennikarzy" poświęcili swój czas tak
ważni (znani ludzie.
Wystarczy..., gdyż jak mówi fraszka „Na zadufanych", którą znaleźliśmy
w zbiorze Garść śmiechu i pieprzu
szczypta Andrzeja S. Fleminga i Ro
mana Landowskiego:
Kto zadziera łeb do góry,
Pokazuje w nosie dziury.
Tego, że pod pseudonimem literac
kim Andrzej S. Fleming ukrywa się
burmistrz Czarnej Wody, też dowie
dzieliśmy się właśnie na tym spotka
niu i jeszcze wielu innych rzeczy.
Na koniec o tym, że niesłychanie
podobało nam się dziesięć przykazań
dobrego dziennikarza, zaproponowa
nych nam przez Andrzeja Grzyba.
Mamy szczery zamiar uzupełnić je o wła
sne przemyślenia i oczywiście stoso
wać, aby nasz Cymbał stawał się coraz
lepszy, nowocześniejszy i ciekawszy.
Oby jak najwięcej było takich spo
tkań!
Uczestniczący w warsztatach:
Magda Urbańska, Ola Kopczyńska,
Katarzyna Kruża, Agnieszka
Badziong oraz opiekun Anna Klimek
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gniewie.

Wymieniane na spotkaniu pochwały - o których skromnie napomknęli redaktorzy Cymbała - były całkowicie
zasłużone. Gazetka jest dobrze redagowana, o czym mogliśmy się przekonać przeglądając 25 jubileuszowy numer
wydany w lutym tego roku. Wiele tekstów nam się podobało, ale wybraliśmy fragmenty tego, który mówi o dziejach tego
uczniowskiego pisma.

Trochę wspomnień...

- Świetnie, mamy już wszystkie artykuły do pierwszego nu
meru!-krzyknął Adam Dereszkiewicz.
Był grudzień 1993 roku. W Szkole Podstawowej nr 2
- Tak, wspaniale! - zawołała Iwona Malmur.
im. gen J. Hallera (a dokładniej - w gabinecie pana dyrektora, bo
- Lecz wciąż nie możemy wymyślić jakiejś przebojowej nazwy
szkoła ciasna) odbyło się pierwsze spotkanie szkolnych redaktorów. dla naszego pisemka - rzekła Małgosia Gładykowska.
Niedawno szkoła kupiła kserokopiarkę i była wreszcie szansa na
- Kochani, naprawdę dzielnie się dzisiaj spisaliście -po
wydawanie „prawdziwej" gazetki. Nad przebiegiem spotkania czu wiedziała pani Ania Klimek. - Jednak bardzo was proszę,
wała pani Anna Klimek -opiekunka Samorządu Uczniowskiego.
wytężmy jeszcze przez chwilę nasze umysły i spróbujmy wspól-
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nymi siłami nadać tytuł naszej gazetce. Po prostu, nie ruszy
Właśnie od momentu, kiedy „rządy" w gazetce objęła Eweli
my się stąd, dopóki nie będzie nazwy.
na, zaczęła się ona ukazywać co miesiąc. Ewelina bardzo zaan
Wszyscy byli już naprawdę zmęczeni, lecz nie poddali się tak gażowała się w sprawy gazetki, a także poświęcała dużo czasu,
łatwo. Padały różne propozycje, ale to ciągle nie było to. I w pew składając ją u siebie w domu, na komputerze. Została utworzona
nej chwili, „zabrzmiał" czyjś donośny głos:
także nowa redakcja, najmłodsza, jeżeli chodzi o średnią wieku,
-Już mam! Udało się, wymyśliłem! - krzyknął wesoło Damian ale za to najbardziej pracowita. Świadczy o tym chociażby naj
Jamrowski.
większa ilość wydanych przez nią numerów, stron w numerze
- Co takiego, co wymyśliłeś? - spytali wszyscy z ogromnym
(przeważnie 16) oraz wysokość nakładu (około 100 sztuk). Nale
zainteresowaniem.
ży również podkreślić, że w 1997 roku nasza gazetka zajęła I miej
- „Cymbał"-to jest dopiero nazwa! - zawołał Damian.
sce w konkursie na gazetkę poświęconą bezpieczeństwu ruchu
-„Cymbał" jest świetny! -wykrzyknęła Grażyna Wodzak.
drogowego, organizowanym przez Kuratorium i CEN w Gdańsku
- Damianie, „Cymbał" to „strzał w dziesiątkę"! - powiedziała dla szkół województwa gdańskiego. W tym samym roku Cymbał
pani Klimek.
otrzymał także wyróżnienie w konkursie Strona dla Kociewia
w gazetce szkolnej, organizowanym dla szkół rejonu Kocie
Przyszłość pokazała, że rzeczywiście tak było.
I tak oto w grudniu 1993 roku ukazał się pierwszy numer naszej wia, w 1998 w tym samym konkursie zajęliśmy l-sze miejsce.
uczniowskiej gazetki Cymbał, redagowany przez Samorząd Uczniow O naszym pisemku i o redakcji pisano już wielokrotnie w Nowi
nach Gniewskich, dwukrotnie w Dzienniku Bałtyckim, w Piel
ski. W skład pierwszej redakcji wchodziły następujące osoby:
grzymie oraz Gazecie Tczewskiej. Nasza redakcja często
- redaktor naczelny - Damian Jamrowski,
uczestniczyła także w warsztatach dziennikarskich, między inny
- redaktorzy: Monika Biennek, Iwona Malmur, Małgorzata
mi w Przysiersku i Czarnej Wodzie.
Gładykowska, Grażyna Wodzak, Adam Dereszkiewicz. Ten nu
mer powstał w domu pani Klimek, która przepisała go na nieco
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 1998/99, w Samorządzie
sfatygowanej maszynie do pisania. Pani Grażyna Kluczyńska bar Uczniowskim funkcję redaktora naczelnego gazetki szkolnej Cymbał
dzo pomogła w stworzeniu pierwszej szaty graficznej pisma i po pełni Magdalena Urbańska, uczennica klasy VIII a. Zastępcą redak
wymyślała niezliczoną ilość postaci rysunkowych - „cymbałów" dla tora naczelnego jest Paulina Kotlenga, uczennica klasy VII a. Skład
naszej gazetki. Zapał, pomysłowość, poczucie humoru tychże osób redakcji liczy teraz 12 osób. Całym naszym zespołem redakcyjnym
sprawiło, że Cymbał zdobył sobie ogromną sympatię, zarówno
opiekuje się pani Anna Klimek. Trzeba też koniecznie podkreślić, że
uczniów jak i nauczycieli.
od tego roku szkolnego nasza redakcja pisze artykuły na własnym
Warto tutaj przypomnieć, że tak naprawdę nie było to zupeł komputerze, zakupionym ze składek rodziców. Natomiast gazetkę
nie pierwsze pisemko uczniowskie w naszej szkole. Zalążkiem
składa Magda Urbańska na swoim, domowym komputerze.
gazetki Cymbał był Głos Ucznia, którego trzy numery ukazały
Na łamach naszego pisemka staramy się zamieszczać różne,
się w 1990 roku z okazji nadania szkole imienia generała Józefa
ciekawe artykuły, wywiady ze znany mi i cenionymi osobami. W tym
Hallera. Były one w całości poświęcone postaci patrona szkoły
roku udało nam się między innymi przeprowadzić wywiad z Mar
oraz historii i osiągnięciom naszej placówki.
szałkiem Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej-Maciejem Płażyńskim,
Do 1996 roku szkolne pisemko Cymbał pisane było na ma
gwiazdą polskiej estrady - Marylą Rodowicz, córką Agnieszki Osiec
szynie przez panią sekretarkę, Jadwigę Błauciak. Kartki pa
kiej, dziennikarką-Agatą Passent (oba wywiady zamieszczamy w tym
pieru dzieliło się na szpalty przy pomocy linijki i ołówka. Pani
numerze), jak i również z bardzo lubianymi zespołami, takimi jak:
Jadwiga z wielką cierpliwością i wyrozumiałością, odkładając
.Zdobywcy Pewnych Oskarów" czy „Chłopcy z Placu Broni".
często swoje ważne zajęcia, przepisywała wiele razy nasze
Z przyjemnością musimy stwierdzić, że nasza gazetka zdoby
pisemko i zawsze służyła nieocenioną pomocą. Na początku
wa sobie coraz większą ilość gorących sympatyków, nie tylko na
nakład nie przekraczał 50 egzemplarzy. W prace kolejnych redak terenie szkoły, ale także poza jej granicami. Chcielibyśmy też ży
cji angażowało się wiele osób, które wytrwale i z ochotą pracowały czyć sobie, aby nasz szkolny Cymbał z dnia na dzień stawał się
nad następnymi numerami. Kolejnymi redaktorami naczelnymi byli: coraz lepszy, nowocześniejszy, ciekawszy, aby dał naprawdę dużo
radości naszym czytelnikom.
•w latach 1994/95 -Agnieszka Waśniewską,
• w latach 1995/96 - Agnieszka Bettin,
Magdalena Urbańska
• w latach 1996/98 - Ewelina Kłos.
Jubileuszowy 25 numer Cymbała zawiera m.in. wywiad miesiąca, rozmowy z uczniami, szkolny sovoir-vivre,
kącik muzyczny, szczyptę humoru uczniowskiego oraz na ostatniej stronie zamieszczone wiadomości szkoły. Na tej
ostatniej kolumnie znajdziemy informacje o udziale szkolnego teatru w corocznym konkursie jasełek dziecięcych
(uwieńczonym zdobyciem I miejsca w kategorii dzieci młodszych), który odbył się w Turzu i o święcie szkoły i patrona
obchodzonym 29 stycznia. Nas zainteresował tekst odpowiadający na pytanie: dlaczego gen. Józef Haller został obrany
patronem Szkoły Podstawowej nr 2 w Gniewie, który przytaczamy poniżej.

Dlaczego Haller?

Józef Haller był postacią symboliczną, otoczoną legendą już
za życia. Pomysł nadania szkole jego imienia zrodził się podczas
miejskiej uroczystości organizowanej z okazji 69 rocznicy powrotu
Postać gen. Józefa Hallera jest związana zarówno z Pomo
rzem jaki z naszym miastem. Urodził się on w 1873 roku w Jurczy- Pomorza i Gniewa do Polski. Nadanie imienia szkole nastąpiło
cach koło Krakowa. Pełnił zawodową służbę w armii austriackiej. 27 stycznia 1990 roku. Przyjmując imię generała Józefa Hallera,
szkoła zobowiązała się realizować Jego życiowe zadanie określo
Po skończeniu służby w armii w 1912 roku organizował harcer
stwo i drużyny sokole. Podczas pierwszej wojny światowej dowo ne hasłem Dla Ciebie Polsko i dla Twej chwały. Dla społeczności
naszej szkoły generał Haller jest symbolem powrotu Pomorza
dził między innymi II Brygadą Karpacką, II Korpusem w Rosji
i
Gniewa do Polski po 148 latach zaborów oraz przykładem pa
i Armią Polską we Francji, zwaną „Błękitną". Dokonał przejęcia
triotyzmu,
religijności i zaangażowania w pracę dla kraju. Ucznio
Pomorza i zaślubin Polski z morzem. Po drugiej wojnie światowej
wie
i
nauczyciele
„Dwójki" są dumni ze swojego patrona.
Haller pozostał na emigracji. Szczególnie zajmował się sprawami
oświaty i organizowaniem środowisk polonijnych na rzecz pomocy
i walki o Polskę.
Paulina Kotlenga
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Biegnąc po krawędziach
Plon juweniliów IV Pomorskiego Konkursu Poetyckiego
im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie
W styczniu br.Rozstrzygnięto plon czwartego już Pomorskiego K o n k u r s u Poetyckiego im.
ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie. Dotychczas organizowany turniej recytatorski wzbo
gacono o dwie kategorie: montaże słowno-muzyczne i juwenilia poetyckie.

Do

turnieju recytatorskiego stanęło 45 wykonawców z 28 szkół. Jury pod kierownictwem Elżbiety Goetel, aktorki Teatru „Wybrzeże" w Gdańsku, I miejsce przyznało Annie Topka z Liceum
Ogólnokształcącego w Bytowie, natomiast II miejscem po
dzieliły się (ex aequo) Agnieszka Peplińska (III L.O. w To
runiu) i Kamila Tyborczyk (L.O. w Bytowie), a III miejsce
przypadło Ewelinie Damps (L.O. w Kartuzach). Były jesz
cze nagrody specjalne i wyróżnienia.
Z zaprezentowanych programów słowno-muzycznych
najbardziej podobały się jurorom i publiczności montaże
przedstawione przez zespoły z Gdyńskiego Liceum Kato
lickiego (I miejsce), II L.O. w Toruniu II miejsce) i II L.O.
w Malborku (III miejsce).
Dużym zainteresowaniem cieszyły się po raz pierwszy
przeprowadzone juwenilia poetyckie, które zgromadziły
108 utworów nadesłanych przez 24 młodych autorów. Ko
misja, której przewodniczył autor niniejszej relacji, przy
znała trzy nagrody i trzy wyróżnienia. III miejsce uzyskała
Aleksandra Rybant z Lęborka (godło „Kreska") za frag
menty „pamiętnika poetyckiego". Każdy z zapisów tego
„pamiętnika" jest odrębym stanem lirycznych przeistoczeń,
osobistych wypowiedzi na temat codzienności konfronto
wanej z intymnym wnętrzem autorki.
A l e k s a n d r a Rybant
***

Zamykam
oczy
ciemność
otula mnie delikatnie
swymi zimnymi
dłońmi
przyzwyczaiłam
się
do chłodu
twojego spojrzenia
11 września 1997
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Na drugim miejscu znalazł się zestaw wierszy obecnej
studentki filologii polskiej, Anity Leszczyńskiej z Pelplina
(godło „Koziorożec"), w którym szczególną uwagę zwróci
ły dwa utwory: „Salome" i zaczynający się od słów „Mario
Magdaleno dwudziestego wieku". Wiersze inspirowane te
matyką biblijną nawiązują do współczesności, a poza tym
jest to poezja w lirycznym wyrazie zwięzła i oszczędna.
Anita Leszczyńska

Mario
Magdaleno
dwudziestego
wieku,
z krótkimi włosami
i bez wonnych olejków,
nie rozpaczaj,
każdy krzyż jest ciężki.
Wstań,
przecież to dopiero
pierwszy
upadek.
Najwyżej został oceniony wiersz Małgorzaty Skwirowskiej z Łążka koło Tlenia (godło „X"), zatytułowany „Ży
cie", któremu jednomyślnie przyznano I miejsce. Utwór
wyróżnia się zwartym i przejrzystym obrazowaniem lirycz
nym i udaną paralelną kompozycją
Pierwsze próby twórczości Małgorzaty Skwirowskiej pre
zentujemy na następnej kolumnie: „Nasze promocje", gdzie
autorka ujawnia swoje nader udane i komunikatywne meta
fory oraz własny świat poetyckich wyobrażeń. Jest to dojrza
ła radość z obcowania wśród przyrody. Bo jak sama poetka
pisze: Mieszkam w cudownym miejscu (...) w sercu Borów
Tucholskich. Są tu łąki, piękne łąki osnute mgłami, położo
ne nad rzeką Prusiną. Jest mi tu niesłychanie dobrze, mam
te ukochane drzewa i ptaki, które odwiedzam.
Zauroczona tym „cudownym miejscem" pisze swoje
„wiersze-kropelki", „małe spełnienia".
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Nasze promocje

Życie

Z tryptyku

Zawsze spóźniona punktualnie
O te parę westchnień
Bez butów
Bez płaszcza
Bez kapelusza
Biegnę po kałużach łez
Biegnę po krawędziach światła
Biegnę i smutno mi czasem
Otulona w Twój ciasny szept
Otulona w kalejdoskop zdarzeń
Otulona w nicość własną
Przemierzam życie
Zawsze spóźniona punktualnie
O te parę westchnień...

Przyjaciołom

Autobiografia
Zrodziłam się w ciszy
Żyję wśród drzew
Umrę piękniej...
Jesień
Dłonie u mnie tej jesieni cieplejsze
I promieni słońca jakby więcej
I Ciebie mam tej jesieni
I tyle westchnień...

Jestem
Kaziowi
Wytęskniłeś mnie
I oto jestem
Poczęta z Twego pragnienia
wiecznego dobra...
Poczęta z Twojej wiary
w drugiego człowieka...
Poczęta z Twego zrozumienia
rzeczy niezrozumiałych...
I uczyniłeś mnie
białą zimową
Uczyniłeś mnie
kwiecistą wiosenną
Uczyniłeś mnie
pachnącą latem
I uczyniłeś mnie
Jesienią na Twoje podobieństwo.

ANDRZEJ GRZYB

Jabłkowite konie
pelplińskiego opata
Kiedy panowanie krzyżackie na Pomorzu
Gdańskim po pokoju toruńskim dobiegało
końca, rycerze-bracia w białych płaszczach
z czarnymi krzyżami opuścili też zamek
w Starej Kiszewie. Okoliczny lud odetchnął. Twarde rządy
krzyżackich braci dały się wszystkim dookoła we zna
ki. Po ich odejściu przeminęły też nadmierne obowiązki
świadczenia ciężkiej pracy na rzecz zamkowych panów
i bezwzględny nakaz oddawania lwiej części plonów.
Radowano się więc, czekając wiosny, aby uprawiać pola
i potem zebrać plony, którymi nie trzeba będzie się
z nikim pod przymusem dzielić.
Zima tego roku, jak to dawniej bywało, była wyjątko
wo sroga. Śnieg sypał obficie, mróz siarczysty trzymał
mocno, choć był już marzec. Chłopi wyglądali z utęsknienieniem przedwiośnia. W zagrodach naprawiali na
rzędzia, obmyślali, które pola czym obsiać, a czym
obsadzić.
Wiosna przyszła gwałtownie, z dnia na dzień. Zaczął
wiać ciepły wiatr z zachodu. Marcowe słońce, przed
tem leniwie świecące, zabrało się solidnie do pracy.
Śnieg topniał w oczach. Na podwórzach, na polach, nad
rzeką - wszędzie stała woda. Wokół zamku wylały fosy
i rzeka. Wody wciąż przybywało. Wydawało się, że oko
licę nawiedził potop. Chłopi zaczęli mówić między sobą,
że to pewno zemsta krzyżaków. Musieli odejść, ale spro
wadzili na opuszczony zamek i okolicę potop.
Mijały dni i tygodnie, a woda nie ustępowała. Gospo
darze nie mogli rozpocząć prac w polu. Nawet przydo
mowe ogródki byty zalane. Chłopi zebrali się u sołtysa,
szukając rady i sposobu obrony przed nie ustępującą
wodą. Najstarszy we wsi przypomniał chłopom, że cho
ciaż krzyżacy potrafili ujarzmiać wodę, budować zastawki,
kopać rowy, budować młyny, to gdy mieli jakąś szcze
gólnie trudną pracę związaną z wodą, to chętnie prosili
o pomoc cystersów. Trzeba zatem posłać trzech ludzi
z darami do opata pelplińskiego i jego prosić o ratunek.
Jeszcze tego samego dnia dwóch młodych i jeden
ze starszych chłopów wyruszyli do Pelplina. Nie prze
straszyła ich zbliżająca się noc, nie czekali ani chwili.
Następnego dnia po południu stanęli przed opatem pelplińskim i opowiedzieli o potopie, który dotknął ich wsie,
prosząc o pomoc.
Opat kiwał cały czas głową, słuchając opowieści
o potopie i nie rzekł nic. Poprosił chłopów na wiecze
rzę, a potem nakazał im udać się na modły do świątyni,
a po radę przyjść następnego dnia rano. Chłopi, przeka
zawszy dary, które przywieźli ze sobą, podziękowali za
poczęstunek. Mimo utrudzenia, modlili się całą noc, pro
sząc Pana Boga o wybawienie z potopu.
Rano po śniadaniu opat przyjął ponownie posłańców
ze Starej Kiszewy. Podziękował za dary dla opactwa i po
chwalił chłopów za żarliwą modlitwę. Powiedział też,
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że chyba zna sposób na ich biedę: pojedzie z nimi do
Starej Kiszewy dwóch braci, żeby zobaczyć, co można
z tym potopem zrobić. Bracia zabiorą ze sobą dwa jabł
kowite konie i zostawią je we wsi, jeśli poradzą sobie
z niesforną wodą. Za trzy lata chłopi mają oddać do Pel
plina cztery konie. To będzie zapłata za radę i pomoc.
Jeżeli klacze wydadzą więcej potomstwa, reszta koni
ma pozostać we wsi i służyć każdemu z chłopów po
kolei tyle dni w roku, ile wyznaczy sołtys. Chłopi po
dziękowali za pomoc i konie, obiecując, że będzie tak,
jak rzekł opat
Kiedy posłańcy wrócili z braciszkami i końmi do
Starej Kiszewy, ludzie już na nich niecierpliwie czekali.
Wody bowiem jakby przybyło; w każdym razie pola
i ogrody nadal były zatopione. Sołtys ze starszymi wsi
najpierw przywitali cystersów, którzy przybyli z Pelpli
na, a potem wypytali posłańców o radę, którą przekazał
pelpliński opat Posłańcy powtórzyli co usłyszeli, słowo
w słowo.
Tymczasem braciszkowie z końmi niepostrzeżenie
odeszli. Kiedy zaczęto ich szukać, okazało się, że jeden
z nich poi konie w zamkowej fosie, a drugi obchodzi
wolnym krokiem mury zamkowe, oglądając uważnie
okolicę. Kiedy mijało południe, sołtys odważył się i po
szedł spytać braciszków, czy nie zjedliby posiłku, lecz
pytani jakby nie słyszeli zaproszenia sołtysa. Jeden dalej
poił konie, a drugi obchodził mury zamku krzyżackiego
i wały fosy, przystając co chwilę, poruszając zastawka
mi, rzucając patyki do fosy i kanałów łączących fosę
z rzeką, przyglądając się śluzom młyna
Pod wieczór chłopi zaczęli mówić między sobą, że
to dziw, żeby konie piły wodę cały dzień, żeby tak cały
dzień chodzić po murach, po wałach i w zasadzie nic
nie robić. Cóż to za pomoc?
Zapadł zmierzch. W wieczornej mgle nadal chłopi
widzieli braciszka pojącego konie i drugiego, obchodzą
cego zamek. Rankiem zakonnicy przyszli do sołtysa,
by się pożegnać. Powiedzieli, że potop minie w ciągu
trzech dni. Sołtys ma tylko wyznaczyć dwóch silnych
młodzieńców, jeden z nich ma dalej poić konie w fosie,
a drugi obchodzić zastawki i regulować je w ten spo
sób, że rano mają być ustawione na podwójnym nacię
ciu, a wieczorem na pojedynczym znaku. Tak mają
robić do ustąpienia wody czyli trzy dni. Braciszkowie
przyjęli tylko skromny poczęstunek i trochę żywności
na drogę, po czym, nie czekając na podziękowania, ode
szli. Potop ustąpił, jak powiedzieli, trzy dni później.
Do dzisiaj wspomina się dwa jabłkowite konie, które
pijąc trzy dni wodę z fosy, wybawiły okolicę Kiszewy
z potopu
Okolica Starej Kiszewy przez wiele lat słynęła z jabłkowitych koni, potomków klaczy opata pelplińskiego.
Dzisiaj jabłkowity koń na Kociewiu to wielka rzadkość.
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roponujemy kolejny tekst Huberta Pobłockiego, który znajdzie się w przygotowywanej do
druku kociewskiej książce kucharkiej W kuchni i przy stole. Jego charakterystyczną ce
chą jest to, że został napisany w gwarze jeszcze niedawno stosowanej na środkowym Kociewiu. Współczesnego czytelnika niekiedy razić mogą często występujące germanizmy; taka
była jednak cecha mowy naszych dziadów na tym obszarze.

HUBERT POBŁOCKI

Kociewskie kuchy i kuszki
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wyniku toczonej polemiki na temat wysadzenia we wrześniu 1939 roku tczewskich
mostów, otrzymaliśmy kolejną korespondencję od Norberta Kunerta z Londynu, który
jednocześnie przekazał nam interesujący, choć dla historyków kontrowersyjny, materiał
sprzed kilkudziesięciu lat. Według informacji naszego korespondenta, tekst ten zatytułowany
Most na Wiśle napisany przez Ludwika Stańczykowskiego, ukazał się w latach 50. na łamach
londyńskiego Tygodnika Polskiego. Reportaż rocznicowy przekazujemy niemal w całości - po
usunięciu błędów merytorycznych - dziękując jednocześnie panu Norbertowi Kunertowi za jego
udostępnienie.

LUDWIK STAŃCZYKOWSKI

Most na Wiśle

P

rzedświt 1 września 1939 roku był
ciemny i mglisty. Alfons Runowski, dyżurny ruchu na stacji ko
lejowej Szymankowo, czujnie obser
wował ze swej wieży puste perony.
Morzyła go senność, ale ten sumien
ny kolejarz wie, jaka ogromna odpo
wiedzialność spada na niego tego
mglistego ranka, więc nie zmruży oczu.
Ostro patrzy na parę szyn wybiegają
cych w mgłę ku stacji Malbork, skąd
ma wkrótce nadjechać pociąg towa
rowy z niemieckim bydłem, by zgod
nie z umową przewieźć je do Niemiec
przez wąski pas polskiej ziemi, leżącej
między Prusami Wschodnimi a Rze
szą. Kilka miesięcy temu taki transport
nie groził niebezpieczeństwem, ale po
wypowiedzeniu przez Hitlera paktu
o nieagresji można się było obawiać
inwazji niemieckiej w każdej chwili.
Polacy podejrzewali, że Niemcy mogą
zamiast bydła ukryć w wagonach
oddziały wojskowe, które po przepu
szczeniu przez Szymankowo, pierwszą
polską stację po Malborku, dojecha
łyby do mostu kolejowego na Wiśle
w Tczewie. Był on podminowany
i strzeżony, ale Niemcy, dostawszy się
tam podstępnie jako „bydło", rozmi
nowaliby most i wystrzelawszy jego
obrońców otworzyliby wolną drogę
czołgom i piechocie, które przeszedł
szy przez Wisłę po moście, wtargnę
łyby na tyły polskiej armii.
Runowski ma-jak i jego koledzy
- ważne zadanie do spełnienia na tej
stacji jako kolejarz i wartownik strze
gący mostu na Wiśle. Jeśli w pociągu
z Malborka wykryje Niemców zamiast
bydła, to uprzedzi telefonicznie dyżur
nego na stacji w Tczewie. Wtedy, po
otrzymaniu jego meldunku przez pol

skie władze wojskowe, most zostanie
wysadzony i utrącony będzie zuchwa
ły podstęp wroga. Runowski myśląc
o tym trudnym obowiązku poczuł się
bardzo osamotniony na słabo oświe
tlonym dworcu. Silny i groźny był
wróg, Niemiec. Po obu stronach wąskiej
szyi ziemi, łączącej Polskę z Bałtykiem,
stały na granicy wraże dywizje piecho
ty i broni pancernej, czekające na roz
kaz, by po bombardowaniu lotniczym
napaść zbójecko na Pomorze.
Runowski kochał tę pomorską zie
mię od dziecka. Służąc w kaszubskim
pułku piechoty, przemaszerował jej
obszar, szumiący zbożem i borem,
pachnący sianokosem i polnym kwie
ciem. W czasie manewrów pod Gołubiem, Brodnicą Kurnatowem i Gru
dziądzem wędrował alejami jabłonek
i grusz, wysadzonych wzdłuż polnych
dróg, nacierał na pagóry i szedł duk
tami gonnego lasu aż do prześwitów
leśnej lizjery.
Śpiewał z żołnierską gromadą:
Spokojna bądź, Polsko,
0 twą morską straż.
Wypełni ją wiernie
kaszubski pułk nasz!
Ta pieśń rozbrzmiewała przysięgą
obrony kraju i Bałtyku tak samo, jak
i ta, śpiewana w szkole pod organową
melodię Nowowiejskiego:
Wolności słońce pieści lazur,
łódź nasza płynie w świata dal.
Z okrętu dumnie polska flaga
uśmiecha się do złotych fał.
1 póki kropla jest w Bałtyku,
polskim morzem będziesz ty,
bo o twe wody szmaragdowe
płynęła krew i nasze łzy.

Płyń, polska floto, płyń na krańce,
już z dala brzmi zwycięski śpiew.
I nie oddamy cię, Bałtyku,
zamienisz ty się pierwej w krew!
ak, tak... Trzeba teraz prawdę
tych słów potwierdzić czynem!
Jakże chętnie stanąłby znowu
w oddziale macierzystym. Ale nie zmo
bilizowano go, zostawiając na wypa
dek wojny w służbie kolejowej. Nie
wiedział przed jaką odpowiedzialno
ścią postawiło go to zarządzenie.
W jednostce wojskowej jest dowód
ca, który przed atakiem wyrzuca na
przedpole patrol. Tutaj, na stacji
w Szymankowie, on, Runowski, w tej
chwili jest zarazem dowódcą zwiadem
i wykonawcą własnych rozkazów.
Wkrótce własnymi oczami musi wypatrolować wroga w wagonach towa
rowych. Zatrzyma ten pociąg i zate
lefonuje do Tczewa. A potem czeka
go śmierć, bo Niemcy nie darują mu
unicestwienia ich szatańskiego za
machu.

T

Łoskot kół... Jeszcze chwila i po
ciąg wtacza się na stację. Dlaczego wali
on z szybkością ekspresu? Przy takim
pędzie i we mgle nie dojrzy żołnierzy
w wagonach. Lecz co to? Na przedzie
aż dwie lokomotywy! Do przewiezie
nia bydła wystarczała zwykle jedna
lokomotywa. Dwie lokomotywy upew
niają Runowskiego, że ciągną cięższy
od bydła ładunek z wojskiem, bronią
i amunicją. A więc wyjaśniła się taje
mnica: Niemcy n a j e ż d ż ą j ą zbrojnie
most na Wiśle!
Czas liczy się teraz tylko w ułam
kach sekundy. Ręka spoczywa już
na odpowiednim lewarze, który trze
ba nacisnąć i opuścić w dół. Nagle
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Runowskiego ogarnia strach. Wyda
je mu się, że Niemcy celują w niego ze
wszystkich wagonów. Cóż znaczy je
den człowiek wydany na setki kul?
Więc słabnie dłoń, a martwe jakby
palce nie potrafią nawet odciągnąć
lewara. A pociąg zbliża się błyskawicz
nie do rozwidlenia torów, przeskoczy
je, minie stację, osiągnie most, przeje
dzie przezeń i Niemcy wystrzelają pol
ską obronę. Runowski prostuje się.
Przez falę lęku przebija się świadomość,
że to przecież w jego życiu przełomo
wa chwila. Ten lewar to straszliwa
broń, bardziej skuteczna od siły ognia
całego oddziału, który nie zdołałby
w tej chwili zatrzymać licznych i tak
uzbrojonych najeźdźców. To tylko on
potrafi wroga unieruchomić. Jeśli te
raz ulegnie strachowi, to nie będzie już
miał potem po co żyć...
Więc twardnieje wola. Sztywnieje
prawica i ugniata lewar ze wszyst
kich sił. Strugi potu zalewają czoło,
oczy i policzki, ale podnosi się serce
radością na widok lewaru dociśnięte
go do właściwej pozycji i jednocze
snego przechyłu pędzącej lokomoty
wy w prawo. Już jej koła, a za nimi
wagony skręcają po łuku szyn ku
ślepemu torowi, na który je przesta
wił. Już słychać zgrzyt hamulców,
zwalniającego pociągu, który wkrót
ce staje. I zaraz wrzask szwabskich
przekleństw. Z otwartych drzwi wa
gonów wyskakują żołnierze i biegną
do wieży zwrotniczej, na której on
dyżuruje. Runowski, sięgając po te
lefon, słyszy tupot podkutych bu
ciorów na peronie. Czy zdąży przetelefonować tak ważną wiadomość?
O Boże! Dziękujeż Ci! Na końcu drutu
głos kolegi:
- Stacja kolejowa Tczew. Pakut przy
telefonie...
- Runowski ze stacji Szymankowo. Zatrzymałem towarówkę z Niem
cami! Chcą uchwycić most. Zawiadom
dowódcę obrony!
Pakut potem usłyszał tylko w słu
chawce odgłosy uderzeń i niemieckie
przekleństwa...
iemiecki pułkownik, dowódca
specjalnego oddziału Wehr
machtu w pociągu, przynagla
maszynistę do przyspieszenia szybko
ści. Za pół godziny samoloty niemiec
kie spuszczą bomby na stację kolejo
wą w Tczewie. Jeśli towarówka nie
dotrze przedtem do mostu, wówczas
wcześniejsze bombardowanie unice
stwi chytry plan. Polacy wysadzą most
na Wiśle i Wehrmacht wykrwawi się
we frontalnym ataku przez rzekę.
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Tymczasem towarówka wjeżdża na
stację Szymankowo. Mglisty półmrok.
Tylko jedno światło w wieży zwrotni
czego. Ani jednej osoby na peronie.
A więc Polacy nie spodziewają się
podstępu. Jeszcze kilka sekund i po
ciąg nie zwalniając biegu, minie tę
stację i pomknie ku Wiśle. Ale staje
się coś niespodziewanego. Towa
rówka zamiast jechać na wprost,
skręca raptownie w prawo i staje na
ślepym torze. Pułkownik ryczy ze
wściekłości:
- Wszystko się wydało! Polacy
wykryli podstęp. Zatrzymali pociąg
i na pewno telefonicznie zawiadomili
kolejarzy w Tczewie.,7
Rozkazuje:
- Ujmijcie dyżurnego! Nie dopuść
cie, by zadzwonił do Tczewa!
Wyskakuje z pociągu, ale po
tknąwszy się na podkładzie toru ude
rza kolanem w szynę. I wtedy w bólu
uprzytomnia sobie, że jeśli zatłuką
polskiego kolejarza, to nie dowie się,
czy ostrzegł on telefonicznie obronę
w Tczewie. Więc pada nowy rozkaz:
- Nie zabijajcie Polaka!
Ale nikt go nie słyszy. Pułkownik
dostaje się do wieży zwrotniczego i do
strzega pod zwisającą słuchawką te
lefoniczną polskiego kolejarza we krwi
na podłodze. Niemcy jeszcze rąbią
kolbami w powalonego.
Ryknął:
-Nie zabijajcie!
Chwycił za pasy dwu najbliższych
siepaczy:
- Co on mówił przez telefon?
Wzruszyli ramionami.
- Słuchajcie - obrzucił wszystkich
oczami nabrzmiałymi krwią. - Ja mu
szę wiedzieć, czy on zdążył zatelefo
nować do Tczewa.
A gdy milczeli, sapiąc ze zmęcze
nia, pułkownik uniósł głowę Polaka
i potrząsnął nią:
- Coś powiedział swoim? Mów!
Ale Runowski już nie żył.
Pułkownik, siedząc znowu w po
ciągu, wahał się czy jechać do Tcze
wa. Jeżeli wojskowa osłona została
uprzedzona, to na wschodnim brzegu
Wisły przywita towarówkę ogniem.
Sprawa z kolejarzem zajęła bezcenne
minuty. Czy po takim opóźnieniu zdą
ży dojechać do mostu przed bombar
dowaniem lotniczym? Było to wątpli
we, ale postanowił osiągnąć brzeg
Wisły łudząc się, że Polak nie zdążył
zatelefonować przed śmiercią. Więc
popędzał maszynistę do pośpiechu.
Już widział ze wzgórza most. Już po
ciąg staczał się w dolinę rzeki, gdy
nagle usłyszał warkot samolotów.

Nadciągały trójki od zachodu. Zniży
ły lot nad Tczewem. W huku bomb
i kłębach dymu wysokie ognie trysnę
ły nad stacją kolejową. Pułkownik klął
własnych lotników, którzy niszcząc
polskie pociągi i tory unicestwiali za
razem plan opanowania mostu.
olski podpułkownik, dowódca
obrony mostu, przez lornetkę
obserwował wschodnie nad
brzeże Wisły, wypatrując pociągu za
powiedzianego przez Runowskiego.
- Ta towarówka z Niemcami spóź
ni się - pomyślał. - Jej przyjazd po
przedziło zbombardowanie Tczewa.
Zdradziecki zamach upadł. Pozo
stało tylko wysadzenie podminowa
nego mostu. Ładunki wybuchowe
łączył przewód elektryczny z nadajnią
ukrytą w umocnieniach obronnych.
Gdy tylko ukazała się niemiecka
towarówka na przeciwległym brzegu,
polski dowódca rozkazał telefonicznie:
- Nadajnią - ognia!
Stęknęła, ugięła się ziemia. We
wstrząsającym łoskocie prysnęły
w górę słupy ognia z mostu i filarów.
Stalowa kratownica drgnęła, chybotnęła się w lewo i prawo i wraz z setką
poprzetrącanych progów kolejowych
i szyn runęła w rzekę.
A potem długo i zaciekle niemiec
kie samoloty i działa bombardowały
umocnienia polskich obrońców. Już
się wydawało, że nikt z nich nie został
przy życiu. Ale gdy niemieckie oddzia
ły szturmowe spróbowały przeprawy
przez szeroką rzekę, spadł na nie hura
ganowy ogień. Kosiły Niemców kara
biny maszynowe, rozrywały pociski
z moździerzy, rozpruwały granaty ręcz
ne. Z wyrywanych bombami lejów, zza
usypisk wywalonego piachu, spoza
gruzu, brył cementu i zwojów drutu
kolczastego strzelcy polskich batalio
nów siekli i niszczyli gęstymi seriami
nieprzyjaciela. Spłynęła krwią najeźdź
cy rzeka.
Minął poranek, upłynęło południe,
słońce przechylało się ku zachodowi,
a na nadbrzeżach Wisły ciągle stękała
ziemia pod ciosami bomb, grzmiały
działa, terkotały kaemy. Kłęby czarne
go dymu spowijały polską redutę. A jej
obrońcy odpierali atak po ataku, opóź
niając o kilkanaście godzin przeprawę
Wehrmachtu przez rzekę.
Zaowocowało bohaterstwo mło
dego polskiego kolejarza. Runowski
poległ na stacji w Szymankowie jako
jeden z pierwszych naszych żołnierzy
tego września 1939 roku, ale swym od
ważnym czynem unicestwił podstęp
Niemców (...).
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Testament poetycki
Franciszka S ę d z i c k i e g o
Zgodnie z zapowiedzią w poprzednim numerze kończymy
druk poematu

Wiatr zawiał od pomorskich stron
stanowiącego rodzaj poetyckiego testamentu pisarza,
który publikowaliśmy od 1997 roku w związku z Kongresem Pomorskim

6. Wieś pomorska
Wiatr zawiał od pomorskich stron
i śmignął w twarz aż wziął mię górz!
jakby niósł piasek z naszych wzgórz,
gdzie żniw nie dojrzał latoś plon.

We wsi cię psów przywita szczek,
Zdumionych tern, że obcy człek
się zjawił we wsi - ujadaniem
niezbyt gościnnem - lub biadaniem.

Lecz czasem wieś jak wulkan wre:
Gdy na kolędę zjedzie ksiądz,
gdy modli się, koronkę mnąc,
i przy figurze zbierze się.

O, żywot na Pomorzu słoń:
Nie na to, by wschód witać zórz
i wchłaniać zapach wonnych róż,
podziwiać słońca krwawy skon.

Gęś, kurę, dzieci porwie lęk,
z krzykiem uciekną do swych wnęk.
Zajęta wyjrzy „białka" gotowaniem.
Wita chłop, tłocząc tytoń w nos,
kichaniem.

Gdy się powadzą baby dwie,
gdy „szandar" zajrzy, leśny klnąc,
gdy psy skowyczą, w kark się żrąc,
lub dzieci bawią się przy „pchle".

Tam najszczęśliwsze chyba dni,
gdy wiatr na dworze jęczy psi
i śnieg pół zawiał niemal wsi,
a zapomniane troski świat.
Zaś przy kominku papla dziad
o tym, co wszedł... w łabędzi sad.

W nierównej drodze koło piasek miele,
wokoło widnych pól sosnowy las,
owdzie zbóż żółty lub ziemniaków pas
jak oczy błota wśród wzgórz patrzą
śmiele.

Niewieścia zerknie oczkiem młódź
wzrok jej uprzejmy chociaż rzuć,
już do kumoszki duszkiem mknie:
„Ten obcy pan się śmiał do mnie".
Gwar we wsi kum, domysły, strach:
„Po co pan jeździ ten po wsiach?"

Lecz cię napotka może „smark",
od gęsi rycerz lub od krów.
Ten nie oszczędzi sobie słów.
„Frant smużk" unosi widać kark.

Na polu gęsi, owce, krowa, cielę
krzyż wiankiem zdobny, zależnym
od faz.
Pod dachem, który mchem przystroił
czas,
na wzgórzu, chałup drewnianych niewiele.

„Tu mnieszko szołtys, tu nasz stark.
Ten bardzo często już nie zdrów.
Tu szkólny - mo dwuch dużych psów
tu tata nasz - dzys szed na targ.

Niby kobierzec - łąk zielony szmat,
a w nim jeziora, strużki biały płat.

Nasz Morcen szed nałowić ryb.
Jożem tak wiele nazbroł grzyb.

A ponad wioską lip i klonów dach
w swych zadumany odwiekowych snach
wśród wrzasku wsi swój nuci szum
i tajń jej wieści swoich dum.

Dzys Miętk zmar, ten co wczora „zzyb"
- Łon sobie czasem podloł czub.
Kowalka mo za tydzeń „szlub"...
Wszystko opowie wiernie „gzub"!...
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Gdy grzmot już przeszedł, straszny
deszcz,
gdy zjawi się „szotornik wrzeszcz"
Gdy idzie sprawa „psia" przed sąd,
gdy śmierć zajrzała w cichy kąt,
albo wesele jest lub tan, ,
wrzaskiem rozlega wieś i łan.

Czasem się zdarza też skądś wiejska
rada
i polityczna się zaostrza zwada...
nad tem, co w tej gazecie lub tej „stoi"
i czy zwyciężą przy wyborach swoi.
Siwy „stark" bajki dziwne chłopcom
gada,
łgarstw niesłychanych „obieś" mnóstwo
zbroi;
młoda pod chatą parka słodko roi,
a kuma kumie plotki opowiada.
„Trzeszcz", pędząc bydło, batem trzaska,
wrzeszczy,
zaś od kierata pół stodoły trzeszczy.
Klekoce bocian, „gzub" beczy, kur pieje,
zaryczy bydlę, ptak kwili, pies wyje,
śpiew w polu, chichot dziew,
- to zwykłe dzieje...
Znak to, że wioska oddycha... i żyje!
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