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Z czym wchodzimy w 2000 rok?
Doczekaliśmy się ciekawych czasów. Żyjemy w samym ich środku, otoczeni różnymi niespo
dziankami. Im więcej lat mija, tym więcej wątpliwości. Któżby kiedyś pomyślał, że np. poseł spod
znaku chrześcijańskich wartości może kłamać, lżyć swego bliźniego czy dbać tylko o swój interes.
Czy obietnice społeczne muszą być tylko instrumentem wyborczych kampanii?
Znakomitej większości obywateli żyje się coraz gorzej, a w sprawozdaniach rządowych i ko
mentarzach panujących koalicjantów obraz kraju jest coraz barwniejszy. Jak to się stało, że połowa
dorosłych Polaków nie przeczytała w roku ani jednej książki? Czy ma na to wpływ brak czasu,
ogólne zniechęcenie, a może nie stać rodaków na zakup książki? Co się stało, że przestajemy
chodzić do teatru, nie uczestniczymy w koncertach?
Wielu Czytelników zapewne pamięta lata pierwszych protestów „solidarnościowych", strajków
okupacyjnych czy walk o godniejszą egzystencję. Pracownicy kultury zabiegali wówczas o wyższy
udział środków na kulturę w budżecie kraju. Było tego bodajże 2,6%, a walczono o podwyższenie do
3,2%. I wywalczono. Potem systematycznie już w nowym ustroju, wszystko malało. Jeszcze w poło
wie lat 90. budżet kultury wynosił 1,1% dochodu narodowego, a w roku 1999 już za czasów nowo
przemianowanego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, udział środków tegoż resortu na
rozwój kultury i ochronę dziedzictwa w skali budżetu państwowego wynosił tylko 0,33%. I dzisiaj nikt
nie protestuje. Często nie ma już z kim i o czym mówić. Wielokrotnie rozmowa dziada z obrazem nie
dawała rezultatu. Podobnie jak nastrojów społecznych nie poprawią uśmiechnięte oblicza decydentów.
A na Kociewiu? Generalne odczucia są takie same jak wszędzie. Ale robimy swoje. Wydaje się, że
w rok 2000 wchodzimy silniejsi. Jeszcze w końcu 1999 roku powstała, oficjalnie już zarejestrowana.
Federacja Stowarzyszeń i Związków „Kociewska Więźba" z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.
Na Kociewiu funkcjonuje ponad trzydzieści organizacji społecznych o różnym zakresie tema
tycznym - regionalnym, kulturalnym, oświatowym, turystycznym czy gospodarczym. Natomiast
np. na Kaszubach cały niemal ruch regionalny skupiony jest w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim
i w jego oddziałach.
My, na Kociewiu, też chcemy posiadać swoją silną reprezentację całego regionu; dlatego od
pewnego czasu dyskutowano na ten temat dość żywiołowo, nawet z udziałem polemicznie i rady
kalnie ustosunkowanych przedstawicieli środowisk sąsiedniego regionu. W 1999 roku trwały
robocze spotkania przedstawicieli zainteresowanych organizacji, pracowano nad statutem.
W listopadzie Federacja została zarejestrowana w Sądzie Wojewódzkim. Trzeba jeszcze dodać,
że pierwszym jej prezesem został starosta starogardzki, Andrzej Grzyb, jeden z głównych inicjato
rów zjednoczeniowego ruchu kociewskiego.
Więźba to taka konstrukcja dachowa, która wiąże i umacnia cały dom. Tym domem jest Kociewie, zbudowanym z wielu cegieł - towarzystw i związków - a tą więźba będzie federacja. Z tym
zjednoczeniowym zamiarem wchodzimy w 2000 rok, a potem w następne stulecie i całe długie
milenium.
"Redaktor
KITIR

WACŁAW KRAKOWSKI

Mlecze znad Wisły
Nadwiślańskie łąki
z niechcianymi roślinami
podzieliły się
przestrzenią i słońcem
mlecze — żółtym kwiatem
wplotły się w zieleń
z wdzięczności
teraz
pełne wiatru i ciepła
dają się zerwać
na pamiątkę

Rodzina
Na Starym Cmentarzu
w wiecznym trwaniu
pogrążona
nie dostrzega m n i e
rodzina
stoję przed nią
nazywam p o imieniu
i nic
kociewska ziemia
bliższa jej
niż ja

iersze pochodzą z nowego zbioru poezji Wacława Krakowskiego Zycie za życie, wydanego przez
Kociewski Kantor Edytorski (Tczew, 1999). Autor urodził się w Tczewie w 1923 roku. Od 1949 roku na stałe
mieszka w Łodzi. W dorobku literackim posiada dziesięć tomików wierszy. Ostatni zawiera 57 wierszy
tematycznie poświęconych Tczewowi, rodzinnemu miastu poety.

Kociewie u progu trzeciego tysiąclecia
Deklaracja programowa
Federacji Stowarzyszeń i Związków „Kociewska Więźba"

W

każdej epoce występują zjawiska pozytyw
ne i negatywne. Te pierwsze powinno się pie
lęgnować i rozwijać, tych drugich nie należy
lekceważyć lecz próbować je pomniejszać. Świat pędzi
do przodu i bywa, że czujemy się w tym tempie, w tym
elektronicznym zgiełku zagubieni. Unifikacja i globaliza
cja zubaża każdego z nas, osłabia poczucie więzi między
nami, ruguje naszą kulturę na rzecz pustej, krzykliwej,
uniwersalnej miazgi.
Może właśnie nadzieja tkwi w kulturze regionalnej,
w tożsamości regionów etnicznych, w tradycjach „małych
ojczyzn". Tylko barbarzyńcy nie są ciekawi, skąd pocho
dzą, jak stali się tym, czym są, ani dokąd zdają się zmie
rzać i czy tego właśnie pragną. A jeśli tak, to dlaczego,
a jeśli nie, to dlaczego nie. Tak twierdzi Isaiah Berlin, bry
tyjski filozof i historyk idei wolnościowych.
Ważną

częścią odpowiedzi na pytanie skąd, jak
i czym jesteśmy, jest określenie, przypisanie
czy raczej poczucie przynależności do tej,
a nie innej kultury, do tej czy innej tradycji. Kultura jest
formą stosunku do samego siebie, do drugiego człowieka,
do przyrody i do świata nadprzyrodzonego. Tradycja to
obyczaje i zwyczaje, poglądy, normy postępowania prze
kazywane z pokolenia na pokolenie. Gałęzie kultury wza
jemnie splatają się i dopełniają w rodzinie, we wsi czy
w mieście, w regionie, w narodzie, w państwie.
Korzenie nasze sięgają głęboko. Budulcem szkiele
tu duchowego Kociewia są kultury Morza Śródziem
nego i chrześcijaństwo, ciałem naszej duszy jest sło
wiańszczyzna i polskość, pomorskość to nasza krew,
sercem zaś jest Kociewie.
Co jest treścią słowa Kociewie?
Po pierwsze - to my, Kociewiacy, obywatele Kociewia z tradycją i kulturą. Kultura pochodzi od
naszych przodków i jest ich i naszym wyrazem.
Nie tylko dlatego, że jesteśmy stąd, geograficznie z Ko
ciewia, tu urodzeni, ale głównie dlatego, że Kociewiakami się czujemy. Mamy poczucie wspólnoty, jesteśmy toż
sami. Po wtóre - mamy swoją gwarę, nie język lecz gwarę
osadzoną w polskim języku; gwarę kociewska, która żyje
jeszcze gdzieniegdzie na naszej wsi, o którą chcemy dbać,
zabiegając usilnie aby nie umarła.
Mówimy swoją kociewska tradycją, niewiele różną od
pomorskiej, bliską kaszubskiej, lecz wyraźnie własną. Je
steśmy inni, różnimy się w sensie pozytywnym, w postę
powaniu, w wyborach moralnych, indywidualnie i społecz
nie, pamiętamy i kultywujemy zwyczaje i obyczaje.

amy własną historyczną i współczesną sztu
kę, nie zawężając jej wyłącznie do ludowej.
Trwa tu i ówdzie, zubożona przez czas i przez
naturalny pęd ku nowoczesności, tradycyjna wytwórczość
materialna. A nasza wiara, praktyka religijna nosi, choć
nieznaczny, lokalny koloryt kociewski.
Jesteśmy regionem etnicznym stosunkowo młodym,
lecz wyrazistym, teraz właśnie dobijającym się o zauwa
żenie i akceptację wśród innych regionów Polski.
Kociewiacy, pielęgnując swoją kulturę i tradycję, winni
być roztropnie otwarci. Tylko tak zapewnić można istotny,
twórczy udział we współczesności i bezpieczne trwa
nie regionu w przyszłości.
Nośmy głowy wysoko, patrzmy przed siebie odważ
nie, nie mamy się czego wstydzić jako Polacy-Europejczycy, jako Pomorzanie-Kociewiacy.
Kociewiu naszym, w obecnym pokoleniu,
pulsuje energia witalna, krąży twórcza wizja
wzrostu kulturalnego przyoblekając coraz to
nowsze dobra duchowe. Od końca lat osiemdziesiątych
region nasz, na wiele sposobów to potwierdzając, przeży
wa renesans.

W

Myślenie o Kociewiu, praca dla naszej „małej ojczy
zny" nie burzy domu, jakim jest Polska, ale go podźwiga i rozszerza, bo jest to nasz dom i każdy tu zacios,
każda cegła, każde dzieło - mniejsze czy większe - mówi
do nas wspomnieniem ojców i woła o ciągłość.
Jakże często się wydaje, że nasze myśli są cudze, że
powtarzamy coś, co zostało już powiedziane,
że jedyną naszą zasługą jest tych myśli wzbogace
nie, a doprawdy są naszym oryginalnym dopowiedzeniem.
Szczęśliwie tak jest. To jest trwanie naszej kultury, naszej
tradycji, naszej cywilizacji.
Patrzymy w przyszłość, pamiętając o tym, że wszyst
ko co robimy dziś, przyniesie skutki jutro.
Pracujmy dla Kociewia wytrwale.
Pracując, podkreślamy konieczność zachowania
różnorodności kulturowej i etnicznej naszego Woje
wództwa Pomorskiego, wiedząc że różnorodność jest
bogactwem nie pozostającym w sprzeczności ze spój
nością społeczną regionu. Dziedzictwo kulturowe Po
morza upoważnia do stwierdzenia, że województwo
nasze, a w nim Kociewie, to część Europy słusznie upo
minająca się o zauważenie, o prawo do rozwoju.

O

statnio w mediach pojawiło się wiele infor
macji na temat strategii rozwoju wojewódz
twa pomorskiego i funduszy europejskich
przeznaczonych do wykorzystania przez kraje ubiegające
się o członkostwo w Unii Europejskiej, w tym kwot prze
znaczonych na rozwój regionalny. Polska może liczyć na
środki pomocowe z funduszów: Phare 2 (ok. 250 min
Euro), ISPA (ok. 250 mln Euro), SAPARD (ok. 150 mln
Euro) - razem około 650 mln Euro rocznie. Pomoc bę
dzie udzielana od 2000 roku na realizację celów ujętych
w dokumencie Komisji Europejskiej „Partnerstwo dla
członkostwa". Pomocą przedakcesyjną objęte są również
Czechy, Węgry, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowe
nia, Rumunia, Bułgaria. To tylko fundusze przedakcesyj
ne, później pomoc powinna rosnąć w ramach wewnątrzeuropejskich funduszy strukturalnych, oczywiście o ile
Polska zostanie przyjęta do Unii Europejskiej. Udzielana
pomoc ma na celu przygotowanie Polski do przyszłego

Środki przedakcesyjne stanowią duże wsparcie dla
rozwoju polskiej szeroko pojętej infrastruktury, ale oba
wę budzi pytanie: czy jesteśmy w stanie zagospodarować
przeznaczone dla nas kwoty. Nie jest tak, że pieniądze na
nas czekają i są w każdej chwili do podjęcia w banku i do
wykorzystania na nasze wspaniałe nawet pomysły. Pomi
jany milczeniem jest fakt, że aby otrzymać jakiekolwiek
fundusze trzeba spełnić sztywne, sformalizowane, skom
plikowane, biurokratyczne unijne procedury. To może być
poważna bariera dla polskiej administracji. Konieczne są
też sensowne i profesjonalne projekty skonstruowane me
rytorycznie i technicznie według ściśle określonych
wzorców. W wypadku nie spełniania tych formalnych
kryteriów są bezlitośnie odrzucane. Projekty nie po
winny lansować miejscowych układów i układzików, ale
być tworzone „z głową" poza podejrzeniami o kumoter
stwo. Nie jest jeszcze jasno sprecyzowany system zbiera
nia projektów, zasady będą się musiały dosyć długo do
cierać i podlegać modyfikacjom. Na pewno będziemy się

GRZEGORZ DRZYCIMSKI

Pomorze

szanse i zagrożenia
członkostwa w myśl oczywistej zasady, że to Polska
ma zbliżyć się i dostosować do standardów europej
skich. Polityka UE służy wzmacnianiu spójności ekonomiczno-społecznej, wyrównywaniu poziomów i pod
noszeniu konkurencyjności regionów. Niezależnie od
zastrzeżeń do sposobu funkcjonowania europejskiej
biurokracji przynależność do krajów UE stwarza
wielkie możliwości, których Polska samodzielnie by
nie udźwignęła. Może warto dla mniej wtajemniczo
nych rozszyfrować przeznaczenia tych programów.

O

soby zajmujące się integracją europejską posłu
gują się swego rodzaju slangiem niezrozumiałym
dla otoczenia, bowiem problematyka jest bar
dzo zawikłana, a struktury europejskie wysoce zbiuro
kratyzowane, tworząc gąszcz instytucji, kompetencji,
wytycznych, itd., itp. Centralne instytucje propagują
ce UE działają w salonach stolicy i w internecie, omi
jając rzesze „zwykłych obywateli", czego efektem są
ostatnie sondaże i spadek poniżej 50% poparcia dla
integracji z Unią.
Tytułem wyjaśnienia: Phare - obejmuje pomoc dla re
strukturyzacji gospodarki, budowę instytucji oraz wspar
cie inwestycyjne, ISPA - środki na ochronę środowiska
i transport, SAPARD - wsparcie dla rolnictwa i rozwój
obszarów wiejskich. PHARE, ISPA i SAPARD są to skró
ty od anglojęzycznych nazw programów.

uczyć na błędach, za które odpowiedzialny będzie nie je
den jeszcze „kozioł ofiarny". Jeśli nasze projekty nie zo
staną zaakceptowane, pieniądze na dany rok budżetowy
po prostu przepadają i wracają do unijnej kasy. W niektó
rych skrajnych wypadkach, w razie niewykonania projek
tu lub znacznych uchybień, grozi nawet zwrot pieniędzy
z odsetkami. O tym też trzeba pamiętać. Mało kto wspo
mina, że każdy projekt musi być współfinansowany przez
stronę polską w około 25% (proporcja 3 Euro unijne do
1 Euro ze strony polskiej). W wypadku dużych projektów
są to niebagatelne kwoty.

S

kąd więc będą pochodzić te pieniądze przy mizerii
budżetowej polskich instytucji publicznych? Fun
dusze unijne przychodzą z reguły z wielkimi opóź
nieniami, trzeba najpierw pieniądze wyłożyć, a potem
cierpliwie czekać na ich zwrot. Procedury UE wyma
gają wielkich przygotowań, przecież już teraz należałoby
konstruować projekty i zdawać sobie sprawę z tego, że
np. nie zawsze można uzyskać środki inwestycyjne, tzw.
twarde, bo priorytety wydatkowania funduszy określa Unia
Europejska, mając na uwadze także zagospodarowanie
swoich specjalistów w ramach tzw. programów dorad
czych.
Nie wszystkie dostępne pieniądze będzie można prze
znaczyć na projekty, które strona polska uzna za najpil
niejsze, taka już jest pozycja beneficjenta. Do wdrażania

programów potrzebna będzie armia wysoko wykwalifiko
wanych urzędników orientujących się w problematyce
funkcjonowania instytucji europejskich. Pieniądze na za
rządzanie projektami i kosztowną obsługę organizacyjną
muszą pochodzić ze środków krajowych. Istotna jest in
formacja, że główny program Phare 2 w 2000 roku w ogóle
nie będzie realizowany w województwie pomorskim, bo
w myśl zasady koncentracji środków i wyrównywania po
ziomów obejmie wyłącznie województwa ściany wschod
niej oraz śląskie.
Pomorzanie mogą liczyć na środki bezpośrednio
z funduszu Phare najszybciej w 2001 lub 2002 roku.
Może to i lepiej, bo mamy więcej czasu na przygotowania
i nauczymy się na błędach innych, którzy przetestują funkcjonowanie systemu. W wypadku funduszu ISPA istnieje
wysoki próg finansowy uniemożliwiający występowanie
z projektami np. przez pojedyncze gminy; wymaga to two
rzenia struktur międzygminnych lub wykorzystania środ
ków na poziomie ministerialnym. Ciągle ze strony UE brak
instrukcji i zasad wdrażania tych projektów.
becnie Polska stoi w pozycji wyczekującego na
ostateczne, techniczne decyzje, jakie zapadną
w UE odnośnie zasad wdrażania pomocy finan
sowej. Gdy już zapadną te decyzje, zostanie bardzo mało
czasu na składanie poprawnych aplikacji.
Dla mieszkańców Pomorza niewątpliwie optymistycz
ny jest fakt, że powstaje profesjonalna strategia rozwoju
województwa pomorskiego. Strategia rozwoju regional
nego na poziomie województwa to formalny wymóg ubie
gania się o środki finansowe z funduszy europejskich. Poza
tym strategia ta to rodzaj zarządzania przyszłością i leży
ona w interesie społeczności pomorskiej. Zagrożeniem
okazać się może niechęć społeczności lokalnych do utoż
samiania się na poziomie regionalnych więzi pomorskich.
Robocze dane zawarte w planie strategii nie wypadają naj
lepiej odnośnie pomorskiego, które wydaje się być zagro
żone spadkiem do II ligi województw. Dobrze, że ukazano
wreszcie prawdziwą, a nie lukrowaną diagnozę. Przecież
idzie o stworzenie realnej strategii rozwoju, a nie kolejnej
eksperckiej strategii życzeniowej. Pomorze jest stosunko
wo mało atrakcyjne dla inwestorów i przeżywa rodzaj sta
gnacji. Gdańsk i okolice starają się żyć legendą przeszło
ści („złote lata" Rzeczypospolitej, Hanza, Wolne Miasto
Gdańsk, sierpień 80, tradycje kaszubskie, etc). Tymcza
sem z Pomorza uciekają ludzie o wyższych aspiracjach
zawodowych, gdyż nie mają pola do realizacji. Pomo
rze pomału stacza się po równi pochyłej w stronę regio
nów peryferyjnych. Trójmiasto nie wypełnia misji metro
politalnych, staje się prowincją gospodarczą i kulturalną,
co rzutuje na kondycję całego regionu. Gdański region nie
spełnia pokładanych w nim nadziei, a może nadzieje skro
jone są na wyrost i stanowią niezniszczalne marzenia, a rze
czywistość sprowadza nas na ziemię?
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hyba dobrze się stało, iż marszałek województwa
pomorskiego zaprasza obywateli do współudziału
w tworzeniu strategii poprzez wyrażanie swoich
opinii. To dobry symptom. Strategia powinna powstawać
ponad niszczącymi i mało twórczymi podziałami partyj
nymi i służyć rozwojowi województwa pomorskiego w po
czątkach XXI wieku. To poważne wyzwanie, nie można
go lekceważyć i utopić w lokalnym piekiełku politycznych
waśni.
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ALICJA SŁYSZEWSKA

0 jedność Pomorza
Ruch regionalny w Gdańsku i na Pomorzu.
Problemy i perspektywy
w nowych warunkach ustrojowych.
Trwający od kilku lat proces zmian społecznych
w naszym kraju stawia przed społeczeństwem także
problem tożsamości i identyfikacji ze swoją najbliż
szą okolicą. Wielkie znaczenie ma tu realizowana re
forma samorządowa, przede wszystkim odtworzenie
gmin i ostatnio także powiatów oraz samorządnych
województw. Jest to zupełnie nowa sytuacja, która
powoduje, że jako działacze spoleczno-kulturalni
i regionaliści musimy szukać adekwatnych form
działania, Ucząc przy tym na wsparcie ze strony sa
morządowców.
Tymi słowami zwrócił się Zarząd Główny Zrze
szenia Kaszubsko-Pomorskiego do pomorskich orga
nizacji regionalnych z zaproszeniem na konferencję
„Ruch regionalny...".
.
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potkanie regionalistów i samorządowców, trwa
jące dwa dni w Kaszubskim Uniwersytecie Lu
dowym w Starbieninie, miało na celu wymianę
doświadczeń z dotychczasowych działań regio
nalnych na płaszczyźnie lokalnej, szukanie dróg partner
skiej współpracy w zakresie ochrony dziedzictwa kultu
rowego i upowszechniania wiedzy o małej ojczyźnie oraz
kształtowania uczuciowych więzi współpracy pomorskiej.
Punkt wyjścia do rozważań stanowił raport „Pomorski
ruch regionalny" dr. Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego
z Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Gdańskie
go, prezentujący aktualny (w miarę zebranych informacji)
obraz stowarzyszeń na tle historycznego rozwoju pomor
skich organizacji regionalnych XX wieku.
Raport świetnie odzwierciedla ich specyfikę, wskazu
je bogatą typologię - od bibliofilskich, naukowych, oświa
towych do ogólnokulturalnych.
Wszystko to jest niejako wstępem do rozległego
krajobrazu współcześnie działających regionalnych
organizacji pozarządowych na Pomorzu. Autor zamiesz
cza informacje (mniej lub bardziej szczegółowe) o 62 ak
tualnie istniejących stowarzyszeniach. To dość imponują
ca liczba i trudno właściwie ocenić stopień realizacji ich
statutowych zadań.
C. Obracht-Prondzyński wskazał aspekty zagrożeń dla
działań towarzystw kulturotwórczych, które związane są
z ogólną sytuacją społeczno-polityczną kraju, zubożeniem
społeczeństwa, brakiem zainteresowania ludzi młodych
działaniami społecznymi, trudną kondycją finansową

i lokalową małych organizacji i stowarzyszeń oraz różnym
stosunkiem samorządowców do tego typu działań w środo
wiskach lokalnych. Dobrym prognostykiem jest jednak fakt
tendencji integracyjnej organizacji pomorskich, widoczne
efekty tej współpracy oraz plany dalszego współdziałania
na rzecz rozwoju kultury materialnej i duchowej Pomorza.
Jak dużą rolę w tej dziedzinie mają do odegrania
samorządy lokalne wykazał w referacie Samorząd a or
ganizacje regionalne. Doświadczenia gdańskie, Tade
usz Gleinert, przewodniczący Komisji Kultury Rady
Miasta Gdańska. Zwrócił szczególną uwagę na wykorzy
stanie ogromnego społecznego potencjału w oparciu o kon
kretne i celowe środki realizacji z budżetów miast i gmin.
Zasadniczym warunkiem budowania partnerskich ukła
dów (samorządy-organizacje pozarządowe) jest uświa
domienie, iż organizacje pozarządowe wypełniają
ogrom zadań, których wykonanie należy do samorzą
dów. Swoimi działaniami społecznymi wypełniają lukę,
której lokalnie nie dałoby się inaczej wypełnić. Dlate
go też niedopuszczalne jest traktowanie tej ważnej czę
ści społeczności na zasadach „żebraczych".
Sposoby dofinansowania projektów organizacji
i stowarzyszeń powinny być jawne, jasne i czytelne.
T. Gleinert wskazał, iż tzw. „model gdański" oparty o te
zasady daje możliwość stałej, właściwej współpracy: sa
morządy - organizacje pozarządowe oraz bazę do współ
działania podmiotów na płaszczyźnie społecznej.
W czasie dyskusji „poreferatowej" mieliśmy oka
zję przekonać się, że problemy finansowania regional
nych towarzystw i organizacji w różnych miejscach na
Pomorzu znajdują bardzo różne rozwiązania. Jednak bez
względu na wielkość, liczebność i stopień aktywności organizacje regionalne i samorządy powinny budować
trwałe więzy współpracy w poczuciu odpowiedzialności
za najbliższą i regionalną ojczyznę.
Problemy na tej płaszczyźnie wynikają zapewne z czę
stego niezrozumienia specyfiki aktywności regionalnej
przez kręgi samorządowe lub z braku odpowiedniego po
ziomu wiedzy o tym, co, dlaczego i w jakiej formie chcą
realizować te organizacje. Taki stan nie może ograniczać
możliwości realnych dokonań, tym bardziej, że są to
działania społeczne, osadzone w bardzo konkretnej
rzeczywistości, a skierowane na wrażliwe punkty najbliż
szej społeczności lokalnej.
O właściwej roli pomocy państwa w kształtowaniu
optymalnej współpracy samorządów i organizacji społecz
nych mówił red. Piotr Pawliszcze. Przedstawił różne
modele finansowania, ze szczególnym uwzględnieniem
tzw. sponsorskiego, który wykazuje słuszność przekazy
wanych środków finansowych na realizację zadań samo
rządowych, wypełnianych przez organizacje regionalne
w ramach ich zadań statutowych.

Żyje duch Pomorza - to zawołanie prof. Józefa Borzyszkowskiego nadało właściwy wymiar spotkań
w Starbieninie. Prezes Instytutu Kaszubskiego w refe
racie Możliwe formy współpracy pomorskich organizacji
regionalnych w świetle dotychczasowych doświadczeń
podkreślił, iż liczebność i prężność działań organizacji
regionalnych na Pomorzu świadczy o ciągle żywej idei
etosu działacza pomorskiego. Historia tej ziemi wykazała
bowiem, jak wielka siła drzemie w społecznej aktywno
ści, która w swej zorganizowanej postaci stanowi mocny
filar całokształtu organizacji państwowej. Dlatego też tak
ważne jest budowanie płaszczyzny współdziałania wszyst
kich podmiotów odpowiedzialnych za losy naszej pomor
skiej ojczyzny regionalnej. Powodzenie w tej dziedzinie
zależy od minimalizowania zagrożeń, rzetelnej informa
cji, właściwej promocji oraz silnej integracji Pomorzan.
Wśród szczególnie istotnych zagrożeń prof. J. Borzyszkowski wymienił m.in. nadmierną biurokratyzację orga
nizacji,
polityzację, uzależnienie się od samorządów,
tendencję do monopolizacji, wyobcowanie i brak wymia
ny elit, wewnętrzne konflikty oraz tzw. „syndrom wypala
nia się".
Zatem nie tylko problemy finansowania działań sto
warzyszeń i organizacji są powodem bardzo różnych efek
tów ich pracy społecznej. Z pewnością dużą rolę spełnić
tu może właściwa polityka informacyjna, ukierunkowana
na istotne punkty budowania płaszczyzny porozumienia
wszystkich pomorskich organizacji regionalnych.
Aktualnie daje się zauważyć pewne tendencje integra
cyjne, włączanie się do ogólnopolskiego ruchu regional
nego oraz rozwijanie kontaktów międzynarodowych.
Uczestnicy konferencji mieli możliwość indywidual
nego ustosunkowania się do omawianych problemów.
W czasie dyskusji wykazali wielkie zaangażowanie w spra
wy budowania najwłaściwszych form współpracy różnych
podmiotów - łączenia się w działaniach na rzecz jedności
silnego Pomorza.
Spotkanie zaowocowało wieloma ciekawymi wnioska
mi, dotyczącymi nakreślenia właściwego kierunku inte
gracji pomorskich regionalistów w oparciu o dotychcza
sowe doświadczenia. Ich wymiana toczyła się również
(a może przede wszystkim) poza salą obrad, w małych gru
pach. Szczególna przyjazność miejsca-filii Kaszubskie
go Uniwersytetu Ludowego, sprzyjająca pogoda, urokliwość krajobrazu oraz niezwykła gościnność gospodarzy
wpłynęły na nawiązanie wielu interpersonalnych kontak
tów przedstawicieli - ze Słupska, Chojnic, Lęborka,
Tczewa, Gdańska oraz innych miejsc Kociewia, Ka
szub, Krajny. Wyrazem tego była sympatyczna wieczor
na zabawa przy ognisku, prowadzona przez prezesa ZKP,
prof. Brunona Synaka, której ton nadawał zespół folklo
rystyczny „Koleczkowianie".

EWA ŻYWIECKA

Obraz życia politycznego
II Rzeczpospolita w oczach karykaturzystów Gazety Gdańskiej
dotychczasowych moich rozważań w poprzednich
numerach KMR nasuwa się niedwuznaczny wnio
sek, iż publikowana w latach 1926-1938 na łamach
Gazety Gdańskiej karykatura polityczna była przede
wszystkim rządową(sanacyjną) wizualną propagandą, a oso
biste przekonania jej autorów odegrały tu rolę drugorzędną.
De facto zadaniem karykaturzystów było stymulowanie po
żądanych przez władze nastrojów i reakcji psychicznych
polskiej opinii publicznej Wolnego Miasta. Satyryczne ilu
stracje w dziedzinie spraw zagranicznych, zamieszczane sys
tematycznie w piśmie, reprezentowały polski punkt widze
nia, torpedując tym samym propagandę niemiecką natomiast
w kwestii polityki wewnętrznej reprezentowały interes stron
nictwa wydającego Gazetę. O ile zasadnicza wymowa kary
katur, należących do pierwszego rodzaju, nie kolidowała z li
nią propagandową wytyczoną przez inne polskie pisma
w Gdańsku, o tyle karykatury komentujące wewnętrzne ży
cie polityczne II Rzeczypospolitej miały charakter zdecydo
wanie polemiczny.
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Analiza zawartości treściowej owych karykatur jest pró
bą odpowiedzi na pytanie w kierunku tego specyficznego
źródła, jaką jest w badaniach historycznych ilustracyjna sa
tyra dziennika. A zatem: Co i w jakim celu przekazywano
czytelnikowi za pomocą karykatury Gazety Gdańskiej? Nie
jest moim zamierzeniem opisanie każdej satyrycznej ilustra
cji opublikowanej w okresie międzywojennym na stronicach
pisma, gdyż wydaje mi się to rzeczą całkowicie zbędną.
Chciałabym natomiast, po wcześniejszej wnikliwej ana
lizie treści całości satyrycznego materiału składającego się
z 380 karykatur politycznych, zasygnalizować najczęściej po
jawiające się tematy oraz odpowiedzieć na pytanie: Jakim
ulegano tendencjom, a przede wszystkim jaki był ogólny wi
zerunek świata i ludzi? Moje rozważania dotyczące zawar
tości owej satyry zilustruję najbardziej charakterystycznymi
- w moim mniemaniu - przykładami. Przy treściowej anali
zie karykatur interesowały mnie przede wszystkim występu
jące w rysunku i w części werbalnej postaci, symbole, znaki,
zastosowane chwyty satyryczne oraz odniesienia do aktual
nych wydarzeń. Sprawą nie mniej ważną okazała się data
opublikowania, która jest wyznacznikiem tempa reakcji na
poszczególne wydarzenia. Data może zasugerować również,
z perspektywy czasu, proroczy charakter karykaturalnego ry
sunku. Odnośnie zastosowanych chwytów satyrycznych in
teresowało mnie także źródło inspiracji danego pomysłu, gdyż
-jak piszą teoretycy komizmu - komizm rysunkowy jest często
komizmem zapożyczonym i to głównie od literatury. (...) ry
sownik może przedzieżgnąć się w satyrka, nawet w wodewilistę, a wtedy śmiech wywołują nie same rysunki, ile
1
przedstawiona przez nie satyra lub scena komiczna . Ostat
nią rzeczą na którą starałam się zwracać uwagę był charakter
określonej karykatury, czy była ona publicystyczną informacją
o fakcie - podaną w formie ilustracyjnej opinii publicznej,
czy też stanowiła subiektywną ocenę danego problemu.

Pierwsze karykatury pojawiły się na łamach Gazety Gdań
skiej tuż po majowym zamachu stanu. Podstawowym zada
niem publikowanych wówczas w piśmie rysunków, porusza
jących temat polskiej polityki wewnętrznej, była drwina
z opozycji i gloryfikacja nowej władzy. Tym zasadniczym
celom karykaturzyści Gazety Gdańskiej podporządkowali się
konsekwentnie aż do ostatniego opublikowanego w okresie
międzywojennym rysunku satyrycznego. Nie wszyscy jed
nak antysanacyjni opozycjoniści cieszyli się jednakowym
zainteresowaniem satyryków subwencjonowanego przez rząd
pisma i nie wszyscy przedstawiciele nowych rządów stali się
obiektem karykatury. Kto zatem najczęściej gościł na saty
rycznych ilustracjach interesującego nas dziennika?
Jednym z ulubionych polityków, w stronę którego naj
częściej kierowano ostrze obrazkowej satyry był Wincenty
Witos. Socjolog Kazimierz Żygulski w swej analizie zjawi
ska komizmu pisze, iż w latach międzywojennych stronnic
twa chłopskie i ich polityczni przedstawiciele szczególnie
chętnie wykorzystywani byli jako temat karykatury, a zara
zem w dalszej części swoich rozważań dodaje, że pojawie
nie się polityka w kontekście satyrycznym jest dowodem jego
rangi2. Zgadzam się z tym zdaniem, gdyż nawet ostra saty
ryczna krytyka dowodzi istnienia faktycznego autorytetu wy
śmiewanej osoby na forum opinii publicznej. Przywódca
stronnictwa chłopskiego PSL „Piast", Wincenty Witos, był
przedmiotem karykatur Gazety Gdańskiej niemal tak często
jak sam marszałek Józef Piłsudski, oczywiście podejście do
tych postaci było zupełnie inne. W 1926 roku Paweł Griniow narysował satyryczny komentarz ilustrujący odsunię
cie od władzy Witosa i jego partii. Na rysunku widzimy
powracającego do swej rodzinnej wsi - Wierzchosławic, Win
centego Witosa. Za sobą ciągnie on wózek z całym swoim
dobytkiem. Polityk raźno kroczy, śpiewając piosenkę i gra
jąc na akordeonie. Tytuł ilustracji nawiązuje do znanej
ballady Adama Mickiewicza Powrót taty. Zamieszczone
nieco niżej słowa śpiewanej przez Witosa piosenki w swej

Witos gra i śpiewa:
Gdy lud mi władzę wsunął,
na wsiowy poszedł lep,
ja zara w garście splunął
i wszystko wziął za łeb.

Wtem ciarach wiózł do miasta,
powiedzioł parę słów,
i naraz nima Piasta,
trza do dom wracać znów.

Lecz dla jenteligenta
to los doprawdy psi
marnować swe talenta
hen na zapadłej wsi!
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prześmiewczej treści nie są już żadnym nawiązaniem do
wspomnianego wyżej utworu. Jedynie wystylizowanie pio
senki na chłopską gwarę mogłoby stanowić aluzję do boga
tej w ludowe motywy romantycznej ballady Mickiewicza3.
Przywódca PSL „Piast" i współtwórca centrolewu będzie
również bardzo często występował jako obiekt zajadłej antyopozycyjnej satyry, która w szczególności nasiliła się w roku
1930 i wiązała się po części z wyborami parlamentarnymi
w grudniu tegoż roku. 23 kwietnia odbył się w Krakowie Kon
gres Obrony Prawa i Wolności Ludu, któremu towarzyszyły
liczne antyrządowe demonstracje. Dwa dni przedtem w Ga
zecie Gdańskiej pojawiła się karykatura przedstawiająca Win
centego Witosa w rogatywce z pawim piórem, który dmie
w złoty róg, a zatytułowano go „Zjazd centrolewu". Tym ra
zem autor drwiącej z chłopskiego przywódcy ilustracji saty
rycznej - monogramista RA, zaczerpnął swój pomysł
z dramatu Stanisława Wyspiańskiego4. Postać Wincente
go Witosa pojawiała się także przy okazji ilustracyjnych ko
mentarzy sprawy Brześcia. Wobec antydemokratycznego po
stępowania rządu w tej kwestii mówi się, iż proces brzeski
stanowił czarną plamę w historii międzywojennej Rzeczy
pospolitej. Karykaturzyści Gazety Gdańskiej nie unikali wcale
tego drażliwego tematu, wręcz przeciwnie, proces brzeski
często pojawiał się w ich twórczości. W analogii do „czarnej
plamy" Brześcia-nazwać można ten rodzaj twórczości czar
nym humorem. Ostatnia karykatura przedstawiająca Witosa
została opublikowana 1 listopada 1933 roku, stanowiła ona
aluzję do przymusowej emigracji tego polityka po ostatecz
nie zatwierdzonym wyroku brzeskim. Mikołaj Arciszewski,
gdyż to on był autorem owej karykatury, narysował odlatują
cego ptaka z głową Witosa, który unosi się nad wsią. Ilu
stracja nosi tytuł „Uciekła nam przepióreczka". I tym
razem autor nie odmówił sobie nawiązania w tytule do mo
tywów ludowych. Wincenty Witos na satyrycznych ilustra
cjach Gazety Gdańskiej najczęściej występował w stroju lu
dowym w otoczeniu różnych wiejskich atrybutów, dlatego
jest postacią łatwo rozpoznawalną. Stronnictwo Ludowe nie
posiadało na ilustracyjnych łamach Gazety Gdańskiej swo
jego symbolicznego odpowiednika, w odróżnieniu od ende
cji czy bloku stronnictw zwanych centrolewem. Najczęściej
posługiwano się właśnie ludowymi atrybutami, czy też wi
zerunkiem autentycznych polityków. Oprócz ulubionego
przez karykaturzystów Witosa chętnie rysowano też Włady
sława Kiernika i Macieja Rataja.
a początku lat trzydziestych obserwujemy znaczne
nasilenie antyopozycyjnej satyry. Fakt ten można wy
tłumaczyć po części ogromną pracowitością współ
pracującego wówczas z pismem karykaturzysty RA, który
rysował również bardzo wiele na inne tematy. Jednakże na
leży wziąć pod uwagę, że był to znaczący okres w polskim
życiu politycznym. Sejm ówczesnej kadencji od wyborów
1928 roku do grudnia 1930 roku był w większości złożony
z ugrupowań opozycyjnych, które miały prawo do legalnego
sprzeciwu, z czego nie omieszkały skorzystać. Pozycja par
tii opozycyjnych była dość silna, a dodatkowo uległa wzmoc
nieniu po konsolidacji swych sił w ramach centrolewu.
Wszystko to pobudzało i zaostrzało wymowę politycznych
karykatur na stronicach dziennika, gdyż komizm polityczny
jest przede wszystkim rodzajem broni, środkiem do osiąga
nia określonych celów i dlatego najczęściej jest ostry i skie
rowany w stronę politycznego przeciwnika6. Wzmocnienie
pozycji owego przeciwnika rodzi natychmiastowy atak
satyryczny. Karykaturalny symbol antysanacyjnej opozy
cji centrolewicowej nawiązywał do nazwy tego bloku, był
to wizerunek lwa. Służył on karykaturzystom jako samodziel
ny symbol, za pomocą którego ilustrowano poczynania opo
zycji lub pojawiał się w towarzystwie osób autentycznych.
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30 marca 1930 roku opublikowano karykaturę, na której
przedstawiciele opozycji ciągną lwa za ogon. Tytuł brzmiał:
„Centrolew zapędził się zbyt daleko"7. Pod koniec maja tego
samego roku na satyrycznej ilustracji Ignacy Daszyński sku
bie kwiatek mówiąc: „rozwiążą, nie rozwiążą?". Przypatruje
się temu z zaciekawieniem smętny król zwierząt8. Była to
oczywiście aluzja do postawionego przez PPS votum nieuf
ności wobec ówczesnego ministra pracy, co mogło zakoń
czyć się rozwiązaniem całego rządu. Jednak wydaje się, iż
ani stronnictwa ludowe ani w części tworzony przez nie centrolew-lew nie stały się na łamach Gazety Gdańskiej przed
miotem tak naprawdę ostrego zajadłego szyderstwa. Na ilu
stracji z końca 1930 roku przeraźliwie wychudzony symbol
centrolewicowej opozycji wyje przez szczeble swojej kraty
do księżyca o rysach twarzy marszałka Józefa Piłsudskiego9.
Na dole RA zamieścił podpis: „Księżyc wschodzi nad Brze
ściem". Ta karykatura nie wydaje się wcale tak jednoznacz
nie antyopozycyjna. Równie dobrze mogła być zwykłą
drwiną z aresztowania grupujących się wokół centrolewu po
lityków opozycyjnych i osadzenia ich w twierdzy w Brze
ściu, aczkolwiek równie dobrze wychudłe, smutne zwierzę
mogło autorom posłużyć jako sposób wywołania w widzu
litości wobec niesprawiedliwej krzywdy.

Gazeta Gdańska, nr 215 z 19 września 1930 r.

Jednoznacznie negatywny jest natomiast w karykaturze
Gazety Gdańskiej obraz endecji. Podobnie jak w przypadku
centrolewu, przy tworzeniu karykaturalnego symbolu tego
ugrupowania najwidoczniej wykorzystano skojarzenie wią
żące się z nazwą Stronnictwa Narodowego funkcjonującą
w języku potocznym. Wyraz endecja musiał skojarzyć się ka
rykaturzystom z imieniem starej ciotki, gdyż pod taką wła
śnie postacią najczęściej przedstawiano w międzywojennej
karykaturze Stronnictwo Narodowe. Taką personifikację bar
dzo często spotkać możemy na rysunkach satyrycznych inte
resującego nas pisma i to zarówno w części wizualnej jak
i werbalnej. Wizerunek brzydkiej, odpychającej ciotki nary
sowany bez cienia sympatii rozwiewa wszelkie wątpliwości
co do tego, kogo uważali za swego najważniejszego poli
tycznego wroga inspiratorzy Gazety Gdańskiej. Pod koniec
1927 roku pojawił się w piśmie obrazkowy żart Mieczysła
wa Piotrowskiego na temat zbliżenia endecji i Wojciecha
Korfantego, reprezentującego śląski odłam stronnictwa cha
deckiego. Karykatura ukazuje wdrapującą się na plecy sła
bowitego Korfantego „ciotkę Endecję", w czym pomaga jej
uosobiony pod postacią małego chłopca „Kurier Poznański".
Dziennik ten był silnym endeckim organem posiadającym
znaczne wpływy na terenie Wielkopolski10. Cały rysunek
podsumowuje zamieszczony u dołu napis: „Niósł ślepy ku
lawego..."". W ramach tej satyry upieczono, niejako, dwie
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Gazeta Gdańska, nr 133 z 14 maja 1931 r.

pieczenie przy jednym ogniu. Zakpiono z endecji, a zarazem
z przeciwstawnego nurtu w obrębie tego samego stronnic
twa, do którego należał ówczesny właściciel Gazety Gdań
skiej, Jan Teska. Motyw „ciotki Endecji" był także chętnie
wykorzystywany przez monogramistę RA. W gorącym poli
tycznie okresie dwa razy posłużył się on tym symbolem, aby
zaatakować obóz narodowy za brak honorowych metod wal
ki politycznej. I tak na rysunku z marca 1930 roku „ciotka
Endecja" wylewa pomyje z kubła, na którym widnieje napis:
„myśl niepodległa". W październiku tego roku w toku kam
panii przedwyborczej opublikowano kolejny rysunek, na któ
rym „Endecja" kroczy z pomyjami mówiąc: „Mając takie
atuty w rękach, jestem pewna zwycięstwa". Za ową personą
dziarsko maszerują przedstawiciele Stronnictwa Narodowe
go, wymachując transparentem z czwórką- czyli numerem
endeckiej listy wyborczej13. Innym razem zaś maleńka „cio
cia Endecja" czyta Gazetą Warszawską; z jednej strony stoi
obok niej uzbrojony po zęby ogromny bolszewik, z drugiej
wielki żołnierz niemiecki, a ciocia mówi: „Główne niebez
14
pieczeństwo grozi Polsce ze strony sanacji" . Ta ostat

nia karykatura różni się od wszystkich wcześniej przeze mnie
wymienionych antyopozycyjnych karykatur, gdyż atakuje
obóz narodowy w kwestiach merytorycznych. Próby meryto
rycznej polemiki z karykaturyzowanym obiektem w satyrze Ga
zety Gdańskiej, dotyczącej wewnętrznego życia politycznego
Rzeczypospolitej, były raczej rzadkością. Szyderstwo anty
opozycyjnych ilustracji satyrycznych tkwiło zazwyczaj w ko
micznej scenie z udziałem przedstawicieli atakowanych stron
nictw ukazanych na obrazku. W komiczny, aluzyjny sposób
komentowano poczynania politycznego wroga. Chętnie za
mieszczano ich karykaturalne podobizny, aczkolwiek niezbyt
często polemizowano z poglądami.
Karykaturzyści Gazety szydzili także ze Stronnictwa Na
rodowego poprzez wyśmiewanie jego autentycznych zwo
lenników. Ulubionym obiektem ich żartów był zwłaszcza
Stanisław Stroński. Jest on trzecim, po Piłsudskim i Witosie,
najczęściej karykaturyzowanym politykiem. Na pierwszych
rysunkach, które przedstawiają S. Strońskiego, wizerunek
jego postaci jest nie bardziej zdeformowany niż innych opo
zycjonistów, jak np. na rysunku z maja 1930 roku, pt. „Trium-
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falny powrót opozycji"15. Karykatura ta ukazuje „opozycją
przesyconą szkapę", na której „nach Belweder" jadą trzej
muszkieterowie z centrolewu i S. Stroński. Z czasem jednak
satyra wymierzona przeciwko osobie tego endeckiego poli
tyka stała się bardziej jadowita. Następnego roku po „wy
granych" przez sanację wyborach brzeskich rozpoczęły się
na forum sejmu przewlekłe dyskusje nad zmianą konstytu
cji. W związku z tą sprawą na początku 1931 roku monogramista RA opublikował karykaturę przedstawiającą małego
S. Strońskiego stojącego u stóp marszałka Piłsudskiego. Czło
wieczek rwie włosy z głowy intensywnie rozmyślając: „Jest
konstytucja, a jednak nie ma. Nie ma jego, a jednak on jest""'.
Karykaturzysta chciał w ten sposób ukazać małość autoryte
tu S. Strońskiego wobec legendy marszałka. Innym razem
ów endecki polityk zostanie sprowadzony do postaci niezbyt
powabnej żaby, znowu u stóp wysokiego i przystojnego przed
stawiciela BBWR, który mówi: „Nie nadymaj się tak stary,
bo pękniesz"17. Ta ostatnia złośliwa deformacja postaci poli
tyka oraz fakt, iż S. Stroński w kontekście antyendeckiej sa
tyry pojawiał się bardzo często, rodzi przypuszczenie, iż

sanacyjni inspiratorzy Gazety Gdańskiej darzyli jego osobę
jakąś szczególną awersją. Być może była to odpowiedź na
polemiczny ton endeckiego Kuriera Pomorskiego, w którym
S. Stroński publikował swe liczne artykuły, a zarazem zwy
kła prasowa rywalizacja między tymi dwiema gazetami. Ta
wyjątkowa frustracja odzwierciedlona w karykaturze pisma
wobec całego obozu narodowego powodowana była również
bezsilnością, gdyż na Pomorzu i w Wolnym Mieście właśnie
endecja cieszyła się większym zaufaniem społeczeństwa.
Zupełnie inny charakter miały karykatury ukazujące po
stać Józefa Piłsudskiego, ich zadaniem była oczywiście gloryfika
cja osoby marszałka, którego dobrodusznie nazywano „Dziad
kiem". Karykaturalne portrety J. Piłsudskiego są przepełnio
ne sympatią dla modela, np. na rysunku z końca 1928 roku
J. Piłsudski występuje w towarzystwie Ignacego Paderew
skiego. Łamiąc się z nim wigilijnym opłatkiem, mówi: „No
18
Ignasiu, daj nam Boże szczęście'" . Autorem karykatury jest
Paweł Griniow-Polo, który bardzo chętnie portretował mar
szałka w życzliwy dla niego sposób. Umieszczenie na jed
nym obrazku sympatycznej karykatury J. Piłsudskiego obok
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bardzo lubianego przez polskie społeczeństwo i cieszącego
się znacznym autorytetem J. Paderewskiego, także nie było
przypadkowe. Czasami karykaturzyści zamiast dobroduszności i poczciwości marszałka ukazywali jego siłę i wyższość
nad przedstawicielami opozycji. Na rysunku z 6 kwietnia
1930 roku monogramista RA przedstawił J. Piłsudskiego
w postaci silnego dębu, o który rozbija się jadąca samocho
dem opozycja19. Autor posłużył się tutaj znanym od dawna
i przyjętym w zwyczaju słownym metaforycznym synonimem
silnego mężczyzny - dębem20. Nieco później Gazeta zamie
ści inną karykaturę RA, na której ogromnych rozmiarów
marszałek patrzy z wyższością na maleńkiego Kiernika trzy
mającego w dłoniach ultimatum. Ironia tkwi w tytule: „Kiernik i Sternik"21. Motyw tzw. „Wielkiego Sternika" był także
zapożyczonym chwytem satyrycznym, tym razem z mitolo
gii. Za wielkiego sternika kierującego światem uważany był
bowiem Zeus. Podobnych karykatur ukazujących siłę J. Pił
sudskiego zamieszczano w piśmie bardzo dużo. Pod koniec
1930 roku opublikowano satyryczny obrazek, na którym „cio
cia Endecja" uderza głową w nienaruszalny pomnik marszał
22
ka . Jak widać, zademonstrowanie wyższości jakiegoś stron
nictwa nad innym lub polityka nad jego przeciwnikiem przez
karykaturzystów Gazety zazwyczaj odbywało się za pomocą
stałych sprawdzonych w ołówkowej satyrze chwytów. Bądź
ukazywano dysproporcję wzrostu portretowanych postaci,
bądź za pomocą odpowiednich symboli demonstrowano
z jednej strony siłę gloryfikowanej osoby, a z drugiej kru
chość jej politycznego przeciwnika. Kiedy po „czarnej pla
mie" Brześcia marszałek odsunął się od życia politycznego,
jego rysunkowa podobizna znika również z karykaturalnych
ilustracji Gazety Gdańskiej. Jednak zasadnicza prosanacyjna wymowa karykatur publikowanych w tym piśmie pozo
staje bez zmian.
Po roku 1931 ostrze gazetowej satyry jakby przygasa,
polityczne żarty na temat polskiej polityki wewnętrznej są
znacznie rzadsze. Na początku października 1932 roku za
kpiono z faktu rozwiązania Obozu Wielkiej Polski (OWP).
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Mikołaj Arciszewski narysował awanturników, których
Hitler gładzi czule po głowie; karykatura związana była z za
mieszczonym obok artykułem pt. „Żałosny koniec naśladow
ców swastyki w Polsce"23. Później pojawiają się nieliczne
satyryczne komentarze polskiej polityki zagranicznej. Zna
czącym wydarzeniem w tym zakresie była w oczach M. Ar
ciszewskiego wizyta w Polsce francuskiego ministra spraw
zagranicznych, Jeana Louisa Barthou. Na jego karykaturze
opublikowanej 25 kwietnia 1934 roku polski minister spraw
zagranicznych, Józef Beck, trzyma białego gołębia. Minister
francuski przyglądając mu się z zaciekawieniem mówi: „Co
za niespotykany dotychczas ptak?", a J. Beck odpowiada:
„To gołąb naszego własnego chowu"24. Jest to jedyna kary
katura zamieszczona w Gazecie Gdańskiej w tym roku, któ
ra porusza problem naszego kraju, gdyż w tym czasie coraz
częściej zaczęto stosować przedruki z zagranicznych pism
humorystycznych traktujące o wydarzeniach ogólnoeuropej
skich, zaś wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej zeszły na
plan dalszy.
roku 1935 tylko jedną karykatura dotyczyła pol
skiej polityki wewnętrznej i była to w dodatku nie
wzbudzająca polemicznych nastrojów portretowa
karykatura pułkownika Sławka25. W roku następnym zamiesz
czono dwie satyryczne ilustracje dotyczące polskiej gospo
darki. Pierwsza, z października tego roku, przedstawiała pre
miera Składkowskiego walczącego ze smokiem - z napisem:
drożyzna26. Druga zabawna karykatura - również dotycząca
inflacji - ukazywała wspinającą się po drabinie złotówkę,
którą stara się ściągnąć minister Radziwił prosząc: „Zejdź
niżej kochanku"27.
W roku 1937 nie opublikowano żadnej karykatury doty
czącej spraw polskich, a w 1938 roku tylko jedną portretową
karykaturę J. Becka, przy okazji artykułu pt. „Polityka za
graniczna w r. 1937 - kalendarz wydarzeń"28. Była to ostat
nia karykaturalna podobizna polskiego polityka w Gazecie
Gdańskiej w latach międzywojennych.
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a tle stosunkowo niewielkiej liczby satyrycznych ilu
stracji, publikowanych w piśmie od 1932 roku aż pod
koniec lat trzydziestych, w tym jeszcze mniejszej licz
by karykatur o tematyce polskiej, dość dużo miejsca w gaze
towej satyrze zajmował problem rozwijającej się Gdyni. Czy
telnicy Gazety Gdańskiej fakt ten mogli zawdzięczać przede
wszystkim osobistym zainteresowaniom M. Arciszewskie
go, który był wówczas stałym karykaturzystą i dziennikarzem
pisma. Sprawy gdyńskie były mu szczególnie bliskie i ogrom
na większość rysowanych przez niego karykatur stanowiła
ilustracyjną kronikę z życia tego miasta. Jak pisze Roman
Wapiński: Gdynia fascynowała własne społeczeństwo sprzy
jając powstawaniu swego rodzaju mitu79. M. Arciszewski
również uległ tej fascynacji. W szczególności w roku 1934
i w 1935 opublikował w Gazecie sporo karykatur doty
czących nowego polskiego portu nad Bałtykiem. Nie była to
typowa bezkompromisowa satyra, lecz rodzaj żartobliwych
obrazków informujących czytelników o tym, co dzieje się
w Gdyni. W marcu 1934 roku Arciszewski za pomocą kary
katury zilustrował kłopoty związane z dowozem węgla do
portu, zrzucając winę na polskie władze kolejowe. Na ry
sunku wielki kolejarz z lizakiem w ręku stoi nad maleńką
kolejką zapełnioną węglem, która zatrzymała się tuż nad
brzegiem morza. Kolejarz ma uniesioną rękę bez lizaka,
a tę z lizakiem chowa za plecy. Na dole podpis: „Pomorska
Dyrekcja PKP - myśmy gotowi"30.

W kwietniu tego roku karykaturzysta humorystycznie
zilustrował wzrost kompetencji Dyrektora Urzędu Morskie
go w Gdyni, któremu „przypadła władza nad żywiołem mor
skim". Ów dyrektor przedstawiony został jako wszechwład
ny władca mórz - Neptun31.
Innym razem Arciszewski zażartował sobie z egzo
tycznych nazw dzikiego gdyńskiego budownictwa, które
wiązało się z problemem mieszkaniowym międzywojennej
Gdyni32. Karykatura przedstawiała wyobrażenie amerykań
skich czytelników Gazety o inspekcji wojewody i komisarza
rządu miasta Gdyni w dzielnicy: Meksyku i Chińskiej wcho
dzących w skład wielkiej Gdyni. Na ilustracji dwaj kowboje
próbują zarzucić lasso na uciekającego Chińczyka33. Jeden
z występujących tu „łowców"- Komisarz Rządu, Franciszek
Sokół, był bardzo często przedmiotem karykatur Arciszew
skiego, rysowanych zawsze z dozą sympatii dla modela. F. So
kół był bardzo dobrym gospodarzem Gdyni, a jako Komi
sarz Rządu, pełniący tę funkcję od 1930 roku, wiele uczynił
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dla dobra tego miasta34. Jedną z ciekawszych karykatur na
jego temat jest satyryczna ilustracja z końca roku 1935, zaty
tułowana- „Poławiacze pereł". Obrazek ukazuje nurkujące
go w morskich głębinach F. Sokoła, który otwiera pod wodą
muszlę z perłą. Nad jego bezpieczeństwem na powierzchni
wody czuwa wójt Nowacki w małej łódeczce. Na dole wid
nieje napis: „Ostatnio w Orłowie omawiano losy tej Perły
Wybrzeża wydobytej z zaniedbania przez Komisarza Rządu
Sokoła i b. komisarycznego wójta radnego Nowackiego"35.
W ten humorystyczno-obrazkowy sposób informowano za
tem czytelników Gazety o losach Gdyni. Niewątpliwie tak
podane informacje szybciej docierały do czytelnika niż
długie wyczerpujące artykuły pisemne. Owa ilustracyjna kro
nika z życia „perły wybrzeża" licząca dziesiątki karykatur przypomnę, że podałam tu zaledwie kilka przykładów stanowiła bardzo ciekawe urozmaicenie treści pisma.
Z drugiej strony nie mogę oprzeć się wrażeniu, iż tak
znaczna liczba karykatur traktujących o Gdyni również
stanowiła część wizualnej propagandy sanacyjnej. Otóż
wobec nieustannej konieczności walki o wpływy w spo
łeczeństwie pomorskim i gdańskim z endecją, sanacja
traktowała pomyślny rozwój tego nowego polskiego por
tu, skutecznie konkurującego z Wolnym Miastem, jako
swój podstawowy sukces i najważniejszy atut. Chętnie
przypominała o tym, za pomocą humorystycznych ilustra
cji, czytelnikom Gazety Gdańskiej.
Komizm polityczny jest zawsze odpowiedzią na bieżącą aktualną sytuacją, odzwierciedla poglądy, opinie,
obawy, dążenia, interesy aktualnie działających sił
politycznych (...) zawsze ma charakter doraźny i tylko w tym
układzie można go oceniać (...) ma charakter działalności
krytycznej, a nie konstruktywnej36. Zwłaszcza dotyczy to bez
kompromisowej satyry skierowanej w stronę politycznego
przeciwnika, a satyryczny atak zawsze rodzi polemiczne na
stroje opinii publicznej. Takie nastroje musiała budzić ostra
antyopozycyjna karykatura Gazety Gdańskiej, publikowana
na początku lat trzydziestych, co wobec istniejącej już znacz
nej polaryzacji polskiego społeczeństwa w Gdańsku nie dzia
łało integrująco. Nasuwa się przypuszczenie, iż rządowi pro
tektorzy pisma wzięli pod uwagę - być może - powyższe
refleksje, co zaowocowało późniejszym wstrzemięźliwym
tonem żartów na temat polityki wewnętrznej naszego kraju
i pogodnym humorem na tematy gdyńskie.
20
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W następnym numerze:
Sąsiedzi Polski w karykaturze Gazety Gdańskiej

ZDZISŁAW MROZEK

Monarchowie w Pelplinie
Pomimo, iż w ciągu wieków Pelplin był niewielką osadą, gościło w nim kilku polskich
monarchów, a także król szwedzki Gustaw Adolf. Tym, co skłoniło ich do odwiedzin
Pelplina, był miejscowy konwent cystersów, a przede wszystkim opisany w Kronice Jana
Długosza kościół klasztorny, który potem, w 1824 roku, uzyskał rangę katedry biskupiej
diecezji chełmińskiej.
Królowie

polscy szczególnie polubili
Toruń, w którym często przebywali.
Ponieważ Pelplin leży na szlaku
Toruń-Gdańsk, przeto podróżując Wi
słą, bądź drogą lądową do Gdańska, zatrzymywali się w miej
scowym opactwie. O ich pobycie w tutejszym konwencie
informuje dwuczęściowa Kromka pelplińska, obejmująca
lata 1258-1688.
Pierwszym monarchą, który
odwiedził miejscowy klasztor,
był KAZIMIERZ JAGIELLOŃ

W 1479 roku gościł on
w Gdańsku, regulując zobo
wiązania z tytułu odszkodowań
za straty, poniesione przez
miasto podczas wojny trzyna
stoletniej. Wracając z Gdań
ska, zatrzymał się w Pelplinie
i przekazał na ręce opata Pau
la von Zullera sumę 1000 flo
renów na rzecz konwentu, stanowiącą zadośćuczynienie
za krzywdy doznane przez cystersów podczas wojny
z Zakonem krzyżackim.
CZYK.

Kolejnym królem, który zatrzymał się w opactwie pelplińskim, był podróżujący Wisłą, ZYGMUNT III WAZA. To
warzyszyła mu jego małżonka, królowa Konstancja z sy
nem Władysławem, późniejszym królem Władysławem IV.
Zygmunt III, podróżując do Gdańska, uprzednio
(19 maja 1623 r.), gościł w Toruniu, następnie w Gniewie
(28 maja). Do Pelplina zawitał 29 maja 1623 roku. Jak
podaje Kronika pelplińska,
tutejszy opat Leonard Rem
bowski II wraz z całym kon
wentem wyszedł królowi na
przeciw i powitał go podniosłą
laudacją, po czym parę kró
lewską wraz z jej orszakiem
uroczyście wprowadzono do
kościoła. Tam, przed głów
nym ołtarzem odśpiewano
Te Deum, odprawiono mszę,
a po jej zakończeniu dostoj
nych gości zaproszono do

refektarza na obfity posiłek. Wieczorem przybyłych
umieszczono w przygotowanych uprzednio komnatach
klasztornych. Następnego dnia rano para królewska wy
ruszyła przez Tczew do Gdańska.
Zgoła odmienne okoliczności towarzyszyły królowi
szwedzkiemu GUSTAWOWI ADOLFOWI, który - po przyby
ciu do Pilawiy, zajęciu Prus Królewskich i zdobyciu Tcze
wa - dotarł do Pelplina 4 sierp
nia 1626 roku. Opactwo wów
czas opustoszało, pozostało je
dynie dwóch zakonników: Jan
Koronowski i Tomasz Margello, który powitał szwedz- kiego
monarchę. Gustawa Adolfa in
teresował kościół, a przede
wszystkim główny ołtarz. Po
szedłszy do ołtarza - relacjo
nuje Kronika Pelplińska podniósł oczy i podziwiając
obraz, zapytał, która spośród
zamieszczonych tam postaci przedstawia jego stryja (Zyg
munta III). W gruncie rzeczy chodziło o jego kuzyna. Król
wypowiedział się życzliwie o talencie Hermana Hahnatwórcy obrazu, i polecił swym wojskom oszczędzić
kościół i klasztor. Lecz zaraz po opuszczeniu przezeń Pel
plina, Szwedzi rozpoczęli rabunek.
Złupiono skarbiec, a przede wszystkim najwartościow
sze książki i rękopisy, których trzy skrzynie wywieziono
do Gdańska. Nie byli jednak w stanie zabrać malowidła
Hahna. Po upływie kilku tygodni zakonnicy poczęli wra
cać do opactwa, odbudowując z trudem klasztor i kościół,
zniszczone przez Szwedów.

W

czerwcu 1635 roku za
trzymał się w pelplińskim kon
wencie król WŁADYSŁAW IV,
który - jako królewicz - go
ścił tu wcześniej ze swym oj
cem Zygmuntem III. Włady
sław, usiłując wpłynąć na bieg
rokowań ze Szwedami, dopro
wadził do zawarcia z nimi
traktatu pokojowego, podpisa
nego w Sztumskiej Wsi. Przy-

Gdańska. W podróży uczestniczyła królowa Maria Ka
zimiera, książę Jakub i księżniczka Teresa. Towarzyszyli
im liczni dygnitarze koronni i dworzanie. Do Pelplina król
przybył 15 czerwca 1677 roku tuż przed północą. Wizy
cie tej pelpliński kronikarz poświęcił wiele stron opisu.
Dowiadujemy się, że do opactwa monarcha przypłynął
gondolą z Gniewa. Następnego dnia z małżonką i synem
Jakubem uczestniczył w nabożeństwie i wspaniałej pro
cesji Bożego Ciała. Na powitanie opata Aleksandra
Ludwiga Wolffa odpowiedział w imieniu króla biskupelekt Michał Radziejowski, późniejszy prymas Polski.
Obiad spożyto w refektarzu klasztornym, po czym para
królewska wzięła udział w nieszporach z procesją. Następ
nie monarcha przechadzał się po ogrodach, spacerował po
dziedzińcach klasztornych, chwaląc piękne położenie bu
dynków i bliskość rzeki. O zmierzchu opat podjął gości wie
czerzą. Nazajutrz po mszy i obiedzie rodzina królewska
wraz z osobami towarzyszącymi opuściła Pelplin i gon
dolą odpłynęła do Gniewa, a stamtąd do Gdańska. Był to
ostatni monarcha, który odwiedził gród nad Wierzycą.

Tablica pamiątkowa ku czci króla Jana III Sobieskiego
w krużganku południowym katedry pelplińskiej

MAŁGORZATA P I E C H O W S K A

Ustrój wsi
Wsie

klucza lignowskiego, podobnie jak wiele innych na Pomorzu Gdańskim, były
lokowane na prawie chełmińskim. Osady te istniały już wcześniej i rządziły się
według prawa pomorskiego (polskiego), które nie jest przedmiotem naszego za
interesowania. Nas zajmować będą przemiany ustrojowo-organizacyjne i prawne klu
cza, zaś w szczególności Greblina po jego przeniesieniu przez Krzyżaków na prawo
.chełmińskie.

Lokacje Gręblina, Lignów i R u d n a

L

okacje tych wsi miały miejsce w pierwszych
latach XIV stulecia. Wsie kolonizowane były
ludnością niemiecką i na terenie Pomorza Gdań
skiego należały do nielicznych niemieckich wiej
skich skupisk osadniczych. Nie dysponujemy dokładnymi
informacjami, co stało się z ludnością słowiańską. Wiadomo
jednak, że w Rudnie i Lignowach niemieccy osadnicy dosta
wali nadziały ziemi, zaś ludność słowiańska była siłą robo
czą. Wprawdzie pozostała w nowo lokowanych wsiach, lecz
jej pozycja społeczna uległa pogorszeniu. Przypuszczalnie
w Gręblinie było podobnie.
Prawo chełmińskie wiejskie nie jest dotychczas dokład
nie zbadane. Dotyczące go przekazy źródłowe są skąpe i frag
mentaryczne. W odniesieniu do Gręblina dysponujemy tyl
ko księgą sołecką zaś Rudna - wilkierzem. Ponieważ obie
wsie należały do tenuty lignowskiej, przyjmujemy, że posta
nowienia wilkierza odnieść można do Gręblina. Potwierdza
to zresztą wilkierz starostwa gniewskiego.
Ustrój prawny wsi regulowało prawo chełmińskie, uzu
pełnione prawem zwyczajowym, bardzo niejednolitym nie
tylko w skali poszczególnych dzielnic kraju, ale też w obrę
bie własności jednego feudała czy w poszczególnych wsiach.
Prawo to z nielicznymi tylko wyjątkami nie było ani kodyfi
kowane ani publikowane.
Wprowadzenie prawa chełmińskiego spowodowało
ukształtowanie się ustroju prawnego i gospodarczego wsi.
Lokacja na prawie niemieckim, którego odmianą było pra
wo chełmińskie, pociągała za sobą komasację gruntów całej
wspólnoty wiejskiej, przyspieszała wprowadzenie trójpolówki i uregulowanego, pomierzonego nadziału ziemi. Była re
formą skarbowo-ustrojową która ustalała z góry określony
zakres świadczeń chłopa, usuwając prawie wszystkie cięża
ry prawa książęcego.
Wysokość czynszu pieniężnego była uzależniona od ro
dzaju gleby oraz wielkości gospodarstwa. We wsiach nale
żących do Zakonu wynosił on przeciętnie 0,5-1 grzywny
z jednego łanu. W żyźniejszych okolicach jego wysokość do
chodziła do 6 grzywien z łanu. Przypuszczać można, iż chłopi
w kluczu lignowskim płacili wyższą wartość czynszu, zbli

żoną do 6 grzywien, gdyż tamte ziemie należały do bardzo
urodzajnych.
Do odrębnych obciążeń należały powinności odrobkowe, głównie w postaci szarwarku, zwłaszcza w okresie żniw
lub przy sprzęcie siana. Rozmiary tych powinności określały
zazwyczaj przywileje lokacyjne. Wynosiły one 2-6 dni od
łanu w ciągu roku, przy czym mogły być wymieniane na
czynsz pieniężny. Prócz tego chłopi zobowiązani byli do
świadczenia robót publicznych na wezwanie władz zakon
nych. Nie dysponujemy źródłami potwierdzającymi tę pra
widłowość w badanym przez nas Gręblinie.

O

Urząd sołtysa

sadnicy zajmujący wieś tworzyli gminę - groma
dę. Na jej czele stał sołtys, najczęściej zasadźca
(locator), a więc ten, kto z właścicielem wsi
zawierał umowę dotyczącą osadzenia kolonistów.
Otrzymywał on przywilej tzw. lokacyjny, zawierający wa
runki osiedlenia, a następnie sprowadzał kolonistów. Nada
nie mu sołectwa było wynagrodzeniem za jego pracę. Jako
sołtys dostawał najczęściej 2-3 łany wolne od czynszu, 1/6
z czynszów płaconych przez osadników, czynsze z kramów
i jatek, o ile takie były, 1/3 dochodów z sądownictwa, czasa
mi karczmę, młyn, prawo polowania i rybołówstwa.

Kolonizacja niemiecka wprowadzała samorząd wsi, któ
rego istotną częścią było niższe sądownictwo wykonywane
przez sołtysa i ławę sądową. Sołtys był zarówno przedstawi
cielem pana w stosunku do wsi, jak i reprezentantem wsi
w stosunku do pana, odpowiedzialnym za utrzymanie porząd
ku, uiszczenie renty feudalnej i świadczeń publicznych.
Pierwotnie, zgodnie z prawem chełmińskim, urząd soł
tysa był dziedziczny. Gwarantowało mu to silną pozycję
wobec mieszkańców wsi i zwierzchności.
Tak było najpewniej w Gręblinie do XVII wieku. Jednak
w XVIII wieku pochodził on z wyboru ławy wiejskiej, która
posiadała prawo tzw. prezenty, tj. przedstawienia panu wsi
wybranego przez siebie kandydata na sołtysa, który mógł go
zatwierdzić lub odmówić swej zgody. Działo się tak mimo,
że zmarły sołtys posiadał syna - dziedzica. Właściciel wsi
zatwierdzał przedstawionego kandydata i dokonywał jego

zaprzysiężenia. Nie znamy przypadku odmowy zatwierdze
nia prezentowanego kandydata. W XVIII wieku regułą jed
nak było, że ława wybierała na sołtysa spadkobiercę gospo
darstwa sołtysa, najczęściej syna. W praktyce urząd sołtysa
był nadal dziedziczny.
Z lustracji z 1664 roku wiemy, że urząd sołtysa w Gręblinie sprawował Jerzy Meller. Z zapisków w księdze sołeckiej
odczytujemy, że rodzina ta przetrwała do końca XVIII wie
ku. Mamy pewność, że już co najmniej od 1692 roku urząd
sołtysa nie był sprawowany przez członków rodziny Melle
rów. Od tego roku nowym sołtysem gręblińskim był Jerzy
Rąjkowski, syn sołtysa z Lignów. Ożenił się z Anną Cimówną z Walichnów. Przybycie nowego sołtysa i jego wybór
musiały się odbyć za zgodą zwierzchności. Nie wiemy, co
spowodowało przeniesienie urzędu sołtysa na inną rodzinę,
w dodatku przybyłą z sąsiedniej wsi. Możemy przypuszczać,
że pod koniec XVII wieku musiały dokonać się wielkie zmia
ny we wsi.
Pierwotnie regularny Gręblin, na skutek wojen szwedz
kich uległ zróżnicowaniu, tzn. niektóre gospodarstwa chłop
skie zostały powiększone o pustki, które dopiero wówczas
(lub nieco wcześniej) zagospodarowywano drogą odbudo
wy zagród kmiecych, dotąd opustoszałych. Świadczą o tym
zapisy z księgi sołeckiej z lat 1692-1694 o scalaniu gruntów,
ich przyznawaniu innym użytkownikom. Nie ulega wątpli
wości, że zmianie na urzędzie sołtysa towarzyszyły głębokie
przemiany strukturalne wsi, połączone z zagospodarowaniem
pustek i osadzeniem nowych chłopów.
Nie znamy bliżej okoliczności wyboru sołtysa w 1787
roku po śmierci Piotra Rajkowskiego. Gręblin był małą wsią
i posiadał - zdaje się - tylko dwóch przysiężnych. Była to
liczba minimalna, gdyż w przeciwnym razie nie mógł dzia
łać sąd wiejski. Sprawę wyboru sołtysa lepiej naświetla jego
elekcja w 1801 roku. Zaprzysiężenie miało bardzo podnio
sły i uroczysty charakter. Sołtys grębliński zgodnie z prawem
zwyczajowym zobowiązany był składać przysięgę w obec
ności sołtysów z Rudna i Lignów.
20 lutego 1787 roku zaprzysiężony został na sołtysa Je
rzy Rąjkowski, najstarszy syn Piotra, poprzedniego sołtysa,
który jeszcze za życia przekazał synowi Jerzemu gospodar
stwo. Ten zmarł jednak już 1 lutego 1798 roku i obowiązki
jego pełnił przysiężny wsi, Piotr Polnau. Aż do 9 września

1801 roku, tj. przez trzy i pół roku, urząd nie był obsadzony.
Dopiero, gdy wdowa po zmarłym sołtysie wyszła za mąż
za Jana Balkra, dwaj przysiężni Gręblina oraz jeden z gręblińskich kmieci dokonali wyboru sołtysa. Niestety, nie zna
my dokładniejszego czasu zaszłych czynności prawnych.
Wiemy tylko, że zaprzysiężenie obranego i zatwierdzonego
przez pana sołtysa odbyło się 9 września 1801 roku w obec
ności sołtysów dwóch wsi.
Nie wiadomo, czym spowodowana była trzy i pół roczna
pauza w obsadzie sołtysa. Nie wydaje się, iż tak długo wdo
wa po Jerzym Rąjkowskim czekała na męża. Prawdopodob
nie wyszła za mąż już w 1798 roku lub na początku następ
nego. Wtedy też przypuszczalnie ława dokonała wyboru na
sołtysa jej nowego małżonka, Jana Balkra. Zwłoka z jego
zaprzysiężeniem zrodziła się prawdopodobnie po stronie pana
wsi. Charakterystyczne jest, że nowym sołtysem został mąż
wdowy po zmarłym sołtysie. Potwierdza to nieformalną dziedziczność urzędu sołtysa na przełomie XVIII-XIX wieku.
Znanymi nam sołtysami byli Mellerowie od 1664 roku
do 1692 (?), Rajkowscy od 1692 roku do 1798 roku oraz Jan
Balkrod 1801 roku.
W gręblińskiej księdze sołeckiej istnieje nie datowany
zapis, który zawiera formułę przysięgi obranego i zatwier
dzonego przez pana wsi sołtysa. Wilkierz starostwa gniew
skiego również zawiera formułę przysięgi sołtysa o treści
zbliżonej do przysięgi gręblińskiej. Mocą przysięgi sołtys
zobowiązywał się przestrzegać wilkierz wiejski, służyć wier
nie całej społeczności, jednakowo traktować wszystkich
mieszkańców i gości bez względu na ich status majątkowy
i społeczny. Obiecywał nieprzekupność, obiektywizm oraz
spokój i rozwagę w działaniu.
Zgodnie ze składaną przysięgą sołtys był osobą, która stała
na straży postanowień wilkierza i dbała o jego przestrzega
nie. Stanowisko sołtysa w gromadzie wymagało relatywnie
dużego wyrobienia społecznego, znajomości prawa, poczu
cia solidarności i zgodnego współżycia z resztą mieszkań
ców wsi, a także umiejętności dobrego, przykładnego
gospodarowania. Dla prawidłowego wykonywania powierzo
nego urzędu, sołtys posiadał dodatkowe prawa i obowiązki,
zarówno wobec pana jak i mieszkańców wsi.
Prawo chełmińskie stanowiło, iż sołtys dostawał 2-3 łany
wolne od czynszu. Z lustracji wsi z roku 1664 dowiadujemy

się, że w połowie XVII wieku sołtys grębliński posiadał
3 włóki wolne od czynszu oraz 2 włóki, z których płacił
czynsz na takiej samej zasadzie jak inni chłopi. Tak było do
końca XVIII wieku, z tym, że w latach 1692-1694 dokonano
komasacji gruntów chłopskich, w tym i sołtysa. Polegała ona
na tym, że sołtys otrzymał ziemię przyległą do swych trzech
wolnych łanów, którą zamienił z Danielem Bredau. W ten
sposób posiadał on 5 łanów w jednym polu, czyli areał zbli
żony do małego folwarku.
Jednym z najważniejszych zadań sołtysa wynikających
z uprawy ziemi było dopilnowanie, aby mieszkańcy wsi
w jednakowym czasie orali pola, siali, bronowali itd.
Zadania te wynikały z panującej wówczas trójpolówki,
a więc przymusu uprawy. Sołtys wyznaczał terminy tych
prac i organizował je. Były to najważniejsze zadania soł
tysa i tak oczywiste, że być może dlatego źródła na ten
temat nic nie mówią. Księga sołecka, ani wilkierz Rudna
nie podejmują tego problemu. Jedynie wilkierz starostwa
gniewskiego w swej pierwszej części w punkcie 44 na
pomina o przestrzeganiu terminu orki, który został wcze
śniej przez radzkich wiejskich odgórnie naznaczony pod
groźbą kary.
Do obowiązków sołtysa wobec pana wsi należało ścią
ganie podatków i czynszów. Powinność ta nadana już była
w pierwszych przywilejach na prawie chełmińskim i za
jej sprawowanie sołtysi zatrzymywali szóstą część czyn
szu. Księga sołecka nie zawiera zapisów dotyczących tego
problemu oraz nie precyzuje bliżej obowiązków sołtysa
w tym zakresie. Dlatego jego prawa i obowiązki określi
my głównie w oparciu o wilkierz wsi Rudno, który ściśle
je określał. Ponieważ Rudno wraz z Gręblinem i Lignowami należały do tego samego klucza, były lokowane na
tym samym prawie i w badanym przez nas okresie posia
dały tych samych właścicieli, możemy wnioskować, iż
prawa i obowiązki sołtysa gręblińskiego były prawdo
podobnie takie same lub bardzo zbliżone do praw i obowiąz
ków sołtysa rudzieńskiego. Wilkierz ten pochodzi z 1631 roku
i ujmuje ówczesne obowiązki sołtysa. Jest zrozumiałe, że
wcześniej i później były one nieco inne, podlegały stałej
ewolucji, chociaż w ograniczonym zakresie.
W wilkierzu istnieje zapis noszący tytuł „porządek polo
wy", który zobowiązał sołtysa dodo pilnowania, aby chłopi
pod groźbą kary, urządzali płoty chroniące przed dziczyzną,
trzymali konie jedynie na ogrodzonej łące, by nie czyniły
szkody innym, do pilnowania trzody, by bydło jednego go
spodarza nie czyniło szkód drugiemu.
Wilkierz rudzieński w punkcie 3 napomina, by jeden
gospodarz drugiemu nie zabierał parobków lub służących
przed zakończeniem ich służby. Obowiązkiem sołtysa była
troska o przestrzeganie tych zasad i karanie osób nie prze
strzegających ich.
Ponadto obowiązkiem sołtysa było dopilnowanie, aby we
wsi nie przebywali przestępcy, niewiasty niemoralnie pro
wadzące się oraz inne osoby nie znane we wsi. Miał też obo
wiązek ścigania i karania zbiegłych chłopów oraz osób, któ
re nie udzieliły pomocy przy ściganiu zbiega lub złodzieja.
Tak ostre kary przeciw zbiegostwu świadczą o dużym defi
cycie rąk do pracy po wojnie ze Szwecją oraz bardzo silnym
natężeniu tego procesu, tak charakterystycznego dla gospo
darki folwarczno-pańszczyźnianej.
Zobowiązany był również do sprawowania nadzoru nad
szynkarzem, który nie mógł sprzedawać parobkom lub słu
żącym piwa w okresie od Wielkanocy do św. Michała.
Sołtys miał prawo wezwać do siebie każdego miesz
kańca. Na takie wezwanie należało stawić się osobiście.
Nieprzybycie bez podania ważnej przyczyny było karane.
Osoba, która przyszła w jego zastępstwie z powodu nieobec
ności gospodarza w domu, po powrocie gospodarza powin
na go o treści rozmowy niezwłocznie poinformować.
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Wilkierz rudzieński został prawdopodobnie poszerzony
w latach późniejszych, choć daty dopisków nie zostały w nim
zaznaczone. Związane było to z tym, że wraz z upływem lat
zakres obowiązków sołtysa powiększał się. Świadczą o tym
uzupełnienia w punkcie 6 tego dokumentu - „przepisy polo
we" - które wcześniej były ujęte w punkcie 2. Dopisek in
formuje o obowiązku sprzątania padłego bydła i zakazie po
rzucania go. W tym samym punkcie dopisano postanowienie
zakazujące przechodzenia przez pole, z którego jeszcze nie
sprzątnięto zboża. Łamanie tych zakazów winno być surowo
karane przez sołtysa.
Groźnym żywiołem zagrażającym wsi był ogień. Z nim
też związane były bardzo ważne obowiązki sołtysa. Są one
szeroko opisane w wilkierzu rudzieńskim. Według niego soł
tys wraz z rajcami powinien dopilnować, by domy z komi
nami były pokryte gontem lub gliną. Domy pokryte trzciną
lub gontem miały stać w odpowiedniej odległości od domów
z kominami. Sołtys kontrolował obowiązek czyszczenia ko
minów cztery razy do roku w wyznaczonych terminach.
Gospodarze mieli obowiązek posiadania sprzętu przeciwpo
żarowego, tzn. latarni, bosaków, wiader i drabiny. Przestrze
ganie tego obowiązku winien był kontrolować sołtys. Nad
zorował też prawidłowe i bezpieczne suszenie lnu i konopi
w wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach. Jako zabez
pieczenie przed ogniem chłopi mieli obowiązek sadzenia
drzew między gospodarstwami.
W 1792 roku w Gręblinie odbył się zjazd sołtysów i przysiężnych w celu ustalenia zasad budowy domów i innych
zabudowań gospodarczych, aby zwiększyć bezpieczeństwo
przeciwpożarowe. Chociaż nie znamy imiennej listy sołty
sów, to wydaje się, iż w pierwszym rzędzie brali w nim udział
sołtysi również Rudna i Lignów, zaś podjęte ustalenia do
tyczyły całego klucza. W zapisie zawarto dokładny opis
długości i szerokości desek potrzebnych do bezpiecznego
zbudowania różnych budynków gospodarskich: dworu, pie
karni, stajni, obory, stodoły oraz chałupy ogrodniczej. Zwrócono
również uwagę na pokrycie dachów tych budynków.
Na sołtysie wsi ciążyła troska o bezpieczeństwo miesz
kańców wsi i ich mienia. On też reprezentował wspólnotę
wiejską lub poszczególnych mieszkańców w sporach z są
siadami. Musiał cieszyć się zaufaniem i autorytetem, być
rzetelny i dokładnie rozliczać się z wydawanych wspól
nych pieniędzy.
W 1767 roku sołtys grębliński, Piotr Rajkowski, prowa
dził pościg i dochodzenie za złodziejami dwóch koni. Jeden
należał do niego, drugi do miejscowego chłopa, Jakuba Lybrychta. Ustalono złodzieja koni i wysłano ze wsi dwóch
przedstawicieli, którzy pojechali po odbiór skradzionych
zwierząt do Czerlinka. Wypadek kradzieży oraz okoliczno
ści odzyskania koni zostały dokładnie opisane i przedstawione
w księdze sołeckiej. Z tego tytułu poniesiono znaczne wy
datki, które pokryli wszyscy mieszkańcy wsi. Zbiórką pie
niędzy, ich rozliczeniem oraz całą sprawą kierował sołtys.
Wsie należące do klucza lignowskiego sąsiadowały z Ni
ziną Walichnowską i posiadały rozciągające się na niej pola.
Szczególne znaczenie dla tak położonych wsi miał system
odwadniający. Bardzo ważną powinnością sołtysa był nad
zór nad utrzymaniem rowów i wałów przeciwpowodziowych.
Obowiązki w tym zakresie sołtys wykonywał przy pomocy
dychrawów. Byli to mieszkańcy wsi, którzy sprawowali nad
zór nad siecią rowów odwadniających oraz ich utrzymaniem
i konserwacją.
3 grudnia 1768 roku w Lignowach została zawarta umo
wa między wsiami z Wysoczyzny a wsiami z Niziny Walichnowskiej. Dotyczyła ona obowiązków poszczególnych wsi
w zakresie utrzymywania w należytym stanie walów i kana
łów odwadniających. Ugoda z 1768 roku była uzupełnieniem
wcześniejszego porozumienia, zawartego 24 lipca 1590 roku
w Międzyłężu. Układ z 1590 roku nakładał ten obowiązek
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na sześć wsi posiadających grunty na Nizinie. Należały
do nich, będące przedmiotem naszych badań, dwie wsie
klucza lignowskiego - Rudno i Lignowy. O tej powinno
ści mieszkańców Rudna świadczy dopisek w punkcie
7 wilkierza, mówiący o prawie ukarania osoby, która nie
wykonała polecenia dotyczącego oczyszczania lub napra
wiania rowów.
Nie znamy przyczyny, dla której wieś Gręblin nie została
wymieniona w porozumieniu z 1590 roku. Być może dlate
go, że tylko część wsi leżała na Nizinie. Ale zapisy w księ
dze sołeckiej świadczą, że rowy były przed 1717 rokiem
i czyszczono je według dawnych praw i zwyczajów. Najpew
niej rowy odwadniające przekopano w Gręblinie już wcze
śniej, zaś sprawy związane z kontrolą nad ich utrzymaniem
należały pierwotnie bezpośrednio do sołtysa. Później otrzy
mał on do pomocy urząd dychrawy. Pierwszą o nim wiado
mość w Gręblinie posiadamy dopiero z 1762 roku. Z zapisu
w księdze sołeckiej dowiadujemy się, że Rudno, Gręblin
i Rajkowy posiadały wspólnych trzech dychrawów, przy czym
dychrawa grębliński był od dawnych czasów starszym. Świad
czy to o tym, że już przed 1762 rokiem istniał urząd dychra
wy w Gręblinie. Z powodu skąpych materiałów źródłowych
dotyczących tego problemu, nie możemy ustalić kiedy dychrawa w Gręblinie pojawił się po raz pierwszy. Dalej
z zapisu w księdze dowiadujemy się, iż głównym zadaniem
dychrawów była troska o należyty stan głównego rowu zwa
nego „wasergankiem", biegnącego z pola rudzieńskiego przez
nasze łąki... do Supków (chodzi o Subkowy - uzup. red.)
Rów ten miał być czyszczony dwa razy w roku: na Św. Jana
i św. Michała. Dychrawowie posiadali prawo wydawania po
leceń nie tylko czyszczenia rowów, ale również karczowania
drzew pod karą 10 florenów płaconych staroście. W księdze
sołeckiej w 1717 roku odnotowano fakt mierzenia rowu, który
rozpoczynał się od śluzy w Subkowach i przechodził przez
pole gręblińskie do Rudna. Celem pomiaru było wytyczenie
konkretnych długości rowu kolejnym wsiom do utrzymania
w wymaganym stanie.
Już w roku 1693 księga zawiera zapis wszystkich rowów
i dokładne określenie ich położenia. Rowów - według zapi
su - było dziesięć. Miało to ogromne znaczenie dla produk
cji rolnej i hodowlanej, a w konsekwencji i dla egzystencji
mieszkańców. Część gruntów była zagrożona wylewami
Wisły, które mogły spowodować nieodwracalne straty, a na
wet zagrażać życiu mieszkańców wsi.
W 1719 roku kopano rów graniczny między Gręblinem
a łąkami rajkowskimi. Był to nowy rów - kopały go obie
wsie. Ich mieszkańcy przekopali równo po 150 prętów.
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ąd wiejski

Sołtys jako reprezentant właściciela wsi, przewod
niczył ławie wiejskiej, czyli sądowi wiejskiemu,
w skład której teoretycznie mogło wchodzić
siedmiu przysiężnych czyli ławników. W drugiej
połowie XVII i XVIII wieku Gręblin był jednak małą wsią
i wiele wskazuje na to, że było ich tylko dwóch. 9 września
1801 roku w księdze gręblińskiej opisano wybór nowego
sołtysa i jego zaprzysiężenie. Akt ten podpisali sołtys oraz
dwaj przysiężni - Michał Wodzak i Piotr Polnat. Lustracja
z roku 1664 i zapis w księdze sołeckiej z 1787 roku wymie
nia również dwóch przysiężnych.
Głównym zadaniem ławników był wybór sołtysa oraz
udział w sądach wiejskich. Poza tym mieli oni wspierać soł
tysa we wszystkich czynnościach administracyjnych i porząd
kowych. Tak jak sołtys winni stać na straży praw pańskich
pod groźbą utraty urzędu. Ławnicy gręblińscy przed złoże
niem przysięgi zapoznali się ze swoimi prawami i obowiąz
kami i składając ślubowanie zobowiązali się do ścisłego ich
wypełniania i przestrzegania.

śród rozlicznych uroczystości organizowanych
z okazji 60-lecia wybuchu drugiej wojny świa
towej przygotowano sesję popularnonaukową
na temat Mazurka Dąbrowskiego w czasach ostatniej wojny
na Kociewiu. Spotkanie zorganizował Wojewódzki Komitet
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Zarząd Spółdzielni
Mieszkaniowej „Młyniec" pod patronatem posła Jana Kula
sa. Do Domu Kultury na Zaspie przybyli liczni goście.
Po powitaniu wygłoszono kilka referatów nawiązujących
do losów i znaczenia naszego hymnu narodowego w róż
nych formacjach wojskowych lat wojny. Referentami byli
m.in. Henryk Wawrzyk z Muzeum Hymnu Narodowego
w Będominie, Czesław Skonka redaktor „Pieśni Skrzy
dlatej", prof. Maciej Krzyżanowski - przedstawiciel gdań
skiego środowiska kombatanckiego AK i uczestnik walk
Gryfa Pomorskiego na Kociewiu, Józef Weltrowski.
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Wszyscy prelegenci relacjonowali swoje przeżycia
wojenne, a Józef Weltrowski, autor książeczki „Drukar
nia w Borach Tucholskich z lat 1941-1943" (wydanej
przez Kociewski Kantor Edytorski w Tczewie) w barw
nych słowach przybliżył zebranym organizowanie się,

HUBERT POBŁOCKI

Mazurek Dąbrowskiego
na Kociewiu
w czasach wojny
przebieg działań i dekonspirację oddziałów partyzanc
kich TOW „Gryf Pomorski" walczących na Kociewiu.
Jego relacje na nowo przypomniały uczestnikom sesji
zdarzenia z tamtych dni. Weltrowski mówił o dwóch,
wprawdzie nieudanych, zamachach na Hitlera, o aktyw
ności i bezgranicznym poświęceniu mieszkańców Kociewia w walce z okupantem hitlerowskim. Wspomniał rolę
ks. ppłk Józefa Wryczy, por. Jana Szalewskiego, por. Ed
munda Sadowskiego, a także często bezimiennych bo
haterów działalności konspiracyjnej.
Osobiste wspomnienia innych uczestników czasów
wojny wywołały nie tylko ducha patriotyzmu, ale rów
nież momenty wzruszenia.
Oby pamięć o dokonaniach przodków była zawsze żywa
wśród młodych pokoleń Polaków. Ta idea dominowała wśród
uczestników sesji.

BOGDAN BIELIŃSKI

Fuzja puściła
Galicjanin
wyzionął ducha
W gospodarstwie Jana Tollika, noszącym nazwę Rąjkowy „Dół" w Boże Narodzenie 1881 roku zdarzył się tra
giczny wypadek.
W drugie święto, 26 grudnia, gospodarz - wówczas
jeszcze kawaler - wraz ze swoją siostrą Klarą, niedawno
owdowiałą, udali się do sąsiada, by u niego spędzić świą
teczny wieczór. Mąż Klary, Franciszek, był sołtysem
w Rajkowach i jako jeden z pierwszych zmarł na szaleją
cą w 1880 roku epidemię tyfusu plamistego. Można przy
puszczać, że rodzeństwo - Jan i Klara Tollikowie - wizytę
złożyli u swojego stryja, Tomasza Tollika, który mieszkał
niedaleko w sąsiedztwie.
Jan Tollik na czas swej nieobecności powierzył do
mostwo opiece ceglarza Zientka. Ten w jego sypialni go
ścił prawie całą służbę. Przyszli do niego parobcy Jan
Orłowski i Antoni Malejka rodem z Galicji i zaczęli ze
sobą grać w karty. Później przyłączyły do nich również
służące. Wówczas poczęli wspólnie gawędzić, głównie
o strachach i różnych napaściach, które się w tych okoli
cach zdarzały.
Jan Orłowski początkowo wszystkich uspokajał, ale po
tem wziął do ręki nabitą fuzję swego pana i zapowiedział, że
zabiłby na miejscu każdego, kto miałby odwagę się zbliżyć.
Wszyscy zaczęli prosić, ażeby odstawił fuzję, a dziew
częta nawet ze strachu wyszły z pokoju. Jednak Jan nie re
agował na uwagi pozostałych i nadal bawił się fuzją. Wresz
cie odbezpieczył kurki i wymierzył do Antoniego Malejka.
Fuzja puściła, a Antoni natychmiast wyzionął ducha.
Tę informację podał na swych łamach „Pielgrzym" z ostat
niego dnia grudnia 1881 roku. Bliższych informacji o zabi
tym pismo nie zarejestrowało, nie wymieniono nawet jego
nazwiska. Z ksiąg zgonów udało się ustalić, że Antoni nazy
wał się Malejka i miał 40 lat. Dane te podał Jan Tollik zgła
szając zgon.
Jana Orłowskiego na drugi dzień odstawiono do wój
ta w Pelplinie, gdzie spisano z nim protokół, a następnie
przekazano go do prokuratury w Gdańsku. Jana zabójcę
puszczono do domu. Nad Antonim, który stracił życie,
nikt się nawet nie zlitował, bowiem pochodził z dalekiej
Galicji.
Tak więc święta dla tego grona osób, a także dla gospo
darza, który choć nie był świadkiem tego zdarzenia, zakoń
czyły się smutkiem.
„Pielgrzym" swój artykuł zakończył przestrogą: Bądźmy
raz przecież ostrożniejszymi.

Źródła:
Wacław Mikulski wspomina dzień zakończenia walk armii
gen. F. Kleeberga pod Kockiem 5.10.1939 r. Fot. autora

Pielgrzym, nr 150 z 31.12.1881 r.
Archiwum Państwowe w Gdańsku, wypis z księgi zgonów, poz. 66/1881.
Materiały własne autora.
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Tworzyć swoje życie znaczy odpowiedzieć dziś świadomie na trzy pytania: o siebie, o innych
i o świat. To wskazanie wymienione w motcie pozostawił nam jeden z największych współcze
snych myślicieli naszych czasów, ksiądz Janusz Stanisław Pasierb. Jest ono myślą przewod
nią konkursu poetyckiego organizowanego corocznie w pelplińskim Liceum Ogólnokształcą
cym, które nosi jego imię. Gdy zatrzymamy się nieco dłużej nad tymi słowami, dostrzeżemy,
iż każde z nich waży wyjątkowo dużo, a całość może wypełniać sens naszego ludzkiego istnie
nia. A przecież w podtekście możemy znaleźć sens jeszcze głębszy.
oże wywoła zdziwienie taki początek wy
powiedzi, która ma być jakby sprawozda
niem z konferencji nauczycieli regionalistów
ze środkowego i wschodniego Pomorza.
Spotkanie odbyło się w dniach 6-8 października 1999 roku
w Gołuniu koło Kościerzyny i nosiło nazwę: „Edukacja
regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie". Zorga
nizowało tę naradę Kuratorium Oświaty w Gdańsku wspól
nie z dwoma stowarzyszeniami regionalnymi: Zrzeszeniem
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oświatowych. Były to tzw. „trasy" - kaszubskie i kociewskie, na których można było obejrzeć walory krajobrazo
we obu regionów oraz zapoznać się z praktycznymi aspek
tami edukacji regionalnej w środowiskach i placówkach
oświatowych, które realizują te programy najdłużej.
Kociewskie Towarzystwo Oświatowe zorganizowało
przy pomocy samorządów powiatów tczewskiego i staro
gardzkiego oraz doświadczonych pedagogów dwie wy
cieczki edukacyjne: pierwszą-z Piaseczna przez Gniew,
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Słowo
o naszej regionalnej edukacji
Kaszubsko-Pomorskim i Kociewskim Towarzystwem
Oświatowym, a także ośrodkami doskonalenia nauczycieli
z Gdańska i Słupska, samorządami kilku pomorskich po
wiatów i gmin, m.in. Tczewa i Starogardu Gd. oraz dużą
grupą ofiarnych nauczycieli, pragnących pokazać piękno
ziemi najbliższej oraz wpajać mądre wychowanie oparte
na wartościach wynikających z dziedzictwa kulturowego
i bogatej współczesności naszych regionów.
Pierwszy i ostatni dzień zjazdu były bardzo podobne
do wielu tego typu spotkań: otwarcie konferencji, cenne
referaty ministra Wojciecha Książka, kurator Elżbiety
Lamparskiej, prof. Brunona Synaka i prof. Marii Pająkowskiej-Kensik, wnioski uczestników, podsumowanie.
We wszystkich wystąpieniach dużo miejsca poświęco
no dotychczasowym doświadczeniom naszej edukacji re
gionalnej, która przez dziesięciolecia spełniała się dzięki
mądrym nauczycielom, choć w programach nauczania nie
pojawiały się słowa „region", „dziedzictwo kulturowe",
„edukacja regionalna".
Podkreślano znaczenie epokowego niemal dla polskiej
oświaty faktu umieszczenia tych najważniejszych dla śro
dowiska lokalnego treści w programach nauczania
zreformowanej szkoły.
Najciekawszym i zupełnie odmiennym elementem
dotychczas organizowanych konferencji był dzień 7 paź
dziernika, w którym zaproponowano uczestnikom wybór
jednej z pięciu niezwykle urozmaiconych wycieczek

Pelplin, Subkowy do Tczewa, drugą- ze Skarszew przez
Starogard Gd., Wirty do Czarnej Wody. Poprzez opisanie
pierwszej z nich chciałabym przedstawić czytelnikom ob
raz naszego regionalnego kształcenia i wychowania.
Piaseczno uznawane przez mieszkańców Kociewia za
miejsce słynące cudami i w tej sferze może być źródłem
uzdrowienia tego co schorzałe w wychowaniu. Od lat ist
nieje ten wzorzec regionalnego wychowania, opierający
się na współpracy Kościoła w osobach księdza prałata Ka
zimierza Myszkowskiego, księdza Andrzeja Osowskiego
oraz doświadczonego nauczyciela Jana Ejankowskiego.
Cudowne źródło, sanktuarium Królowej Pomorza, oddział
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego z pięk
ną chatą regionalną i bogatym zbiorem eksponatów et
nograficznych oraz istniejący już od piętnastu lat ze
spół folklorystyczny „Piaseckie kociewiaki", przyciągają
tu ludzi z całego regionu. Mądrze czyni pan Jan zamyka
jąc oktawę odpustu w Piasecznie festiwalem zespołów
folklorystycznych, dotychczas kociewskich, a od bieżą
cego roku także pomorskich.
Wystarczy raz zobaczyć młodych z zespołu, by uwie
rzyć, że nie ma dla nich rzeczy ważniejszej niż wiara oj
ców i ochrona rodzimej kultury.
Uczestnicy naszej konferencji bardzo przeżyli mszę
z elementami liturgii w gwarze kociewskiej odprawioną
przez księdza Andrzeja (on też razem z młodzieżą stwo
rzył doskonały zespół wokalno-muzyczny, który podczas
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ostatniego wieczoru odpustowego zachwycił bogactwem
repertuaru dla serca i duszy). Później zaś wiele nauczyli
śmy się z płomiennego przesłania przyjaciela wszystkich
regionalistów, ks. prałata Myszkowskiego. Zachwycił nas
swymi pieśniami i tańcami piasecki zespół folklorystycz
ny, wśród których największy podziw, jak zwykle wzbu
dził korkarz, znany kociewski taniec.
Zebrani w piaseckim muzeum nauczyciele z Pomorza
poznali dokładniej sylwetkę i działalność prekursora kociewskich regionalistów - Jana Ejankowskiego, którą
zaprezentowała Hanna Ciołek-Niklewska.
Z Piaseczna wybraliśmy się do Gniewa, gdzie w Gim
nazjum im. Józefa Hallera oczekiwało nas grono bardzo
zaangażowanych nauczycieli, których działania w sferze
edukacji regionalnej od kilku lat owocują wysokimi loka
tami uczniów w przeróżnych konkursach. Prace uczniów
Renaty Remskiej ozdobiły kalendarz wydany przez Kociewskie Towarzystwo Oświatowe na rok 1999, a I miejsce
zespołu „Burczybas" na ostatnim przeglądzie kociewskich
zespołów folklorystycznych stanowiło dowód uznania dla
pracy tej grupy i jej opiekunów.
Ciekawe wystąpienie dyrektora gimnazjum, mgr. Bog
dana Badziąga i mądra maksyma przytoczona przez niego
jako panaceum na tworzenie dobrego zespołu z nauczycieli
regionalistów: Przede wszystkim nie przeszkadzać, przeko
nała wszystkich zebranych do sensu takich działań.
Sporo radości wniosła też do spotkania Emilia Rulińska, która ożywia swym talentem gniewską społecz
ność, a jej scenariusze i wiersze pisane gwarą służą nie
tylko „Burczybasowi", ale i wielu zespołom na całym Kociewiu.
O działaniach zespołu i szkoły dla ochrony dziedzic
twa kulturowego i edukacji regionalnej opowiadał barw
nie opiekun zespołu, Wojciech Górski.
Wytchnieniem w tych niecodziennych atrakcjach był
obiad w Pałacu Marysieńki, którym podejmował nauczy
cielskie bractwo sam starosta tczewski - mgr Marek Mo
drzejewski, rozumiejący wagę działań regionalnych, co
osobiście podkreślił w swoim wystąpieniu.
Kolejnym etapem regionalnej peregrynacji był Pelplin,
zwany przez jednych duchową stolicą regionu, przez in
nych -„Atenami Północy".
Tutaj powitał nas polonista i regionalista, wieloletni
organizator wysoko ocenianego przez środowisko oświa
towe i kulturalne konkursu poświęconego prof. Januszo
wi Stanisławowi Pasierbowi. Mgr Bogdan Wiśniewski, bo
o nim mowa, potrafił to co najcenniejsze w jego Malej
Ojczyźnie ukazać tak, że wielu uczniów szkół średnich na
Pomorzu (i nie tylko) zapragnęło razem z nim poznawać
coraz dokładniej wielką myśl niezwyczajnego filozofa i hu
manisty.
W stolicy diecezji mogliśmy też, dzięki przychylności
przełożonych Wyższego Seminarium Duchownego, zapo
znać się dokładniej z tą uczelnią, która kształci kapłanów

i jest miejscem wielu znaczących inicjatyw kulturalnych,
między którymi najważniejsze są- bez wątpienia - Spo
tkania Pelplińskie.
Ogromną wartość ma dla nas - wychowawców mło
dych pokoleń - zaplecze Wydawnictwa Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum"oraz rozgłośnia diecezjalna Radio
„Głos", która coraz szerzej propaguje kulturę regionu i do
konania kociewskiej edukacji.
Krótki pobyt w Muzeum Diecezjalnym umożliwił nam
obejrzenie kilku najcenniejszych eksponatów, nie mają
cych równych w zbiorach muzealnych świata m.in. Biblii
Gutenberga i madonn szafkowych z Klonówki i Lubiszewa. Wielu uczestników konferencji miało okazję po raz
pierwszy obejrzeć te cenne zbiory muzealne.
Wizytę w Pelplinie zakończyliśmy zwiedzaniem kate
dry, którą zaszczycił swą obecnością podczas tegorocznej
pielgrzymki papież Jan Paweł II, a którą ksiądz Janusz
St. Pasierb nazwał jednym z najpiękniejszych kościołów
Europy.
Innym rodzajem doświadczeń w edukacji są dokona
nia Przedszkola Samorządowego w Subkowach, kiero
wanego przez autorkę programu dla przedszkolnej edu
kacji regionalnej na Kociewiu, mgr Alicję Słyszewską.
Tutaj mogliśmy zapoznać się z różnymi metodami i for
mami pracy, pozwalającymi najmłodszym wejść w świat
kultury im najbliższej.
Ostatnim etapem naszej edukacyjnej wędrówki po Ko
ciewiu była Pracownia Edukacji Regionalnej w Tczewie,
gdzie mogliśmy zapoznać się z przemyśleniami i dokona
niami nauczycieli regionalistów. Zastanawiano się nad tym,
w jakim stopniu dziedzictwo kulturowe ziemi kociewskiej
i jej współczesność wpływają na nowoczesne kształcenie
i wychowanie. Wsparciem dla tych działań łączącym na
uczycieli z całego regionu jest Kociewskie Towarzystwo
Oświatowe, którego staraniem powstał m.in. podręcznik
dla naszej regionalnej edukacji pt. „Uczba na Kociewiu".
O tych ważnych dla nauczycieli inicjatywach oraz
o współpracy z samorządem informował zebranych kie
rujący sprawami oświatowymi w Starostwie Powiatu
Tczewskiego, mgr Jerzy Cisewski.
Warto dodać, że wszyscy pedagodzy prezentujący spo
soby wdrażania edukacji regionalnej na różnych szcze
blach nauczania są członkami Kociewskiego Towarzystwa
Oświatowego i dzięki ich doświadczeniu i doskonałemu
przygotowaniu można było pokazać piękny dorobek oświa
towy regionu i wskazać nauczycielom dopiero wchodzą
cym w nowy program, jak pracować nad dziedzictwem
kulturowym i współczesnym bogactwem najbliższego śro
dowiska.
Myślę, że wszyscy ci aktywni nauczyciele rozumieją
cy znaczenie przekazywania młodemu pokoleniu tego co
najcenniejsze w naszej tradycji i kulturze, zasługują na
ciepły uśmiech STAMTĄD księdza Pasierba, bo TUTAJ nie za
wsze są jeszcze rozumiani.

regionalizm współczesny to zainteresowanie odrębnością najbliższej okolicy, jej tradycjami
kulturalnymi, osobliwościami przyrodniczymi, aktualnymi wydarzeniami, w których można
uczestniczyć bezpośrednio. Nie bez znaczenia jest też emocjonalny stosunek do „małej
ojczyzny", poczucie zakorzenienia i zadomowienia.
Stefan Bednarek: W kręgu małych ojczyzny
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BOGUMIŁA MILEWSKA

Istotą edukacji regionalnej staje się powrót do domu,
do źródeł życia każdego człowieka, do źródeł etyki i jego języka,
a więc do źródeł kultury domowej, lokalnej i regionalnej.
K. Kossak-Glówczewski
Wspomnę tylko o jego realizacji na języku polskim.
W klasie piątej dzieci poznały m.in. baśnie, bajki i wiersze
Józefa Ceynowy. Inscenizację jednej z jego baśni Dwa kró
lestwa przygotowaliśmy na Święto Szkoły. Wybraliśmy
twórcę związanego z najbliższym regionem. J. Ceynowa
mieszkał bowiem wiele lat w Czersku. Ostatnie lata swego
pracowitego życia spędził właśnie w naszym miasteczku.
Przez 40 lat swojej pedagogicznej pracy wpajał swym
uczniom miłość do ojczystych stron, później piórem czynił
to nadal. Niezaprzeczalne wartości jego utworów tkwią w tym,
że ocalają od zapomnienia to, co naturalne, najbliższe czło
wiekowi.
Odwiedziliśmy też artystę ludowego, Włodzimierza Ostoja-Lniskiego w jego pracowni rzeźbiarskiej. Ponadto współ
pracowaliśmy również z prasą regionalną.
Treści regionalne realizowane są także w klasie szóstej.
Na ich kontynuację klasy te otrzymały dodatkowo jedną go
dzinę lekcyjną z godzin dyrektorskich. Wspomnę tylko o nie
których utworach, które poznamy: Legenda o królowej Po
morza Janiny Soszyńskiej, Wigilijna modlitwa Zygmunta
Bukowskiego, Jasna i Dersław Romana Landowskiego oraz
wiersze Janusza St. Pasierba.
Nieodzownym elementem poznawania najbliższej oko
licy były i są w tych klasach wycieczki. Byliśmy w Muzeum
Ziemi Zaborskiej w Wielu, Muzeum Historyczno-Etnograficznym w Chojnicach, Muzeum Ziemi Kociewskiej w Sta
rogardzie Gdańskim, na zamku w Gniewie i pelplińskiej ka
tedrze. Zachwyceni urodą Borów Tucholskich wróciliśmy
z wyprawy do Woziwody. Woziwoda to serce Borów Tuchol
skich. W Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Bory Tuchol
skie" znajduje się sześć rezerwatów i ponad 50 pomników
przyrody. Na tym terenie znajdują się też trzy akwedukty,
gdzie krzyżują się drogi wodne na różnych poziomach. Takie
bezpośrednie spotkania z osobliwościami przyrodniczymi re
gionu, jego zabytkami i ciekawymi ludźmi, którzy kochają swoje „małe ojczyzny", zawsze pozostawiają niezatarte wrażenia
i mogą być doskonałą inspiracją do dyskusji, ćwiczeń w pisa
niu czy też wykonania prac plastyczno-technicznych.
Obecnie zbieramy eksponaty świadczące o kulturze i hi
storii naszego regionu. Wiosną bowiem zamierzamy utwo
rzyć w naszej szkole izbę regionalną.
Zaprosiliśmy też klasy piąte i szóste z całej naszej gminy
do wspólnej zabawy regionalnej Moje miasto, mój region.
Nie sposób omówić wszystkich form pracy w tych kla
sach regionalnych. Wymienienie niektórych być może bę
dzie dla innych nauczycieli zachętą do pewnych poszukiwań,
do penetracji najbliższej okolicy, bo w zreformowanym sys
temie oświaty edukacja regionalna jest nie tylko prawem,
ale i obowiązkiem - powiedział do nauczycieli na Wojewódz
kiej Konferencji „Edukacja regionalna" w Gołuniu wicemi
nister Wojciech Książek.

Ta ziemia od innych droższa...

T

o hasło często używane przez regionalistów, jest również myślą przewodnią działań Klubu Miłośników Kociewia, działającego przy Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu. Miłośnicy pięknej
ziemi kociewskiej poznają już od najmłodszych lat własne dziedzictwo kulturowe oraz jego uniwersalne warto
ści w kontekście wartości narodowych, ogólnoludzkich.
Zdobywają wiedzę dotyczącą różnych płaszczyzn własnego środowiska regionalnego: geograficznego, etnogra
ficznego, kulturowego. Ważną rolę pełni też poczucie odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla
polskiego dziedzictwa kulturowego, w tym: symboli narodowych, państwowych i religijnych - przy jednoczesnym
otwarciu się na wartości kultury europejskiej. Praca w klubie i przy zagospodarowywaniu klasy regionalnej zapewnia
uczniom warunki do indywidualnego i gru-

Publikowany tekst uzyskał w konkursie zorganizowanym przez redakcję Przeglądu Readers
Digest nagrodę specjalną Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
Konkurs zgromadził 167 prac przedstawiających losy polskich rodzin. Przy okazji warto
odnotować, iż nagrodę główną przyznano 15-letniemu Bartoszowi Listewnikowi (również
z Tczewa) za kronikę pt. „Moje korzenie". Młody laureat jest wprawdzie już uczniem I klasy
Liceum Ogólnokształcącego, ale historią zainteresowała go jeszcze w szkole podstawowej,
nauczycielka tego przedmiotu, Krystyna Ickiewicz.
*

ADAM MURAWSKI

Rodzinne tradycje strażackie

O

d zarania dziejów mieszkańcy wsi i miast zawsze
próbowali w sposób zorganizowany walczyć z jednyin z najgroźniejszych żywiołów-z ogniem. Każ
dy rozumiał, że tylko razem, wspólnymi siłami można sku
tecznie walczyć z pożarem. Pierwsze dobrze zorganizowane
oddziały ogniowe zaczęły powstawać w dużych miastach,
np. w Warszawie w 1767 roku, w Krakowie w 1798 roku,
w Poznaniu w 1845 roku, w Lublinie w 1891 roku. Prawdzi
wy rozkwit ochotniczych straży pożarnych przypada na XIX
wiek. Na terenie Pomorza powstały one w Starogardzie
w 1862 roku, w Gniewie 8 grudnia 1887 roku, w Pelplinie
13 sierpnia 1891 roku i w Tczewie 22 listopada 1896 roku.
Tczewską Ochotniczą Straż Pożarną założono z inicjatywy
ówczesnego burmistrza, Ludwika Dembskiego (po roku 1904
noszącego nazwisko Eichhard). Uroczyste zaprzysiężenie zor
ganizowano 22 marca 1897 roku w sali byłego progimnazjum przy obecnej ulicy Obrońców Westerplatte. Uroczystość
zaszczyciła swą obecnością Rada Miasta i członkowie magi
stratu w pełnym składzie. Obecnych było także 51 człon
ków OSP. Pierwszym nadbrandmistrzem (naczelnikiem)
mianowano Franciszka Wodke, mistrza murarskiego. Na
jego zastępców w randze brandmistrzów wybrano Gusta
wa Liedtke, mistrza piekarskiego i Wilhelma Liebinga, ze
garmistrza. Od 1907 roku do 1920 roku funkcję nadbrandmistrza tczewskiej OSP pełnił sekretarz miejski, Franciszek
Paweł Schmidt. Bezpośrednio po zakończeniu pierwszej woj
ny światowej na naczelnika tczewskiej OSP w 1920 roku
mianowano mistrza kowalskiego, Augustyna Jeppa, a jego
zastępcą został krawiec, Rudolf Gladies.

Dnia 1 sierpnia 1919 roku do oddziału tczewskiej OSP
wstąpił mój dziadek, Franciszek Murawski. Po odzyskaniu
niepodległości powierzono mu, na wniosek Franciszka
Fabiana, funkcję gospodarza budynku Ochotniczej Straży

Pożarnej w Tczewie, którą pełnił do lutego 1940 roku. Funk
cja ta zapewniała korzystanie z mieszkania służbowego
w strażnicy przy ul. Lecha 11.
W tym miejscu koniecznie trzeba wspomnieć o babci
Rozalii Murawskiej z domu Bukowskiej. To przecież ona,
stojąc wiernie przez całe życie u boku męża w szczęściu i nie
szczęściu, prowadząc dom i zajmując się wychowaniem
ośmiorga dzieci, w tych trudnych czasach dawała przykład
poświęcenia w myśl znanego nam już hasła Bogu na Chwalę
- Bliźniemu na Pomoc. To na jej głowie spoczywał obowią
zek prowadzenia domu i wychowania dzieci, z których Aloj
zy i Józef poszli w ślady ojca. Także po śmierci swej córki,
Heleny w 1931 roku, zastąpiła matkę swej jedenastoletniej
wnuczce Helence.
Wracając do historii tczewskiej OSP - od dnia 3 maja
1922 roku do jej zarządu wszedł pierwszy Polak, Franciszek
Andrzej Fabian, kierownik Wydziału Bezpieczeństwa Zarzą
du Miasta Tczew, który z dniem 10 kwietnia 1924 roku zo
stał mianowany naczelnikiem. Funkcję tę pełnił do 27 czerwca
1934 roku. Jego zastępcą został Władysław Smulski. Od maja
1922 roku funkcję prezesa tczewskiej OSP pełnił mgr Kazi
mierz Nadolski, aptekarz (do 6.08.1934 r.), po jego rezygna
cji kolejnymi prezesami byli: burmistrz Stefan Wojczyński (do
29 lutego 1936 r.) oraz Stanisław Grzesik (do 1.09.1939 r.).
Po przejściu w stan spoczynku naczelnika Fabiana, na to sta
nowisko wybrano w dniu 6 sierpnia 1934 roku ówczesnego
oddziałowego, Brunona Cilkowskiego. Na tym stanowisku
pracował społecznie do 1 września 1939 roku.
Tczewska OSP w okresie międzywojennym należała do
najlepiej wyposażonych jednostek w byłej rejencji gdańskiej.
Straż dysponowała drabiną mechaniczną Magirus o wysięgu
18 m, różnymi drabinami przystawnymi, trzema sikawkami
czterokołowymi, czterema kadziami do przewozu wody, apa-
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ratem do odszukiwania zagruzowanych ze specjalną linią te
lefoniczną, prądownicami i wystarczającą ilością węży.
W roku 1934 zorganizowano przy tczewskiej OSP Żeń
ską Służbę Samarytańsko-Pożarniczą z inicjatywy ówczesne
go Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Straży Pożar
nych Rzeczypospolitej Polski. Na kurs szkoleniowy w dniach
1-15 sierpnia 1934 roku w Garczynie oddelegowano Gertrudę
Śliżewską przyszłą pierwszą komendantkę Żeńskiej Służby
Samarytańsko-Pożarniczej w Tczewie oraz Gertrudę Lorkównę i Annę Wiśniewską.
Zebranie organizacyjne kandydatek odbyło się 25 sierp
nia 1934 roku. Zaś 6 października tego roku odbyło się ze
branie zasadnicze dziesięcioosobowego oddziału, któremu
przewodniczył burmistrz Tczewa, jednocześnie prezes tczew
skiej OSP, Stefan Wojczyński.
Do głównych celów oddziału należało: niesienie pomo
cy medycznej poszkodowanym w czasie pożarów i innych
klęsk żywiołowych, organizowanie życia kulturalnego, opieka
nad rodzinami pogorzelców, czynny i pośredni udział przy
likwidacji pożarów i klęsk żywiołowych, organizowanie pre
wencji przeciwpożarowych i ochronek dla dzieci, placów
zabaw i gier itp.
2 stycznia 1935 roku do Żeńskiego Oddziału Samarytańsko-Pożarniczego wstąpiła moja kuzynka, Helena Muraw
ska, córka Heleny i Pawła, wnuczka Franciszka i Rozalii Mu
rawskich - ich oczko w głowie. Kuzynka uchodziła w domu
za mądrą rezolutną i wesołą dziewczynkę. Czasami lubiła ro
bić śmieszne figle. Pamiętam z opowiadań ojca taką sytuację babcia Rozalia ucięła sobie drzemkę na krześle, a nasza Helen
ka przełożyła ramiączka fartucha za oparcie krzesła i związała
je. Babcia po przebudzeniu wstała razem z krzesłem.
Po wstąpieniu do Żeńskiego Oddziału SamarytańskoPożarniczego, Helena Murawska w pełni poświęciła się temu
co lubiła najbardziej pomagać innym. Bogu na Chwalę- Bliź
niemu na Pomoc - stało się jej życiową dewizą. Stosowała
ją i stosuje zawsze w odwrotnej kolejności: Bliźniemu, po
trzebującemu na Pomoc - drugi człon hasła wychodzi sam
- Bogu na Chwalę. Tak samo jak w pracy społecznej, jako
czynna działaczka OSP, tak i w pracy zawodowej jako
lekarz dentysta, przynosiła ludziom ulgę w cierpieniu, po
magając i podtrzymując na duchu.
Helena Murawska aktywnie brała udział w szkoleniach
i zajęciach Oddziału Samarytańsko-Pożarniczego. Gdy
tczewska jednostka OSP uczestniczyła 1 września 1935 roku
w zawodach wojewódzkich w Toruniu, Żeńska Drużyna Samarytańsko-Pożarnicza OSP miasta Tczew zdobyła VI miej
sce w konkurencji samarytańskiej oraz I miejsce w konku
rencjach pożarniczych.
W skład drużyny, oprócz kuzynki, wchodziły: Gertruda
Śliżewską (dowódca) oraz Gertruda Lorkówna, Hildegarda
Śliżewską, Urszula Nowak, Gertruda Janiszewska, Łucja
Lorkowska, Hildegarda Lorkówna, Hildegarda Szablewska
oraz Hildegarda Zamek. Na tych samych zawodach w Toru
niu męska drużyna tczewskiej OSP wywalczyła VII miejsce.
W skład tej ekipy wchodzili: Wiktor Jaliński, dowódca sek
cji oraz Brunon Zanecki, Bronisław Weinberger, Bronisław Waruszewski, Piotr Kokot, Jan Więckowiak, Edmund Mueller,
Anastazy Chrzanowski i mój wujek Alojzy Murawski.
W dniach 22-28 kwietnia 1936 roku zorganizowano dla
OSP miasta Tczewa kurs pierwszego stopnia wyszkolenia po
żarniczego. Kurs zaliczyli wszyscy członkowie tczewskiej
OSP oraz członkinie Żeńskiego Oddziału Samarytańsko-Po
żarniczego z Heleną Murawską na czele. W lipcu 1936 roku
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kuzynka Helena została oddelegowana do Chełmna na kurs
drugiego stopnia wyszkolenia. 6 września 1936 roku upły
nął pod znakiem obchodów Tygodnia Strażackiego. W tym
dniu samarytanki zorganizowały kwestę uliczną oraz zaba
wę taneczną w Strzelnicy.
Z biegiem lat wzrastał autorytet, uznanie i sympatia dla
tczewskiej OSP wśród mieszkańców miasta. 2 maja 1937
roku dzięki wysiłkom Edmunda Raduńskiego oraz wielce
zasłużonego dla motoryzacji - burmistrza mgr. Wiktora Jagalskiego tczewska OSP otrzymała samochód gaśniczy
marki Ford. Do motoryzacji straży przyczynił się także Po
wszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, który z wła
snych środków, dzięki staraniom kierownika Inspektoratu
Powiatowego, Józefa Wrońskiego, zakupił motopompę marki
Silesja. Tradycyjnego poświęcenia nowego sprzętu gaśnicze
go dokonał na rynku starego miasta proboszcz parafii
św. Krzyża, ks. Aleksander Kupczyński. W uroczystościach
przekazania sprzętu uczestniczył starosta Biały, burmistrz Jagalski i ówczesny Inspektor Wojewódzki PZUW, Stanisław
Roszczyk. W czasie tych uroczystości Wiktorowi Jagalskiemu i Edmundowi Raduńskiemu została nadana godność
Członka Honorowego Straży Pożarnej Miasta Tczewa.
W roku 1938 Helena Murawska została powołana na sta
nowisko zastępcy komendantki tczewskiego Oddziału Sama
rytańsko-Pożarniczego przy OSP. W tym samym roku sama
rytanki zorganizowały gwiazdkę dla dzieci oraz zabawę
taneczną w Domu Czeladzi dla członków OSP Tczew. W dniu
30 kwietnia 1938 roku odbyło się walne zebranie tczewskiej
OSP z udziałem burmistrza Wiktora Jagalskiego.
Nieuchronnie zbliżał się rok 1939, a więc druga wojna
światowa. O tych dramatycznych pierwszych dniach, tak pi
sze w swych wspomnieniach Helena Murawska, naoczny
świadek tamtych wydarzeń :
Około 15-go sierpnia 1939 roku - decyzją władz zmi
litaryzowano straż tczewską oraz Oddział Samarytański.
Do służby w OSP powołano wszystkich b. członków czynnych
- zdolnych do wykonania zadań operacyjno-pomocniczych.
Na tydzień przed wybuchem wojny - straż skoszarowa
no. W szkołach, obiektach użyteczności publicznej -wysta
wiono całodobowe posterunki. Na trzy dni przed wybuchem
wojny - wprowadzono Ostre Pogotowie. Od tego czasu nie
opuszczałyśmy naszych posterunków. O świcie 1 września
1939 roku po godz. 4.45, tj. po nalocie na miasto - do cen
trali strażackiej napływały meldunki o pożarach: w kosza
rach wojskowych, w Fabryce Papy i Papieru (obecnie ZZSD
Predom) oraz na dworcu kolejowym. Nasza grupa (tj. ta
w której ja działałam) pod dowództwem zastępcy Naczelni
ka OSP pana Wiktora Jelińskiego - skierowana została do
koszar. Żeński Oddział Samarytańsko-Pożarniczy reprezen
towany był przez koleżankę Antoninę Ronowską oraz autor
kę relacji. Po przybyciu do koszar zastałyśmy tam rannych
żołnierzy. Pod nadzorem lekarza wojskowego udzielałyśmy
rannym pierwszej pomocy sanitarnej. W naszej gestii leżał
także transport rannych do szpitali tczewskich (Wincentek
i Joannitów). Oddział operacyjny przystąpił do gaszenia pa
lących się koszar. Z uwagi na brak wody - akcję trzeba było
skończyć. Koszary tczewskie nie posiadały własnego zbior
nika przeciwpożarowego. Zarówno nasze działania (ZSSP)
jak też OSP na terenie koszar odbywały się pod stałym ob
strzałem - samoloty hitlerowskie nie szczędziły amunicji. Po
powrocie do bazy (Lecha 11) -straż otrzymała rozkaz władz
wojskowych mówiący o natychmiastowym opuszczeniu mia
sta i udaniu się w kierunku Osia-Swiecia.
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Naczelnik OSP pan Brunon Cilkowski rozkazał sekreta
rzowi Golemskiemu spalenie wszystkich dokumentów orga
nizacyjnych. Placówka PP bazująca także przy ul. Lecha
dokumenty swoje już spaliła. Podczas naszej ewakuacji, na
trasie Osie-Przęchów o na skutek nalotów nieprzyjaciela
kolumna nasza uległa rozbiciu. Idąc dalej z wojskiem odna
lazłyśmy w końcu kolumnę OSP z pojazdem. Naczelnik Cil
kowski nakazał rewizję wozu. Wówczas to odnaleziono kom
pletną teczkę z aktami OSP. Sekretarza przy wozie nie
było - ulotnił się. Golemski rozkazu Naczelnika nie wy
konał (dot. spalenia akt na placu straży w Tczewie). Do
kumenty mobilizacyjne straży spalono więc komisyjnie
w miejscowości Tleń w obecności Gertrudy Śliżewskiej i jej
rodziny oraz członków ZHP pełniących przy leśniczówce war
tę. Po powrocie do Tczewa tj. około 10 września 1939 roku
Feliks Golemski zażądał od nas zwrotu dokumentacji. Wrę
czyłam mu wówczas pustą teczkę informując go (Golemskiego), że dokumenty zostały komisyjnie spalone.
Tyle relacji Heleny Murawskiej. Po powrocie z tułaczki
10 września 1939 roku i po zdaniu sprzętu z rozkazu komi
sarycznego inspektora bezpieczeństwa ppoż. przy burmistrzu,
Feliksa Golemskiego, tczewska OSP została oficjalnie roz
wiązana. W okresie okupacji niemieckiej w latach 1939-1945
pod szyldem OSP działała straż przymusowa, jako Policja
Pożarowa w sile trzech kompanii. Mianowanymi komendan
tami straży w tym okresie byli: Feliks Golemski (od 1941 r.
Golf), od 2 września 1939 roku do listopada 1939 roku, Her
mann Gernhoffer (piekarz z okolic Nowego Dworu Gdań
skiego), od listopada 1939 roku do marca 1940 roku oraz
Brunon Zanecki (przedwojenny szeregowy członek tczew
skiej OSP) od marca 1940 roku do marca 1945 roku.
Dziadkowie zajmowali mieszkanie służbowe w budyn
ku remizy przy ul. Lecha 11 do lutego 1940 roku. Dnia
24 stycznia 1940 roku na placu ćwiczeń OSP (tzw. świński
rynek) odbyła się publiczna egzekucja trzynastu Polaków.
Niemiecki okupant wykorzystując prowokacyjny pożar w fa
bryce „Arkona" (dzisiejsze Muzeum Wisły) poprzez publicz
ną masową zbrodnię próbował zastraszyć i sterroryzować
pozostałych w mieście Polaków. Wśród ofiar tego bestial
skiego mordu znaleźli się dwaj członkowie tczewskiej OSP:

Anastazy Chrzanowski i Józef Zebell. Naocznymi świadka
mi tego zdarzenia była moja babcia, Rozalia Murawska oraz
wielokrotnie wspominana już kuzynka Helena Murawska,
która po wojnie złożyła zeznania w tej sprawie w Delegatu
rze Gdańskiej przed Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich
w Polsce (akta do wglądu w Wojewódzkim Archiwum Pań
stwowym w Gdańsku).
Po latach społeczeństwo miasta Tczewa wmurowało
pamiątkową tablicę na murze tczewskiej remizy przy ul. Le
cha 11 upamiętniającą tamte tragiczne wydarzenia.
Dopiero po odzyskaniu niepodległości w roku 1945 dały
o sobie znać skutki wojny. Wiele osób, w tym także straża
ków zginęło - rozstrzelanych lub zamęczonych na śmierć
w obozach koncentracyjnych, wielu nie powróciło z wojen
nych tułaczek. Ci, którzy ocaleli zastali remizę strażacką zde
wastowaną i ogołoconą ze sprzętu gaśniczego. Był tylko
jeden wypalony samochód Phenomen-Granit 25.
Wśród osób, które nie szczędząc własnego czasu i zdro
wia natychmiast przystąpiły do reaktywowania OSP, był mój
wujek Alojzy Murawski. Razem z Brunonem Cilkowskim,
Kazimierzem Czajkowskim, Józefem Gusmanem, Kajetanem
Jaworskim, Władysławem Kiedrowskim, Leonem Klinkoszem, Józefem Litwińskim, Sylwestrem Wiśniewskim i in
nymi stworzył warunki do powołania Zawodowej Straży
Pożarnej. Pierwszy posterunek zawodowy przy OSP Tczew
powstał już 1 kwietnia 1945 roku, a powołali go: Bolesław
Kandulski, Edwin Ryckowski, Antoni Szczuka i Gerard Szla
gowski.
W miesiąc po ucieczce wojsk niemieckich tczewscy stra
żacy byli już w posiadaniu jednego samochodu ciężarowe
go, motopompy, drabiny Szczerbowskiego i skromnego za
pasu węży tłocznych i ssawnych. W czerwcu 1945 roku straż
tczewska należała do pierwszej w późniejszym wojewódz
twie gdańskim jako całkowicie zmotoryzowana. Obchodząc
jubileusz 50-lecia OSP w Tczewie pierwszy powojenny na
czelnik, Brunon Cilkowski, w 1946 roku mógł pochwalić się
już trzema samochodami pożarniczymi wyposażonymi w trzy
motopompy i dwie przyczepy dwukołowe typu Flader-M8.
Dnia 20 maja 1948 roku o godz. 1520 umarł nagle na atak
serca mój dziadek, Franciszek Murawski. Odszedł od nas

Odprawa komendantek Żeńskiej
Służby Samarytańsko-Pożarniczej
północnych powiatów
województwa pomorskiego,
która odbyła się 20 stycznia 1935 r.
w Tczewie.
Zdjęcie wykonano
na placu tczewskiej OSP
przy ul. Lecha.
Na zdjęciu obecny jest również
uczestniczący w odprawie
Stefan Wojczyński, burmistrz Tczewa
i prezes OSP (siedzi piąty od prawej).
Ze zbiorów
Zdzisława Frydryszewskiego

nie tylko nestor rodziny, ale także wychowawca kilku poko
leń strażaków. W ostatniej drodze, prócz najbliższych i przy
jaciół towarzyszyła mu delegacja tczewskiej Ochotniczej Stra
ży Pożarnej na czele z ówczesnym prezesem, Stanisławem
Grzesikiem. Dziadek został pochowany na nowym cmenta
rzu przy ul. 30 Stycznia w Tczewie.
W roku 1949 wybudowano wieżę pożarniczą, aby
usprawnić suszenie węży po pożarach. 1 lipca 1952 roku Po
sterunek Zawodowy przy OSP Tczew przemianowano na
Okręgowe Pogotowie Zawodowe, a dwa lata później na Za
wodowe Pogotowie Straży Pożarnych w Tczewie. Na tej ba
zie powstała Zawodowa Straż Pożarna miasta Tczewa, która
przejęła tradycje OSP. W 1957 roku z inicjatywy Zdzisława
Frydryszewskiego społeczeństwo miasta Tczewa ufundowa
ło OSP sztandar. Wśród osób, które brały czynny udział
w przygotowaniach obchodów 60-lecia tczewskiej OSP była
moja kuzynka Helena Murawska. W 1957 roku dokonano
rozbiórki dawnej remizy OSP wybudowanej jeszcze w roku
1898 i zaczęto budować nowe budynki Zawodowej Straży
Pożarnej. Modernizacja i budowa nowych obiektów trwała
wieloetapowo - skrzydło budynku „A" w 1960 roku, póź
niej skrzydło budynku „B". Obecny stan tych obiektów
ukształtował się na przestrzeni wielu lat. W 1991 roku odda
no do użytku budynek „mieszkalno-zapleczowy", gdzie
oprócz dwunastu mieszkań dla pracowników ZSP znajdo
wało się biuro zarządu OSP oraz pomieszczenia magazyno-

we. Kolejnym naczelnikiem tczewskiej OSP, po Brunonie
Cilkowskim, został Kazimierz Czajkowski - od 6 grudnia
1957 do 11 marca 1972 roku, potem Paweł Demps do 15
lutego 1996 roku i Zbigniew Demps.
Równolegle z modernizacją i rozwojem Zawodowych
Straży Pożarnych wzrastała ilość ochotniczych straży w te
renie, szczególnie na wsiach. W dużych zakładach pracy
powstały zakładowe OSP. W takiej zakładowej OSP przy Po
morskiej Fabryce Gazomierzy, później „Predom-Metrix",
działał społecznie przez wiele lat mój ojciec, Józef Muraw
ski. Za swą społeczną aktywność wyróżniony był wielokrot
nie listami pochwalnymi oraz okolicznościowymi dyploma
mi. Ukoronowaniem jego zaangażowania na niwie ochrony
przeciwpożarowej jest Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożar
nictwa, który otrzymał decyzją tczewskiego zarządu OSP
6 maja 1980 roku.
Ojciec, mieszkając z rodzicami przy ul. Lecha 11, od naj
młodszych lat zaznajamiany był z tematyką pożarnictwa.
Wiem z jego opowiadań, że jako mały chłopiec razem ze
swym bratem, a moim wujkiem Alojzym, biegał z dzwonkiem
po ulicach Tczewa alarmując - zwołując strażaków-ochotni
ków na wypadek pożaru. Pomagał również w zaprzęganiu
koni panu Skibie, który powoził konną sikawką. Brał zawsze
przykład ze swego ojca, a mojego dziadka, który twierdził, że
dobry strażak powinien znać rozmieszczenie i lokalizację
wszystkich hydrantów w mieście - tak jak taksówkarz nazwy

2 maja 1937 r.
poświęcono nowo nabyty
samochód i motopompę.
W uroczystości uczestniczyły
także tczewskie „samarytanki".
Helena Murawska
stoi piąta od prawej, na wozie
z lewej siedzi
Franciszek Murawski,
za nim (stoi drugi)
Alojzy Murawski
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i położenie ulic. W okresie zimowym dziadek osobiście nad
zorował, aby każdy z hydrantów był sprawny i czynny. Czę
sto patrolował ulice miasta, obchodził wszystkie hydranty i
sprawdzał posypując je solą i odkuwając. Nie do pomyśle
nia były wtedy awaryjne sytuacje, które bywają niestety cza
sami teraz. Straż przyjeżdża do pożaru i zastaje zamarznięty,
niesprawny hydrant (przykład pożaru szkoły „Budowlanki"
- dzisiejsze Centrum Edukacji Dorosłych, 1987 r.) lub pyta
o lokalizację hydrantu postronne osoby.
Jako uczeń szkoły przyzakładowej przy Pomorskiej Fa
bryce Gazomierzy pamiętam pewien pożar z roku 1975 na
terenie tzw. Starego Zakładu (dzisiejsze Muzeum Wisły).
Z powodu nieostrożności jednego z pracowników (niedopa
łek papierosa) wybuchł pożar w budynku, gdzie legalizowa
no dystrybutory paliwa produkowane w tutejszej fabryce.
Zapaliło się porozlewane wszędzie paliwo. Sytuacja była na
prawdę groźna, gdyby ogień dostał się do podziemnych zbior
ników mógłby spowodować nieobliczalną w skutkach eksplo
zję. Jednak dzięki wspaniałej postawie strażaków-ochotników
z Zakładowej OSP, między innymi mojego kuzyna, Francisz
ka Pióro, męża Elżbiety - wnuczki Franciszka i Rozalii Mu
rawskich oraz Józefa Muchlińskiego (z zawodu kowala),
bliskiego przyjaciela mego ojca, sytuację błyskawicznie opa
nowano. Odcięto zawory i nie dopuszczano do przedostania
się ognia do zbiorników. Jednocześnie zaczęto szybko gasić
ogień w samym budynku. Przybyła na miejsce pożaru Za
wodowa Straż Pożarna mogła już tylko dokończyć dzieła
rozpoczętego przez swych kolegów z Zakładowej OSP.
W całym tym zdarzeniu mam skromny udział, gdyż razem
z instruktorem nauki zawodu, Jerzym Umerskim, przenosili
śmy wszystkie gaśnice z warsztatów szkolnych w rejon bez
pośredniej akcji gaśniczej.

syn Marii i Józefa-proboszcz parafii z Zielenii (woj. toruń
skie) w asyście proboszcza naszej parafii ks. Piotra Wysgi.
W ostatniej drodze mojego ojca, prócz najbliższej rodziny,
przyjaciół i znajomych, towarzyszyły dwa poczty sztandaro
we tczewskich strażaków ubranych w odświętne uniformy
ze srebrzystobiałymi hełmami strażackimi na głowach. De
legacji strażaków OSP przewodniczyli Zdzisław Frydryszewski i Zbigniew Neubauer.
Godnym kontynuatorem rodzinnych tradycji strażackich
został mój kuzyn, Bogdan Murawski, syn Alojzego i Joanny.
Bogdan wstąpił 1 grudnia 1984 roku do Zawodowej Straży
Pożarnej w Tczewie. W czasie kilkunastoletniej służby od
starszego szeregowego awansował do starszego ogniomistrza
pożarnictwa. W tym samym czasie dosłużył się stanowiska
dowódcy zastępu.
Koniec lat 80. i początek 90. był dla tczewskich straża
ków, jak i dla całej ochrony przeciwpożarowej, czasem
wielkiego przełomu i przeobrażeń organizacyjnych. Wiel
kie przemiany społeczno-polityczne przechodzące przez nasz
kraj musiały odbić się również na nowych ustawach o ochro
nie przeciwpożarowej, które w nowych realiach określają
funkcjonowanie, finansowanie i zadania straży pożarnych.
Tczewska Zawodowa Straż Pożarna otrzymała status Pań
stwowej Straży Pożarnej, by 1 czerwca 1992 roku przekształ
cić się w Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą PSP. Podstawowy
mi zadaniami powołanej do życia JRG są, oprócz gaszenia
pożarów, również pomoc w zwalczaniu skutków zagrożeń,
związanych z klęskami żywiołowymi oraz innymi zadania
mi, wynikającymi z rozwoju cywilizacyjnego kraju. Ważnym
zadaniem jest również stałe utrzymywanie w gotowości po
siadanego sprzętu technicznego oraz szkolenie i prowadze
nie wspólnych ćwiczeń załóg zarówno JRG jak i OSP.

Chciałbym wspomnieć o jeszcze jednym pożarze, choć
w nim nie uczestniczyłem i znam go tylko z opowiadań. Gdy
odbywałem zasadniczą służbę wojskową (1981-1983)
29 sierpnia 1982 roku z nieznanych, do dzś, przyczyn zapa
liła się drewniana nadbudówka wieży kościoła farnego pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego. Pierwszy ogień zauważył
Stanisław Sarach, członek Zakładowej OSP „Predom" uda
jący się na mszę św. Powiadomił on parafię i straż pożarną.
Ogień rozprzestrzeniał się szybko, a akcję gaśniczą utrud
niały wysokość palącej się nadbudówki oraz wiatr. W akcji
gaśniczej brały udział jednostki Zawodowej Straży Po
żarnej z Tczewa, Malborka, Starogardu Gdańskiego oraz
Kolejowa Straż Pożarna z Tczewa, a z Rafinerii Gdań
skiej wypożyczono drabinę. Dzięki ofiarnej pomocy
mieszkańców Starego Miasta-parafian, udało się częścio
wo wynieść cenniejsze dzieła sztuki - zabytki z fary i prze
nieść je do kościoła szkolnego.

W 1995 roku Jednostka Ratowniczo-Gaśniczą Państwo
wej Straży Pożarnej obchodziła jubileusz 50-lecia. Okazję
do świętowania miał nasz jedyny „zawodowiec" w rodzinie,
czyli wówczas ogniomistrz Bogdan Murawski. Rok później
odbyły się obchody 100 rocznicy założenia tczewskiej OSP.
Patronat nad uroczystościami objął Prezydent Miasta Tcze
wa, Zenon Odya. Uroczystego poświęcenia sztandaru OSP
(wykonanego w pracowni haftu artystycznego Anny Frutkowskiej z Tczewa) dokonał 20 września 1996 roku w kościele
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego Biskup Pelpliński prof.
dr hab. Jan Bernard Szlaga. Zarząd Ochotniczej Straży Po
żarnej miasta Tczewa i komitet wykonawczy obchodów 100lecia nie zapomniał o najbardziej zasłużonym strażaku z ro
dziny Murawskich - o mojej kuzynce Helenie Murawskiej.
Niestety, z powodu zbyt późnego doręczenia zaproszenia nie
mogła ona uczestniczyć w uroczystej mszy św. w tczewskiej
farze w intencji strażaków i ich rodzin. Przybyła jednak na
stępnego dnia razem z przyjaciółką z przedwojennego
Żeńskiego Oddziału Samarytańsko-Pożarniczego, Anto
niną Ronowską, na uroczysty apel z okazji 100-lecia OSP
miasta Tczewa, który odbył się na placu Hallera.

Wspominam o tym pożarze dlatego, że w pośredni spo
sób przyczynił się on do śmierci mojego ojca. Po zauważe
niu ognia, ojciec wybiegł z domu (ul. ks. Ściegiennego 2/11)
tylko w koszuli. Dusza strażaka zapomniała o rozwadze. Oj
ciec miał 71 lat, lata i zdrowie nie te, aby brać czynny udział
w akcji gaśniczej. Nabawił się zapalenia płuc, zaczął choro
wać. Tata, nigdy nie miał przekonania do szpitalnego lecze
nia. Zawsze mówił, że takiej opieki jak w domu ze strony
żony Magdaleny (z domu Makurath) nie będzie miał nigdzie.
W płucach zebrała się woda. Ojciec umarł w domu 12 czerwca
1983 roku o godz. O40, już po moim powrocie z wojska. Zo
stał pochowany na miejscu swojej siostry Heleny - matki
Helenki na nowym cmentarzu przy ul. 30 Stycznia. Mszę św.
żałobną odprawił jego siostrzeniec, ks. Stanisław Guziński,
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Tak oto w skrócie przedstawia się przeszło 100-letnia
historia straży pożarnych w Tczewie, w którą wplotły się
dzieje mojej rodziny.
Źródła:
1. Zdzisław Frydryszewski. 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej
1896-1996, Tczew 1996 r. (w zbiorach Sekcji Historii Miasta MBP).
2. 50-kcie Zawodowej Straży Pożarnej w Tczewie 1945-1995, praca
zbiorowa, Tczew 1995 r.
3. Relacja Heleny Murawskiej.
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Powiat świecki w XIX wieku
'wiek w historii Polski to okres zabo
rów, dlatego też jego granice historyczne należy rozszerzyć do lat 1772
i 1918, a w przypadku Pomorza Gdańskiego aż do 1919
roku, ponieważ w tym to przedziale czasowym ziemie na
sze znajdowały się na skutek I rozbioru pod panowaniem
pruskim, a później niemieckim (od 1871 r.).
Powiat świecki, jako jednostka administracyjna pań
stwa pruskiego, powołany został do życia 24 maja 1818
roku, zgodnie z rozporządzeniem królewskim regulującym
nowy podział państwa z dnia 30 kwietnia 1815 roku1. Jego
powstanie przypadło na schyłek okresu wielkich reform
politycznych i społecznych w monarchii Hohenzollernów,
zapoczątkowanych w 1807 roku, a znanych pod pojęciem
reform Steina-Hardenberga. Reformy te pozwoliły wyjść
Prusom z kryzysu, jaki ujawnił się po klęskach w wojnach
z Napoleonem oraz zapewniły im dalszy wszechstronny
rozwój, a w przypadku administracji państwowej określi
ły i utrwaliły na długie lata jej podział terytorialny oraz
same jej struktury2.
W wyniku powyższych zmian terytorium państwa pru
skiego dzieliło się na prowincje, obwody rejencyjne, po
wiaty, gminy miejskie i wiejskie oraz obszary dworskie3.
Powiat świecki był jednym z 13 powiatów obwodu rejencji kwidzyńskiej i leżał w jego południowej części. Ob
wody rejencji kwidzyńskiej oraz gdańskiej (8 powiatów)
tworzyły razem prowincję Prus Zachodnich (Westpreussen). Siedzibą rejencji był Kwidzyn, a władz powiatu
świeckiego - oczywiście Świecie4.
Powiat świecki powstał z części terytorium powiatów
chojnickiego i starogardzkiego, istniejących już od 1772
5
roku. W jego skład weszło również miasto Nowe . Od pół
nocy graniczył z powiatami chojnickim, starogardzkim
i kwidzyńskim, od wschodu (wzdłuż Wisły) z powiatem
grudziądzkim, od południowego wschodu z powiatem cheł
mińskim, od południa z powiatem bydgoskim (prowincja
poznańska), a od zachodu także z powiatem bydgoskim
i utworzonym w latach 80. powiatem tucholskim. Obszar
powiatu świeckiego mieścił się pomiędzy 53° 14' a 53°43'
szerokości geograficznej północnej oraz między 35°38'
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a 36°25' długości geograficznej wschodniej6. Wielkość po
wierzchni interesującego nas powiatu w 1885 roku wynosi
ła 166 910 ha czyli około 1669,1 km2, co stanowiło 7,5 %
całości obwodu rejencji kwidzyńskiej7.
Władzę administracyjną i policyjną w powiecie spra
wował landrat czyli starosta, który podlegał prezydentowi
rejencji. Nie tylko był on przedstawicielem władz pań
stwowych, ale także urzędnikiem reprezentującym stan
szlachecki. Związane to było ze sposobem jego powoły
wania: w przypadku prowincji pruskich, podczas obrad
sejmiku powiatowego właściciele dóbr rycerskich wybie
rali trzech kandydatów na starostę, z których to jednego
zatwierdzał król. Do pomocy w sprawowaniu urzędu doda
wano mu dwóch deputowanych powiatowych, podczas wy
boru których brali już udział wszyscy członkowie sejmiku.
Biuro powiatowe landrata składało się w pierwszej po
łowie XIX wieku przeważnie z sekretarza powiatowego,
lekarza powiatowego, chirurga powiatowego, od jednego
do trzech pracowników kasy powiatowej oraz woźnego.
Landrat zobowiązany był posiadać dobra rycerskie na te
renie powiatu. Władzy landrata podlegały gminy wiejskie
i miasta, a znaczenie jego wzrastało wraz z przemianami
własnościowymi na wsi. Stopniowo spadało również jego
8
uzależnienie od zgromadzenia powiatowego czyli sejmiku .
Sejmik powiatowy (Kreistag), jako organ samorządowy,
powołany został do życia w 1827 roku i miał on pomagać
landratowi w zarządzaniu powiatem oraz w sprawach ko
munalnych. W jego skład wchodzili wszyscy posiadacze
dóbr rycerskich w powiecie, trzech przedstawicieli chłop
skich i po jednym deputowanym z każdego miasta. Sejmik
powiatowy zwoływał landrat, a decyzja na nim zapadała
9
większością głosów .
Na mocy ustawy o ustroju powiatu dla pięciu prowin
cji wschodnich z 13 grudnia 1872 roku wprowadzono Wy
dział Powiatowy (Kreisausschuss) jako organ wykonaw
czy samorządu powiatowego oraz jako organ kolegialny
administracji rządowej. Pełnił on także nadzór nad samo
rządem gmin i był sądem administracyjnym I instancji.
Zmianie uległa również pozycja oraz rola starosty, a także
sejmiku powiatowego. Starosta, oprócz kierowania admi-
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nistracją rządową, przewodniczył sejmikiem i kierował
Wydziałem Powiatowym (sześciu członków wybieranych
przez sejmik na 6 lat i starosta). Sejmik powiatowy stał się
natomiast organem uchwałodawczym w sprawach wewnętrz
nych powiatu10.
Na niższym szczeblu administracji rządowej i samorzą
dowej stały gminy miejskie (Stadtgemeinde) oraz wiejskie
(Landgemeinde), a także obszary dworskie (Gutsbezirke),
które również znajdowały się pod nadzorem Wydziału
Powiatowego i landrata11. Najczęściej wielkość gminy po
krywała się z powierzchnią pojedynczej wsi lub miasta.
Bywało nieraz, że w obrębie jednej wsi wyróżniano gminę
wiejską i obszar dworski. W 1872 roku wprowadzono, w celu
wykonywania zadań policyjnych, obwody urzędowe (Amtsbezirke). Przeważnie obejmowały one swym zasięgiem kil
ka gmin wiejskich i obszarów dworskich. Obwodem urzę
dowym zarządzał urzędnik (Amtsvorsteher) mianowany na
sześć lat przez prezydenta prowincji12.
W 1871 roku powiat świecki liczył 282 niższych jed
nostek administracyjnych, przy czym, oprócz dwóch gmin
miejskich (Nowe i Świecie), 190 przypadało na gminy

wiejskie i 90 na obszary dworskie13. Po czternastu latach
sytuacja ta zmieniła się: liczba gmin wiejskich spadła do
136, a obszarów dworskich wzrosła do 9714. W później
szym okresie stan ten ulegał pewnym zmianom i przedsta
wiał się w kolejnych latach następująco: w 1895 roku było
137 gmin wiejskich i 92 obszary dworskie, w 1905 roku 146 gmin wiejskich i 85 obszarów dworskich, a w 1910 roku
- 150 gmin i 79 obwodów15. Z powyżej przedstawionych
danych wynika, że wzrastała stopniowo liczba gmin wiej
skich kosztem obszarów dworskich. Było to związane
z przemianami gospodarczo-społecznymi zachodzącymi
w omawianym okresie. Wszystkie gminy i obszary dwor
skie tworzyły razem w 1885 roku 45 obwodów urzędowych16.
Jak już powyżej wspomniano wielkość powierzchni
powiatu była w tym czasie bardzo stabilna. W przededniu
I wojny światowej (1910 r.) wynosiła ona 166 993 ha
(ok. 1670 km2), a więc w porównaniu z rokiem 1885 wzro
sła ona tylko o 83 ha. W 1910 roku gminy miejskie zajmo
wały obszar o powierzchni 3038,5 ha (Nowe - 1 675,8 ha,
Świecie - 1 362,7 ha), gminy wiejskie 74 756,8 ha, a ob
szary dworskie wynosiły 89 197,7 ha17.

Mapa powiatu świeckiego z 1916 roku.

Ze zbiorów Jana Kamińskiego
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Karta pocztowa z landraturą świecką z końca XIX wieku.

W krajobrazie powiatu dominowały pola uprawne, któ
rych powierzchnia w 1885 roku wynosiła 77 617 ha.
Nie ustępowały im zbytnio tereny leśne, których w tym
samym roku było 56 827 ha. Łąki natomiast zajmowały
wówczas powierzchnię wielkości 10 705 ha 18 .
Powiat świecki był jednym z ośmiu powiatów wybor
czych rejencji kwidzyńskiej. Na jego terenie mieściło
się sześć parafii ewangelickich, a w drugiej połowie
ich liczba wzrosła do ośmiu. Razem tworzyły one die
cezję świecką. Natomiast według administracji kościoła
rzymsko-katolickiego obszar tegoż powiatu wchodził
w skład biskupstwa chełmińskiego i dzielił się na de
kanaty nowski i świecki, którym podlegało 20 parafii (nowski-7, świecki- 13)19.

Ze zbiorów A. Modlińskiego

U schyłku XIX wieku próbowano stworzyć powiat
nowski z siedzibą w Nowem, kosztem oczywiście powia
tu świeckiego. Z taką propozycją wystąpił do sejmu pru
skiego minister spraw wewnętrznych w projekcie ustawy
o podziale powiatów w prowincji poznańskiej i w Prusach
Zachodnich z dnia 1 lutego 1887 roku. Został on jednak od
rzucony już w drugim czytaniu, ponieważ m.in. nie wzmac
niał on niemczyzny na tych terenach, a nawet ją osłabiał20.
W nakreślonych powyżej granicach powiat świecki
przetrwał bez zmian aż do pierwszej wojny światowej
(1914-1918), po czym na mocy postanowień traktatu wer
salskiego wszedł wraz z większością Pomorza Gdańskie
go w skład odradzającego się państwa polskiego, co na
stąpiło w styczniu 1920 roku.
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Przypisy

Kapliczka w Lubikach
tekst i foto: JANUSZ LANDOWSKI

W

pierwszych dniach lipca 1999 roku przy wiej
skiej kapliczce w Lubikach Małych można było
spotkać krzątających się tam mieszkańców.
Kapliczka z każdym dniem piękniała, a to dlatego, że
rozpoczął się jej remont. Odnowienie przydrożnego
obiektu sakralnego polegało na obłożeniu go czerwo
nym klinkierem, założeniu nowego ogrodzenia i odre
staurowaniu znajdujących się w kapliczce figur. Na
remont złożyła się cała wieś (90 osób). Najczęściej
obok owej „bożej męki" można było spotkać Jacka
Szopińskiego i Stanisława Kromera, sołtysa Lubików,
który kierował całą inicjatywą.
Kapliczka stoi w środku wsi, tuż przy przystanku, gdzie
autobus zawraca z powrotem na „berlińską szosę". Lubiki
Małe - jak nazwa wskazuje - zamieszkuje niewiele ro
dzin. Odnowienie kapliczki, choć rzecz to wielka, minęło
cicho, bez rozgłosu, pewnie zgodnie z życzeniem miesz
kańców, bo ludzie skromni nie lubią reklamy.

Podczas remontu znaleziono pod krzyżem ukryty egzem
plarz „Dziennika Bałtyckiego" z dnia 29 czerwca 1958 roku
(niedziela!). Był to dzień poświęcenia kapliczki. O roku jej
wzniesienia mówi także chorągiewka wiatrowskazu, na któ
rym odczytać można: 1958. Wmurowanie w zwieńczenie
obiektu jakiegoś dokumentu z czasów jego powstania - co
czyni się od zapewne od zarania sztuki murarskiej - to do
bry zwyczaj. Dzisiaj przynajmniej można się dowiedzieć,
czym żyło społeczeństwo i tzw. media przed 41 laty.
Wiemy przede wszystkim to, że „Dziennik Bałtycki"
wychodził wówczas także w niedzielę. Na pierwszej stro
nie numeru 153 (4359) znajduje się relacja o obecności
Władysława Gomułki w Gdańsku i jego przemówienie na
akademii z okazji Dnia Stoczniowca. Jeden z tytułów, ten
główny, głosił: Najserdeczniej witamy szczerym robociarkim sercem ukochanego przywódcą polskiej klasy robot
niczej... Dokończenie sprawozdania z wizyty I sekretarza
KC znajdowało się na stronie drugiej.

Dla dzisiejszego czytelnika dużo
ciekawsze wiadomości znajdują się na
stronie czwartej. Pytano tam, kto
zamordował listonosza, Wiktora Bie
lińskiego. Była też zapowiedź jubile
uszowego zjazdu śpiewaków okręgu
tczewskiego i starogardzkiego, który
w ową niedzielę odbył się w Starogar
dzie. Konkurs śpiewaczy z udziałem
szesnastu chórów odbył się w Strzelni
cy. Całą imprezę zorganizowano dla
uczczenia 45-lecia miejscowej „Lutni".
W Operze Bałtyckiej wystawia
no wówczas „Straszny dwór" Stani
sława Moniuszki i balet Maurice'a
Ravela „Dafnis i Chloe", a w Teatrze
„Wybrzeże" grano „Słomkowy kape
lusz" Eugene Labiche'a.
Jest też w tej starej gazecie rubry
ka literacka po kaszubsku. Jan Stasz
ków ogłosił w tę niedzielę swój wiersz
„Kukuczci śpiew", a Naczków Władk
cotygodniowy felieton.
Pouczająca to lektura. Pomijając
już osobę Władysława Gomułki,
można się zastanowić czy dzisiaj
w okręgu tczewsko-starogardzkim
działa aż szesnaście świeckich chó
rów, bo wówczas tylko takie rejestro
wano w związku śpiewaczym.
Dawniej, w latach międzywo
jennych kapliczka stała w samych
Lubikach (Dużych), na wzgórzu
między lipami u wejścia do wsi od
strony lasu. Po 1939 roku zniszczy
li ją hitlerowcy, jednak Karolowi
Górnowiczowi udało się przechować
figurę Matki Bożej, a płyty funda
mentu przechował w swoim gospo
darstwie Bernard Kropidłowski.
Miejsce to między lipami nie zo
stało już później upamiętnione.
Przed wojną w Małych Lubikach
stała figura, ale Niemcy też ją znisz
czyli. Po wojnie zastąpił ją krzyż,
wykonany przez drogomistrza, Paw
ła Szynwelskiego. W 1958 roku w je
go miejsce postawiono kapliczkę
wykorzystując przechowane płyty do
budowy postumentu.
Dzisiaj czerwony niewielki obiekt
sakralny na rozwidleniu dróg obok
przystanku PKS w Lubikach Małych
po odnowieniu zwraca uwagę swoim
nowym obliczem. W południowej,
głównej niszy widnieje postać Matki
Bożej, z przeciwnej strony wita prze
chodniów figura Najświętszego Ser
ca Jezusa. Z bocznych wnęk na wieś
spoglądają św. Józef i św. Teresa.
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ZYGMUNT BUKOWSKI

Narodziny
Madonny
W wybuchu olśnienia
Jawisz się
Roznietą słońca n a t c h n i o n a
Rumieńcem gruszy pałająca
Śnieżyczką tulącą iskrę poczęcia
Domkiem najgodniejszym
Dla syna Boga
Betlejemką w zamieci kwiatów
Przed Herodami ukrytą
Niszą wymoszczoną poświatą Najwyższego
Z namaszczeniem wznoszę
Twój najdoskonalszy kształt pokory
Widząc objawioną w pulsującym rubinie
Skupiony do niebezpiecznego drżenia
Dłutem lśniącym od Twego blasku
Wcielam
Tę niepojętą przypadłość
Brzemiennej Dziewicy

Zygmunt Bukowski Madonna Kociewska,
rzeźba figuralna, 1999 rok, grusza, 60 cm, własność
prywatna, Tczew.
Fot. Janusz Landowski
Publikowany powyżej wiersz
powstał w czasie pracy
nad rzeźbą Madonny Kociewskiej.
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23 lutego 2000 roku w malej galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku odbyła się promocja nowego tomiku wierszy Zygmunta
Bukowskiego zatytułowanego Słowa służebne. Na uroczystość przybyła liczna grupa sympa
tyków twórczości autora, a wybrane utwory recytowała aktorka Teatru Wybrzeże, Halina
Winiarska. Promocji towarzyszyła wystawa wydawnictw Kociewsldego Kantoru Edytorskiego.
Poniżej publikujemy wygłoszone tego dnia słowo o autorze.

ROMAN LANDOWSKI

D

zień promocji jest świętem każdej książki, w tym
przypadku szóstego zbioru wierszy Zygmunta
Bukowskiego, rzeźbiarza i poety pomorskie
go, a ściślej mówiąc twórcy kociewskiego. Urodził się
bowiem na Kociewiu, a region ten w poezji swojej
szczególnie opiewa.
Zygmunt Bukowski urodził się 30 kwietnia 1936 roku
w Wysinie. Podczas okupacji przebywał na Podlasiu, po
nieważ tam przez hitlerowców została wysiedlona jego ro
dzina. Napisze potem:
Szczęśliwy byłem krótko
Choć w one dni brakło chleba
Tyfus szalał na wsi
A samoloty ważyły
Bomby pod skrzydłami...
(Dzieciństwo - Kształty wzruszeń).

Wygnanie mocno utkwiło w pamięci: przykre fragmenty
życiorysu pamięta się długo. Tak je poeta zarejestrował:
Ciężko było opuścić dom
I klony w pąsowych kokardach
Szliśmy ścieżką przez skiby
Zorane pod siew nie spełnionej nadziei
Rozpaczliwie wołał za nami
Świetlik w krużganku
Wolało winogrono uczepione szczytu
Każdy w tobołku dźwigał rozpacz
I wszystko
Co ukochał słowiańskim sercem
Topole u drogi stały na palcach
By jak najdłużej widzieć nas
Ginących w sinym żalu jesiennego poranka.
Ta sama scena odezwie się w 1988 roku, gdy Bukow
ski ukończy polichromowaną płaskorzeźbę w lipowym
drewnie; niewielką- 60x30 cm, ale tak samo zatytułowa
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ną: „Wygnanie". Każdy ma tobołek- ojciec, matka, dzie
ci... a na pożegnanie szczeka pies u budy. Z domu wypę
dza dwóch uzbrojonych niemieckich żołnierzy. Tragedia
wyrzeźbiona i opisana...
Wierszy o „maleńkim szczęściu" jest więcej, o maleń
kim, bo krótkim i czułym, o szczęściu, które nie zdążyło
dorosnąć. Łączą się one z utworami o powrocie. Po woj
nie Bukowscy w 1945 roku wracają do rodzinnych stron,
ale już do Trzepowa. Lecz nie było radości, bo umarła
matka. Optymizm nadejdzie później.
Jako dorosły, trzydziestoletni mężczyzna Zygmunt Bu
kowski, wraz z żoną Różą, założy własne rodzinne gniaz
do w Mierzeszynie. W wierszu „Moja ziemio" przyzna:
Tu z młodziutką żoną
Przyfrunąłem jak ptak na wiosnę
Podwaliny szczęścia położyłem na tobie
Byłaś porzucona przeklęta...
Było trudno, siedem lat dźwigali upadłe gospodarstwo,
a jednak było warto, by uczynić trudną, ową przeklętą zie
mię sobie przyjazną, własną i ją pokochać. Po upływie
czasu Bukowski stwierdzi:
Popatrz Różo
Czy gdzieś będą takie pola
Naszą troską wypieszczone
Takie łąki zaścielone wonną ciszą...
Sam tytuł wiersza „Czy gdzieś indziej" przeczy. Nie,
nigdzie indziej nie będzie takich pól, łąk, dróżek i ustro
ni, sadów i tego wszystkiego, o czym potem poeta na
pisze.
Wysin, Trzepowo, Mierzeszyn to już wprawdzie ka
szubskie pogranicze, ale Zygmunt Bukowski w pełni
czuje się Kociewiakiem. Jest chyba jedynym poetą tak
mocno związanym z urodą Kociewia i sławiący tę zie
mię wprost.
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Na kresach Kociewia
Gdzie poselstwo wielkich borów
Zdąża na Kaszuby
Jest kraina moich wierszy...
- wyznaje. Jest to kraina pracy i swojskiego krajobrazu.
Tak pokazywane oblicze tej ziemi spowodowało, że poeta
został przez krytykę literacką zaliczony do nurtu twórczo
ści chłopskiej. A to jest dużo więcej, niż być tylko poetą
regionalno-ludowym. Temu nurtowi jest wierny od debiu
tanckiego utworu pt. „Istnienie", drukowanego w 1979 roku
na łamach „Dziennika Ludowego", po najnowszą poezję
ostatniego tomiku. Wówczas, przed laty, tym pierwszym
wierszem Bukowski jakby zdefiniował swoje przesłanie:
By się ostał wieczny ślad
Chłopskiej strofy nie szczepionej
Pierwotny dziki kwiat.
Ów „dziki kwiat" stawał się jednak coraz bardziej
szlachetny, dorodny, nadal pozostając na chłopskiej gle
bie. Urodę swoją nie zawdzięczał sztucznej uprawie
w inspektach.
Bukowski jest twórcą słów prostych, a te -jak wiado
mo - są najpiękniejsze. Proste nie znaczy prymitywne,
pozbawione prawa do poszukiwań i kształcenia nowych
skojarzeń i sensów. Bukowski nie należy do grona prymi
tywistów z rodu Nikiforów, to poeta -jak przyznał Krzysz
tof Kuczkowski - o proweniencji Piętaków czy Czer
niaków. To poezja świadomej chropawości korzeni, ale
ogładzona już przez wrażliwość i osobisty liryzm. Kucz
kowski napisał to w swoim szkicu pt. „Na tyłach świata
czyli w centrum. O współczesnej poezji Kociewia" („Kociewski Magazyn Regionalny" 3(18) z 1997 r., także
w „Pomeranii"), stwierdzając jednocześnie, że Zygmunt
Bukowski woli tworzyć niż opisywać, a to znaczy, że po
eta świadomie szuka nowych znaczeń pozostając nadal
wierny chłopskiemu rodowodowi.
Obraz pracy, domu, otoczenia, przyrody funkcjonuje
u Bukowskiego w postaci przetworzonej własną wyobraź
nią, nader bogatą i niepowtarzalną. Nie zawsze pisze do
słownie, że rzecz ma się na Kociewiu, a mimo to czytelnik
wie, że to właśnie ta ziemia jest dla niego tworzywem, cią
głym dostarczycielem skojarzeń. To przecież tu,
Gdzie wszystko pachnie swojskością
Gdzie wierzby pełne poezji
Otwartym pniem proszą w gościnę
Gdzie Madonny w kapliczkach
Rumiane jak chłopki w żniwie...
(W tym kraju).

Zygmunt Bukowski w pastelowych barwach, miękko
przetwarza metaforą to, co ogląda. U niego Wierzby w słoń
cu deszczem zielonym Spływają do rzeki, a w nocy jest
Księżyc zapuchnięty w poświatę, a w „Poranku na łące":
Pachnąca cisza przeciąga się / Mglistym lenistwem...
Dr Donat Niewiadomski, recenzent niemal wszystkich
zbiorów poezji Bukowskiego, poświęcił temu obrazowa
niu cały szkic w numerze 1 „Twórczości Ludowej" z 1991
roku („Kociewskie krajobrazy Zygmunta Bukowskiego").
Przed laty Ryszard Szwoch („Ziemia Gdańska" nr 139,
z 1983 r.) pisał, że dom własnego dzieciństwa poety, noce
pełne baśni, tajemnica wzruszeń i wszystkie ukwiecone

jabłonie składały się na sielski nastrój twórczości Bukow
skiego. A to zapewne dlatego, jak wyznaje sam autor, że
Moja poezja mieszka tam
Gdzie strumień wezbrany gładzą łoziny...
Gdzie wielkie pola
Wykwintnie karmią moją wybredną duszę...
Gdzie zima puszystą zadymką
Wybiega na pagórek w czarnych tarninach
(Mieszkanie mej poezji).

- Dlaczego tam mieszka ta poezja? - można zapytać
poetę, a on odpowie: - bo W tę ziemię wrosłem /Jak dąb
głęboko korzeniami.
Ma Bukowski swój dom, ziemię, krainę, swoje strumie
nie, łąki, bory i to wszystko co wypełnia tę małą ojczyznę.
Barbara Szwedzińska w numerze 6 „Kociewskiego Maga
zynu Regionalnego" pisała dziesięć lat temu („Radość po
czętego istnienia"), że twórczość Bukowskiego jest swojska
i bliska sercu. To twórczość czysta - stwierdziła - mówiąca
o miłości do ojczystego domu, wyrażająca podziw dla przy
rody, gdzie jest miejsce do przemyśleń nad ludzkim losem,
wartościami życia, przemijaniu, odchodzeniu. Ludzki los
i wartości życia to u Bukowskiego przede wszystkim praca,
drugi po urodzie natury motyw poezjotwórczy:
(...)
W twórczym żniwie
W barwności pól zanurzyć ręce
I piękno garnąć do woli
W me chłopskie ręce
W snopy wiązać metafory.
Są tych metafor całe sztygi. Wprawdzie chłop-poeta
dogląda pól co roku i widzi je takie same: nagie, wscho
dzące zbożem, potem falujące łanem, ostrzyżone, to zno
wu łyse, ale poeta-chłop każdego roku wyjmuje ze swojej
wyobraźni nowy przetworzony obraz. Raz będą to pola
pachnące żniwem, na których chylą się kłosy zapatrzone /
ziarnem w ziemię, a w innym miejscu jest to stół, na któ
rym kosa strzyże powódź złota (...) z płynącego obrusu.
Bukowski nie jest kawiarnianym poetą czy lirycznym ko
mentatorem pracy, to autentyczny rolnik znający smak potu
i kiedy spotyka się z lekceważeniem tego trudu, sięga po
gniew i goryczą zaprawione słowa chłopskiej prawdy.
Czyni to coraz częściej. W wierszu zatytułowanym „Moje
skiby" wyoruje dzieje wiejskiej mitręgi od starożytnego
Egiptu aż po naszą współczesność. Pisze w nim o przod
kach zakutych w dyby, o czworakach, o niesprawiedliwo
ści minionego totalitaryzmu, by w końcu gorzko skonkludować, że
...dzisiaj znów chłop wielomożnym musi się kłaniać
By z łaski pańskiej kupili jego zboże
Dziś znów oddaje się pod sąd
Za niemożność płacenia podatków
A ci co rozkradają ostatnie siły
Ciężko chorej Ojczyzny - uchodzą bezkarnie...
Poeta nie potrafi się pogodzić z tym, co widzi. Ubole
wa więc w wierszu „Złe przeczucia":
Czemu obok mego pola
Żyzne ziemie ugorują już lat tyle
Czemu zamiast pojednania
Jeno kłótnie owocują w moim kraju...
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Idąc przez wielkie, puste pola poeta ogląda w swoim
lirycznym widziadle niedawne zagrody z malowniczym
żurawiem i pełne stodoły. A dzisiaj?
A dziś na tym miejscu
Tylko wiśnie zdziczałe
I porzeczki uparte
Beznadziejnie czekające
Na powrót tamtego czasu.
Nasłuchał się Bukowski, jak każdy Polak, o tym lep
szym jutrze, które miało nastąpić w III Rzeczypospo
litej. Ale poeta wątpi w te obietnice. Pyta sam siebie:
Czy udźwignę przygnębienie. Wspominany już Donat
Niewiadomski twierdzi, że te niepokoje i zwątpienia
biorą się z realiów polskiej transformacji ustrojowej.
Zaiste tak, i Bukowski sam o tym wie. Dlatego też roz
ważnie i logicznie podsumuje dzieło spartaczonej na
prawy domu, to znaczy reformy ojczyzny. W „Napra
wie domu" pisze:
Znów spartaczyli naprawę domu
A tyle obiecali by wygrać przetarg
(...)
Co prawda pokropiono
Ochlapano świeżym wapnem
By wypędzić demony...
Ale zamurowano nadzieję.
Poprzednio znaliśmy Zygmunta Bukowskiego wyłącz
nie jako liryka przetwarzającego oglądanie krajobrazów,
znój chłopskiej pracy czy rozmowy ze Stwórcą. Okazuje
się, że pamięta też dobrze historię. Do swojej polemiczno-publicystycznej poezji wprowadza pouczające analo
gie, brzmiące nawet groźnie. To, co współcześnie widzi
po 1989 roku, jawi mu się jako zagrożenie. To nie jest
wizja polityka, to wprawdzie tylko wyobrażenia poety, a że
poeci niejedną już w przeszłości dawali przestrogę, warto
się również nad uwagami Bukowskiego zastanowić, np. co
to będzie w Raju:
Czy tam chłop zbawiony
Znów w pocie czoła pracował będzie
By karmić próżniaków...
To są ważne pytania, dotyczące nie tylko pośmiertnych
losów polskiego rolnika. Skoro już mowa o następnym
motywie poetyckim, tym sakralnym, to przyznać trzeba,
że niektóre teksty - te rozmowy z Bogiem - należą raczej
do niepokornego człeka. Ale ta odwaga nie jest czymś zu
chwałym. Odzywa się u poety znowu troska, jak ta w utwo
rze „Moja litania", którą obecnie należałoby chyba odma
wiać już codziennie:
Panie nagradzaj lud
Dźwigający skutki rządów nieudolnych sterników
Prostuj drogę mądrym porozumieniem
By na kolejnym zakręcie
Nie zniosło nas w przepaść.
Są u Bukowskiego jeszcze wiersze miłosne do Róży
Marii, poznanej dawno temu na wiejskiej zabawie pod
czas żołnierskiego urlopu. I odtąd pozostali razem - na
całe życie. Z żoną poeta dzieli troski i radości. Razem za
kładali swoje rodzinne gniazdo. Może dlatego owe miło
sne wiersze są tak bezpośrednio intymne.
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Tu pierwszym spojrzeniem
Wniknęłaś w moje życie...
- powie Bukowski w wierszu „Szczęście".
Dorobek poetycki Zygmunta jest znaczny: sześć indy
widualnych zbiorów, udział w jedenastu antologiach. To
miki własne zaczęły się od 1982 roku: „Słowa ponad biel
znaczące" (Gdańsk), potem kolejne: „Na zboczu nieba"
(Gdańsk 1990), „Kształty wzruszeń" (Gdańsk 1991), „Ślad
istnienia" (Lublin 1993), „W twórczym żniwie" (Mirotki
1998). Jest jeszcze wydany dramat „Privisa" (Lublin 1996)
i album rzeźb „Malowane dłutem" (Kociewski Kantor
Edytorski, Tczew 1998).
Wymienienie albumu zmusza nas do wyjawienia
drugiego rodzaju twórczości Zygmunta Bukowskiego
- rzeźby. Rzeźbi od 1976 roku, po dłuto sięgnął trzy
lata później niż po pióro. Potem już trudno było roz
różnić co ważniejsze - poezjowanie dłutem czy rzeźbie
nie słowem. Jak sam twierdzi, czego nie zdoła wyrazić
poezją, stara się przekazać w rzeźbie, a jeśli kloc drew
na jest zbyt oporny, dłuto zamienia na pióro. To co robi
w drewnie jest również jak w poezji nieodzownie zwią
zane z codziennością:
W drewnie o słoju pięknym (...)
Uwieczniam kształt chłopskiego trudu,
a gdzie indziej wyzna:
Mój drewniany świecie
W tobie moje życie pozostanie.
Trzeba jeszcze dodać, że Zygmunt Bukowski odnosi
też sukcesy w prestiżowych Ogólnopolskich Konkursach
Literackich im. Jana Pocka w Lublinie, uczestnicząc
w nich nieprzerwanie od 1981 roku. Na przemian otrzy
mywał w nich I, II, III miejsca (tylko dwa wyróżnie
nia). Jest laureatem wielu nagród, m.in. Nagrody
im. Gulgowskich (1984), Nagrody im. Cierniaka
(1984), „Skry Ormuzdowej" ZK-P (1991), Pomorskiej
Nagrody Artystycznej w dziedzinie kultury regional
nej (1997), cenionej Nagrody im. Oskara Kolberga
(1998).
Szósty tomik indywidualny Zygmunta Bukowskiego
pt. „Słowa służebne" ukazał się w Wydawnictwie „Poli
hymnia" w Lublinie w ramach Biblioteki Pisarzy Chłop
skich i Regionalnych „Ojcowizna". Zawiera 82 utwory
zamknięte posłowiem Donata Niewiadomskiego.
Tomik nowych wierszy tematycznie zawiera to wszyst
ko, co wcześniej spotykaliśmy w pięciu poprzednich. Są
więc nostalgiczne utwory z lat chłopięcych. Są poetycko
przetworzone motywy pracy i natury, jej urody. Jak zwy
kle jest także poezja religijna. Uwagę zwracają erotyki,
zmysłowo najbardziej chyba odważne ze wszystkich do
tąd napisanych. Ale emocjonalnie najsilniejsze są wiersze
o Kociewiu, o tym co poecie najbliższe. I to jest ta „Kra
ina wieczności" Zygmunta Bukowskiego, w której na za
wsze chciałby mieszkać, którą Opatrzność strzeże zielo
nym okiem, ponieważ
...tu wszystko moje
Umiłowane wielkim powołaniem
W sercu przyjęte i niezatarte.
I tej ziemi, swojemu Kociewiu poeta poświęca słowa
najbardziej ze wszystkich służebne.
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Wielcy nieznani
twórcy Kociewia
Takie hasło patronowało ostatniej Biesiadzie Literackiej w Czarnej Wodzie, po raz pierwszy zor
ganizowanej jesienią; wszystkie poprzednie odbywały się wiosną. Gospodarzem Biesiady '99, oprócz
Urzędu Miasta w Czarnej Wodzie, było Towarzystwo Przyjaciół Czarnej Wody. M i m o tytułowej
nazwy 20 listopada 1999 roku mówiono o twórcach obecnie już coraz bardziej znanych.
,

P

rof. Tadeusz Linkner z Uniwersytetu Gdańskiego
wygłosił referat o poezji Małgorzaty Hillar (19261995), niegdyś bardzo popularnej wśród młodzie
ży poetki, urodzonej w Piesienicy na Kociewiu, o czym
dzisiaj już niewielu pamięta.
Codzienność spotykamy także w poetyckich reflek
sjach, sięgających często do biografii i osobistych
przeżyć Hillar i dających zarazem jej autocharakte
rystykę. Tak można by powiedzieć o wierszu „ Dziki
człowiek ", w którym odnajdujemy wspomnienia z cza
sów dzieciństwa -jak to samotna kryla się na strychu
i pisała wiersze. Podobnie było zapewne z wierszem
„Korale", w którym tytułowe korale z jarzębiny też
przypominają tamten beztroski czas, a poetycka prze
strzeń zda się być szczególnie bliska krajobrazowi
Kociewia. (...). Gdzie indziej Hillar powie o swoich
rodzicach - najpierw o ojcu, którego wyśni liryczny
podmiot jej wiersza, a potem o zmęczonej codzienną
pracą matce, której nie okaże już takiej miłości.
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(Fragmenty referatu)

R

ed. Roman Landowski z „Kociewskiego Magazy
nu Regionalnego" przedstawił „Wizerunek Kocie
wia w poetyckiej twórczości Zygmunta Bukow
skiego" charakteryzując niemal całą twórczość poety
i rzeźbiarza z Mierzeszyna. O Bukowskim pisało już wie
lu autorów- Ryszard Szwoch, Krzysztof Kuczkowski, Bar
bara Szwedzińska, a najczęściej Donat Niewiadomski, bę
dący recenzentem niemal wszystkich kolejnych tomików
wierszy.
Są u Zygmunta Bukowskiego niemal wszystkie
drzewa w kociewskim krajobrazie - brzoza co ma białe
klawisze, krwawiące w owocach jarzębiny, roztańczo
ne sosny, naga topola, leszczyny w warkoczach, roz
palona w słońcu wierzba, oszroniona jodła, zbudzo
ne ze snu dęby. (...). Ziemia, jej uroda, troska o jej
spokój - te wyróżniki poezjowania dominują w całej
twórczości. A także owa ponadczasowa wrażliwość
na osobisty wymiar prywatności: dom - różnie inter
pretowany — od izby w chacie po wielką ojczyznę, od
dzieciństwa po wiek dojrzały.
.

(Fragmenty referatu) .

N

atomiast red. Ryszard Szwoch w swojej wypowie
dzi „Echa historii na kartach prozy o Kociewiu"
barwnie przedstawił mało znane epizody napole
ońskie w twórczości Ignacego Zielińskiego i bardziej już
znane z kart „Popiołów" Stefana Żeromskiego. Autor
referatu przypomniał także historię rodu osiadłego w Sta
rogardzie i Skórczu, a opisanego przez Tadeusza Chróścielewskiego w niewielkiej książce pt. „Druga żona".
W utworze tym znowu napotykamy opowieść o walkach
na kociewskiej ziemi w 1807 roku.
Powraca zatem raz jeszcze tematyka napoleońska
— zimowa kampania 1807 r. na Kociewiu. Interesujący
nas epizod starogardzki streszcza się tu w zdarzeniu
z lutego 1807 r, gdy pod miastem (Starogardem,
przyp. red.) stanęły oddziały gen. Dąbrowskiego z za
miarem przepędzenia stamtąd Prusaków. W historii
Chróścielewskiego wysłanych do załogi miasta parlamentariuszy Prusacy ostrzelali: „trębacza i porucz
nika Gorzelskiego ubili". (...). Opowieść ta toczy się
naturalnie dalej, dowiadujemy się z niej o poddaniu
miasta, o uciekającej z niego załodze pruskiej i oca
leniu Starogardu przed spaleniem. Reminiscencje hi
storyczne w dalszej części utworu obejmują losy
bohatera podczas powstania listopadowego, kiedy
przedrze się on przez granicę do Królestwa, by wziąć
bardzo aktywny udział w decydujących starciach i po
tyczkach, a na koniec wrócić do Starogardu w obję
cia stęsknionej rodziny. Historia kończy się w 1872 r.,
kiedy Wawrzyniec Chróścielewski po trudach długie
go życia spocznie na starogardzkim cmentarzu.
(Fragmenty referatu)

P

rzypomnijmy, że pełny tekst wszystkich referatów
wygłoszonych 20 listopada 1999 roku podczas Bie
siady Literackiej w Czarnej Wodzie opublikowały
„Zapiski Kociewskie" w numerze 3-4 (20-21) z 1999 roku.
Czytelników - zainteresowanych problematyką twórczo
ści Małgorzaty Hillar i Zygmunta Bukowskiego, a także
epizodami napoleońskimi na Kociewiu w prozie Stefana
Żeromskiego, Ignacego Zielińskiego czy Tadeusza Chróścielewskiego zachęcamy do lektury „Zapisków".
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Naszym dalekim bliskim
Kiedy,

w pamięci wracając do domu rodzinnego, oglądamy albumy z fotografiami,
kiedy w wolnych chwilach szperamy w szu
fladach pełnych luźnych, pożółkłych fotografii, dyplomów,
dokumentów, medali, szkiełek i kamyków, wcale nie przy
padkiem wśród tych bogactw nagle odnajdujemy ludzi i zda
rzenia, patrzymy na przodków, na dziadów, ciocie, stryjów
i na pradziadków, których znamy już tylko z opowiadań ro
dziców, zawsze wtedy doświadczamy potwierdzenia jedy
nego w swoim rodzaju: nie jesteśmy znikąd! Na nasze ist
nienie, na to, jakimi jesteśmy, złożyło się mnóstwo istnień
ludzkich, wydarzeń dobrych i złych, miejsc znanych i utra
conych. Przypominamy sobie z mniejszym lub większym tru
dem. Jesteśmy coraz bardziej pewni, że mamy „korzenie",
że nie jesteśmy znikąd. Ta pamięć prywatnej, rodzimej
historii bogaci nas, daje nam siłę do życia. Nasza pamięć
o „korzeniach" jest nieocenionym darem.
Każdy może napisać podobną historię.
Idąc brukiem z Łęga przez Lipki do Złego Mięsa, na roz
stajach przy krzyżu dochodziło się do drewnianego domu
Śledzia. Śledź to bez wątpienia nazwisko pomorskie, prawie

Za Kaszubowskimi też w domu murowanym z czerwo
nej cegły mieszkali Babińscy. Ich dom był większy, przypo
minał dworek gburski z centralnym wejściem i werandą. Ba
bińscy to nazwisko typowe, ogólnopolskie.
Po drugiej stronie Wieprzka, za rosochatymi wierzbami
i mostkiem mieszkał Reszka. To nazwisko znane jest w całej
Polsce. Możliwe jednak, że powstało z północnopolskiej for
my imienia Radosław - Reslaw. Ale może istnieje też inna
geneza.
Dalej był jakby podwójny dom Kicińskiego i Edmunda
Fleminga. Fleming, stolarz, miał żonę, ciocię Benię i syna
Kazimierza. Do tego nazwiska wrócimy później.
Wracając do centrum wsi, niegdyś dochodziliśmy do gli
nianego domu na szkielecie drewnianym Konrada Flemin
ga i jego żony - cioci Lodzi. W tym domu urodzili się
Edmund, Jadwiga i Tadeusz.
Bliżej, przy drodze na czarnowodzki bród i pieszą kład
kę, mieszkali Halmanowie, Suwalscy, Babińscy i Fleming
Jan II (o przydomku Trampek - co po kociewsku znaczyło
- krzątający się w kółko, nie mogący znaleźć sobie miejsca).
Tuż przy łąkach, przez które biegła dróżka i droga do brodu
mieszkał jeszcze jeden Reszka, Krzoska, Prabucki i Kaszu
bowski w domu, w którym dużo wcześniej była karczma.
W tym wyliczaniu zapomniałem, co niniejszym naprawiam,

ANDRZEJ GRZYB

Pomorskie nazwiska Kociewian
Prawie wszystko o Flemingach
pewne jest, że nosi je niewielu górali. We wsi mieszkała jeszcze jedna rodzina Śledzi. U Śledzia przy krzyżu były trzy
córki. Dzisiaj w domu tym mieszka samotnie średnia z có
rek, sześćdziesięcioletnia już kobieta.
Po lewej stronie bruku żwirowa ścieżka, po prawej przy
drożny rów, niezłe pastwisko dla kóz. Po prawej stronie krzy
ża, w pierwszym domu mieszkali Kaszubowscy. W Księdze
nazwisk Ziemi Gdańskiej Bogusława Kreji, profesora Uni
wersytetu Gdańskiego (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskie
go, Gdańsk 1998) na stronie 112 znajdujemy takie wyjaśnie
nie: „Nazwisko Kaszubowski (2529) należy do grupy nazwisk
odetnicznych. Zostało ono utworzone przyrostkiem -owski
od nazwy etnicznej Kaszuba". I rzecz ciekawa-największą
frekwencję ma to nazwisko w dawnych województwach
gdańskim i bydgoskim. Nazwisko to zrodziło się chyba na
pozakaszubskim obszarze województwa gdańskiego (i wo
jewództw sąsiednich).
Jest też nazwisko Kaszuba, ale głównie na południu Pol
ski. Nazwisko Kaszuba jest notowane już od XIV wieku.
Z Kaszubowskimi mieszkał niewidomy stary kawaler.
Człowiek nie szalony, lecz pełen niezgody. Pamiętam go jak
dzisiaj, kiedy nagi, potykając się, biegł przez wieś, krzycząc,
czy raczej wyjąc wniebogłosy, by wykąpać się w Wieprzku,
a potem wytarzać w pokrzywach. Kiedy bunt w nim cichł,
wyplatał z sosnowych korzeni solidne kipki i kosze do bulew. Człek ten, mimo ślepoty i szaleństwa, mając u boku
pomocnika, krył dachy słomą i gontem.

Bernarda Fleminga, zwanego Trzecim. Syn Bernarda, Be
nedykt, wyjechał do Ameryki, gdzie dorobił się na tyle, że
był szanowanym przemysłowcem, współwłaścicielem fabryki
zabawek.
Przed nadrzecznym wądołem, za którym płynęła rzeka
Wda, górowało gospodarstwo Pryla. W każdą niedzielę Prylowie jechali bryczką w dwa konie do łęskiego kościoła.
Ponownie zawracając do stojącego w centrum wsi dru
giego krzyża, dochodziło się do starego, drewnianego, kry
tego strzechą domu Wencla. Pamiętam pucołowatego, solid
nie zbudowanego staruszka w pasiastych spodniach, w bia
łej koszuli i brązowej westce, siedzącego na ławeczce przed
domem. Jego syn, Franek, nie miał ręki. Po którejś wiejskiej
zabawie, upojony do nieprzytomności zasnął na szynach.
Szczęśliwie stracił tylko rękę.
Obok domu Leona Muszarskiego i Wieczorków, naprze
ciw Wencla stał stary dom Wielewickich. Między Wielewickim a Kaszubowskimi wznosił się odbudowany, zawsze do
brze pobielany, drewniano-gliniany kryty gontem dom Fle
minga. Nazwisko Fleming (238): Gd 108, By 34, Po 16,
El 12, Ko i Wb po 11 itd., też Flemming (156): Gd 87,
By 30, El, Łd i Ol po 7 itd., to nazwisko, które w różnych
postaciach ortograficznych jest zapisane też u Naumanna 106,
np. Vleminc 1302 r., Flemmyng 1417 r. itd. Naumann tego
typu nazwy osobowe objaśnia przede wszystkim jako wy
wodzące się z nazwy etnicznej śrd-niem. Vloeminc ' Flamandczyk'.

Boniecki pod hasłem „Flemmingowie v. Flemingowie h.
własnego" stwierdza: „Rodzina ta ma pochodzić z Po
morza".
Fleming Jan, mój dziadek, nie miał oka. Wystrzelił mu
je rosyjski snajper na froncie pierwszej wojny światowej.
Uznano go wtedy za martwego i pozostawiono na pobojowi
sku. Kula weszła w głowę okiem i uszkodziła przełyk. Niby
martwy ocknął się i doczłapał do swoich. Prawie rok leczo
no go w Berlinie. Do domu wrócił jak najbardziej żywy, lecz
ze szklanym okiem i kłopotem z przełykaniem. Jego żona,
Leokadia, z domu Szturmowska, utykała. Podczas sianoko
sów spadła z fury siana. Do lekarza była daleko, dziećmi nie
miał się kto zajmować, więc zlekceważono wypadek, który
niestety, był poważniejszy niż przypuszczano.
U Flemingów dzieci było więcej niż apostołów, bo trzy
naścioro. I tak po kolei: Konrad, Jan, Edmund, Helena, Sta
nisław, Bernard, Stefania, Anna, Henryk, Waleria, Józef,
Kazimierz, Teresa.
Konrad, Jan i Edmund byli z pierwszej żony Fleminga, z do
mu Petkowej. Konrad jako najstarszy odbył służbę wojskową
w kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Pamiętał do
brze marszałka Józefa Piłsudskiego. Brał udział w kampanii
wrześniowej, a potem w 1942 roku został wcielony do We
rmachtu. W Jugosławii uciekł do partyzantów i walczył prze
ciw hitlerowcom. Z wojny wrócił boso, w samych gaciach. Ciało
jego poranione było całe; blizna na bliźnie.
Edmund ukrywał się całą wojnę, by nie trafić do niemiec
kiego wojska. Przetrwał szczęśliwie. Żyje do dzisiaj.
Jan za odmowę wstąpienia do Wermachtu trafił na robo
ty do Niemiec. Trzy lata szył buty u szewca i potajemnie podkochiwał się w jego córce. Groziła mu za to śmierć. On, Polak,
kochał Niemkę. Po wojnie, jeszcze w obozie repatriacyjnym,
ożenił się z nią. Bojąc się wrócić z Niemką do domu, wybrał
emigrację do Australii. Przysłał z tej podróży długi list, w któ
rym opisał swoją tułaczkę. Najpierw w Adelajdzie był pomywaczem w restauracji, by później zostać policjantem - szery
fem. Zmarł na raka. Jego żona żyje jeszcze w Australii, a ich
córka wyszła za mąż za Amerykanina i mieszka w USA.
Stanisława rozerwała mina przy mostku na Wieprzku.
Bernard zginął pod kołami niemieckiego samochodu woj
skowego pędzącego po bruku przez Złe Mięso. Stefania wy
szła za mąż za marynarza z polskiego krążownika „Konrad",
który przetrwał jego zatopienie, by wiele lat po wojnie wal
czyć z reumatyzmem. Anna wyszła za mąż za przybysza
z kaliskiego, który przyjechał budować w Czarnej Wo
dzie fabrykę płyt pilśniowych. Henryk został kolejarzem,
Józef spawaczem, Waleria z budowniczym kotłów wyjechała
na Śląsk. Teresa, żona kolejarza- palacza i organisty odziedzi
czyła dom. Ja, piszący te słowa, siedem lat po zakończeniu
drugiej wojny światowej urodziłem się w Złym Mięsie.
Pamiętam. Na ganku, na ławeczce często gadały kumosz
ki, babcie, ciocie. Wokół nich kręciły się kurczaki i dzieci.
Wtedy to, siedząc na kolanach, słyszałem opowieści o nie
znanych mi babciach, wujkach i ciotkach. W długie jesienno-zimowe wieczory przy piecu opowieści te nie miały końca.
Poznałem tych dalekich bliskich dobrze: wiedziałem o ich złych
i dobrych uczynkach, ich miłostkach i tajemnicach. Z opowie
ści babci przyszli do mnie i we mnie pozostali. Są częścią mo
jej historii. Moi dziadkowie urodzili się w latach 80. XIX wie
ku, ale wspominali też swoich rodziców i dziadków.
Można pójść dalej w przeszłość i poszukując przodków
za przykładem dawnej szlachty, dojść nie tylko do Flamandii, ale i do konsulów rzymskich, by skończyć na Adamie
i Ewie.
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Na kociewskiej stecce
Drogi poszukiwań rozwiązań edukacyjnych

W

dniach 30 listopada i 1 grudnia 1999 roku
w ośrodku szkoleńiowo-wypoczynkowym
„Relaks" w Twardym Dole odbyła się II Kon
ferencja nauczycieli regionalistów. Zorganizował ją
Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Z b l e w i e , Zespół Kształcenia i Wychowania
w Pinczynie oraz Publiczne Szkoły Podstawowe w Bytoni i Borzechowie. Merytorycznego wsparcia udzie
lili: Zespół Wizytatorów w Starogardzie Gdańskim, Po
morskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku i Centrum
Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Materialną pomo
cą wsparli: Starosta Powiatu Starogardzkiego i Wójt
Gminy Zblewo.

W pierwszym dniu licznie zgromadzeni uczestni
cy konferencji wysłuchali moderacji redaktora Piotra
Pawliszcze na temat zdobywania funduszy na dzia
łalność społeczną i edukacyjną. Po przerwie obiado
wej skupiono się wokół tematów ściśle regionalnych.
Prezentowano dorobek metodyczny i programy au
torskie dotyczące edukacji regionalnej. Wizerunek
gminy Zblewo zaprezentował Michał Spankowski,
pracownik Promocji Urzędu Gminy, natomiast Roman
Landowski przedstawił aktualne wydawnictwa i na
dal dostępne publikacje książkowe tematycznie zwią
zane z Kociewiem. Jak wspomagać edukację regio
nalną na przykładzie doświadczeń szkoły w Gniewie
mówił Wojciech Górski z tamtejszego gimnazjum.
Wieczór pierwszego dnia konferencji przebiegał
pod warsztatowym hasłem „Andrzejki po kociewsku".
Podczas tej prezentacji muzykował zespół „Hazard"
z Gniewa, a także dziecięcy zespół „Burczybas". Ciąg
dalszy warsztatów metodycznych przeprowadzono
następnego dnia. Ich tematem były tradycje, zwycza
je i obrzędowość świąt Bożego Narodzenia i Nowego
Roku. Uczestnicy podzieleni na cztery grupy przepro
wadzili swoje zajęcia w następujących miejscach:
nauczyciele oddziałów przedszkolnych w Bytoni,
nauczyciele kształcenia zintegrowanego (klasy I do
III) w izbie regionalnej w Pinczynie, nauczyciele na
uczania blokowego (klasy IV do VI) w izbie regional
nej w Bytoni oraz nauczyciele gimnazjum w chacie
kociewskiej w Borzechowie. Po powrocie do Twar
dego Dołu poszczególne grupy zaprezentowały efek
ty swoich dokonań warsztatowych.
Druga konferencja nauczycieli regionalistów mia
ła na celu udoskonalić metody realizacji tzw. ścieżki
edukacji regionalnej. Spotkanie zorganizowano w wy
niku zgłaszanych przez nauczycieli potrzeb dosko
nalenia umiejętności prowadzenia tego rodzaju zajęć
w placówkach oświatowych na Kociewiu.
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est to dla mnie pytanie kłopotliwe, bo nie można na
nie odpowiedzieć krótko. Tym bardziej kłopotliwe,
że dopytują się już długo czekający i bliscy mi Kociewiacy oraz nauczyciele, którym wypadnie teraz
w reformowanej szkole edukować regionalnie, do czego
od lat w różny sposób zachęcałam.
Mój pierwszy mały (nazwijmy próbny) słowniczek rozszedł się po Pomorzu i wywołał echo. Jeden z twórców
obiecał (może tylko wspomniał?) też wydać swój. Chciał
się nawet ze mną skontaktować, jednak zrezygnował. Może
poradzi sobie sam, życzę powodzenia, bo słowniczków
na Kociewiu nie mamy za wiele.
Na moją prośbę o słowa odpowiedział na łamach KMR
tylko Andrzej Grzyb, któremu w tym miejscu dziękuję.
Natomiast niezwykle szczodry okazał się Hubert Pobłoc
ki, rozmiłowany ożywiciel kociewszczyzny, który w ko
lejnych listach obdarowywał mnie więcej niż garściami
słów. W zbiorze słownictwa kociewskiego będzie miał
trwałe ważne miejsce. I tak urosła spora kartoteka.

Wyrazy mają swoje życie. Bernard Sychta napisał w „We
selu kociewskim": Kóntkowo u nas na Kociewiu mówió
tak, kóntkowo sak... I tak jest, trzeba się z tym pogodzić,
a nawet cieszyć, że kociewska mowa też ma swoje rozma
ite barwy. Zresztą nie ma na świecie „czystego" (bez nale
ciałości, przekształceń) języka ani jego regionalnej odmia
ny, czyli gwary.
Kto opracowuje słownik, ciągle musi wybierać, którą
postać wyrazu uznać za podstawową, narażając się resz
cie. Mam szansę często pochylać się nad językiem, ogar
niać jego bogactwo, śledzić rozwój i w ten sposób więcej
rozumieć. W odniesieniu do gwar nie obowiązują narzu
cone normy, liczy się zapis i opis autentyczności - to jest
zgodność ze stanem rzeczy - u nas tak mówió i kóniec...
Wracając do informacji językowych S. Manikowskie
go, warto zatrzymać się przy takich jak ta:
Odwalić się - wystroić się np. Odwalił się jak woźny
na Dzień Nauczyciela. Przykład świadczy, że gwara żyje
i odnosi się do współczesnych realiów.

MARIA PAJĄKOWSKA-KENSIK

Co z nowym
słownikiem kociewskim?
Panu Hubertowi Pobłockiemu obiecałam, że do końca
tego roku będzie słowniczek i słowa dotrzymam. Tyle, że
będzie on w „komputerze", bo na wydanie w Kociewskim
Kantorze Edytorskim trzeba będzie poczekać i zdobyć
pieniądze. Mam nadzieję, że w budżetach samorządów lo
kalnych (troszczących się o szkoły) na rok 2000 znajdą
się jakieś złotówki na wspieranie regionalnej kultury. Jesz
cze się tym bardzo nie martwię w myśl zasady - da Bóg
dzień, da i radą. Na czas kociewskiego odrodzenia słow
nik jest i będzie potrzebny, więc do końca tego wieku skoń
czę jego redakcję.
Ostatnio w swoich już bogatych zbiorach materiałów
kociewskich znalazłam przekazane mi kiedyś zapiski Sła
womira Manikowskiego z Brzezin leżących blisko Osia,
w którym Bernard Sychta ukrywał się podczas okupacji,
i z którego okolic zgromadził słownictwo. Zadziwiła mnie
bardzo dobra świadomość językowa młodego człowieka,
o czym świadczą informacje typu:
draszować - bić, u B.S. tylko młócić {Zamknij pisk,
bo ci wdraszuja),
ciafrotać - dużo i szybko gadać (w okolicach Osia
zawsze tak, nigdy czafrotać jak u B.S.),
ruczka - krzesełko (u nas zawsze w rodzaju żeńskim,
nigdy ruczek jak u B.S.).
Przedstawione przykłady są ciekawe i jednocześnie
przypominają, że nie ma jednej wersji słownikowych form.
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Po wakacjach uczestniczyłam w trzech różnych kon
ferencjach wskazujących na wartość kultury regional
nej, jej miejsce w szkole i opracowaniach naukowych.
Przygotowanie referatów przerwało prace nad słowni
kiem, za to same obrady utrwaliły poczucie sensu tej
pracy. Z poznańskiej sesji I program Polskiego Radia
powtórzył moją wypowiedź na ten temat. W Gołuniu
miałam okazję mówić o edukacji regionalnej na Ko
ciewiu, a jest już czym się pochwalić. Wreszcie ostat
nio w Warszawie wygłosiłam referat nt. Słownik kociewski Bernarda Sychty jako źródło poznania kultury
ludowej. Językoznawcy zajmujący się Pomorzem przy
pomnieli mi, że liczą na pełne opracowanie słownic
twa kociewskiego, czyli uzupełnienie tego, czego Ber
nard Sychta nie zdążył.
Na obecnym etapie badań możliwe jest wydanie peł
niejszego zbioru, choć zawsze zostaną zaostale kłosy.
Naukowy słownik gwarowy uwzględniający informa
cje gramatyczne, wszystkie formy bliskoznaczne i słowo
twórcze, zilustrowane kontekstami, będzie moim kolejnym
zadaniem. W sytuacji, gdy słownik kociewski B. Sychty
jest już nie do zdobycia, w dodatku podaje materiał w ar
chaicznej transkrypcji fonetycznej, warto przygotować
nowy duży słownik. Chętnie podejmę się takiego zadania,
gdy spełnię wcześniejszą obietnicę - przygotowanie słow
nika popularnonaukowego.
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Boże Narodzenie w rzeźbie ludowej
| Do czasów obecnych nie zachowały się w zbiorach muzealnych szopki kolędnicze z lat minionego
stulecia. Współcześni twórcy ludowi Kociewia odtwarzali zapamiętane z młodości szopki,
przedstawiające na ogół Świętą Rodzinę, pastuszków i postacie okolicznościowe. Do przykła
dów klasycznych naszego regionu należą rzeźby rodzajowe wykonane przez Stanisława Rekowskiego
z Więckowych, Alojzego Stawowego z Bietowa, Anastazji Lange z Lubichowa czy Zygmunta Bukowskie
go z Mierzeszyna.
Formy szopek są bardzo różne, np. u Rekowskiego przedstawia ona stajenkę z trzcinowym dachem i szero
ko otwieranymi wrotami, a szopka Alojzego Stawowego ma postać chałupy podcieniowej wspartej na słupach
i nakrytej dwuspadowym dachem krytym gontem. Zupełnie inną formę ma szopka Anastazji Lange. Słomiane
zadaszenie stajenki jest bardzo uproszczone stanowiąc jedynie symboliczne jej zwieńczenie. Natomiast Zyg
munt Bukowski rzeźbi swoje szopki przeważnie z pełnej formy. Zarówno „Szopka ze świerkami", „Szopka pod
ugiętym konarem" czy „Trzej Królowie" wykonane są w całości z jednego kloca, natomiast figury sceny szop
kowej są wyrzeźbione z innego drewna, najczęściej z lipy. Konstrukcja stajenki, dla odróżnienia kolorystyki
wykonana jest z materiału ciemniejszego (gruszy lub dębu).
Prezentowana poniżej szopka Jerzego Zielińskiego została wyróżniona na V konkursie Współczesna sztu
ka ludowa Kociewia, Starogard Gdański 1996.

Jerzy Zieliński ze Zblewa: rzeźba rodzajowa „Szopka"
Fot. Jerzy Cherek
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Tematyka bożonarodzeniowa występuje także
w formach plaskorzeźbionych. Spotkać je można
szczególnie u Zygmunta Bukowskiego (np. „Kolędni
cy") oraz u Michała Ostoja-Lniskiego z Czarnej Wody.
Ten ostatni twórca za swoją płaskorzeźbę „Trzej
Królowie" uzyskał nagrodę na XII Festiwalu Twórczo
ści Sakralnej, Tczew 1996.
Do ludowej twórczości artystycznej należy także pla
styka obrzędowa, a więc wykonywanie przeróżnych re
kwizytów związanych z tematyką Bożego Narodzenia.
Są to, dziś już rzadko wytwarzane, elementy wyposaże
nia przebierańców: maszkary zwierząt (np. bocian, koza),
gwiazdy kolędnicze, berła i korony Trzech Króli.

Kiedy w sierpniu 1956 roku po raz pierwszy sta
nąłem na Piaseckim Polu (przysiółek Piasecz
na), cóż zauważyłem? Wokół doliny i pagórki,
blisko szkoły na wzgórzu stary drewniany wia
trak z przełomu XVIII/XIX wieku, nieprzejezdne drogi,
domy w większości pod strzechą, brak prądu, sklepu, ist
ny „ciemnogród", jakby powiedział Cejrowski. Chwila
zadumy... , co dalej począć... Ktoś tym spracowanym lu
dziom musi ulżyć... I tak od września 1956 roku zostałem
„szkolnym", a więc nauczycielem. Wspólnie z mieszkań
cami budowaliśmy linię elektryczną, jedną z dróg do Pia
seczna, a wieczorem szkoła tętniła życiem: teatry, Szkoła
Przysposobienia Rolniczego...
Będąc na początku 1959 roku w Gniewie, kupiłem
„Wesele kociewskie" Bernarda Sychty. Nazwisko autora
często moi rodzice z godnością wspominali, przecież był
wikarym w Sarnowie, gdzie ojciec był organistą...

JAN EJANKOWSKI

Od Kociewia
po Piaseckie Kociewiaki

Michał Ostoja-Lniski z Czarnej Wody:
płaskorzeźba „Trzej Królowie"
Fot. Stanisław Zaczyński

Zebrała się spora grupa młodzieży - około 30 osób,
pozyskałem Teofila Watkowskiego, grającego na guziko
wej harmoszce, Jana Właśniewskiego-choreografa z ów
czesnego Wojewódzkiego Domu Twórczości Ludowej
w Gdańsku, który pożyczał konia od Edka Herolda, by
dojechać w niepogodę na próby z Piaseczna do Piasec
kich Pól... I tak w soboty i niedziele, przez cztery miesiące
przygotowywano obszerne fragmenty widowiska Bernarda
Sychty. Nawiązaliśmy kontakt z autorem... Cieszył się, że
jako pierwsi zabraliśmy się za jego „Wesele kociewskie".
W czerwcu 1959 roku odbyła się premiera... Najwięk
sza izba lekcyjna była wypełniona po brzegi. Stroje ko
ciewskie uszyli rodzice z materiału zakupionego przez
Wojewódzki Zarząd Związku Młodzieży Wiejskiej
w Gdańsku. Po premierze nastąpiły częste występy naszego
zespołu „Kociewie": w Piasecznie, Gogolewie, Tymawie,
Gniewie, Tczewie, Gdańsku i Gdyni. Największy nasz
sukces to udział w lipcowym zlocie młodzieży z Powiśla
i Pomorza na dziedzińcu malborskiego zamku.
Po przejściu do Szkoły Podstawowej w Piasecznie
(1.09.1961 r.) w ramach tzw. wychowania regionalnegonadal kontynuowałem miejscowe tradycje: kociewska gwa
ra, kursy haftów i krótkie inscenizacje... Dzięki przychyl
ności i zaangażowaniu się całego grona pedagogicznego
w 1966 roku powstała Izba Pamięci, przekształcona póź
niej w Społeczne Muzeum Regionalne. Stało się tak dzię
ki pomocy ówczesnych władz powiatowych w Tczewie,
głównie inspektora kultury Romualda Wentowskiego i kie
rownika Poradni Metodycznej Pracy Kulturalno-Oświatowej Romana Landowskiego.
Na początku lat 70. reaktywowano działalność dzięcięco-młodzieżowego zespołu pieśni i tańca „Kociewie"
pod kierunkiem Marii Halmann, przy pomocy nauczycie
lek Łucji Kamińskiej, Danuty Kristowskiej, Teresy Klimeckiej. Stroje uszyli rodzice z materiału zakupionego
przez Urząd Gminy w Gniewie. Premiera odbyła się
w 1972 roku. Zespół uświetniał wszystkie uroczystości

szkolne, wiejskie, regionalne, a jego największy sukces to
wyróżnienie na Powiatowym Święcie Pieśni i Tańca
w Tczewie w dniu 26 maja 1979 roku. Ostatni występ od
był się 27 października 1982 roku.
Po bliko dwuletniej przerwie, dzięki zaangażowaniu
Teresy Klimeckiej, Hildy Makowskiej -przewodniczącej
Koła Gospodyń Wiejskich, a także przy udziale miejsco
wego wikariusza ks. Zdzisława Osińskiego („kociewiaka
ze Zblewa") powstał trzeci zespół o nazwie „Piaseckie
Kociewiaki". Początki, jak zwykle, były trudne, bo mło
dzież zbytnio się nie garnęła. Wreszcie zebrało się prawie
40 osób. Wymieńmy ich nazwiska: Małgorzata i Ewa Kaffka, Danuta Kosińska, Grażyna i Elżbieta Makowskie,
Dorota Rużała, Małgorzata Wilka, Jolanta Kawała, Bar
bara Kubas, Lidia Konieczna, Katarzyna Kamińska, Mał
gorzata Klimecka, Grażyna Grzona, Ewa Herold, Jadwi
ga Flisikowska, Maria Janicka, Jolanta Rompkowska,
Jadwiga Strambowska, Bożena Fasiczka, Maria Watkowska, czterej bracia Rużała-Jan, Franciszek, Justyn i Ma
rek, Jacek Grochocki, Adam Łaska, Piotr Mokwa, Piotr Podepski, Robert Kawała, Dariusz Cieślikowski, Sławomir
Rulewski, Piotr Błauciak, Piotr Ziorkiewicz, Sławomir Ko
nieczny, Jarosław Kroczyk, Andrzej Czura, Jarosław Ogo
nowski, Cezary Miklasiewicz i Karol Justa. To od nich
bierze się początek zespołu „Piaseckie Kociewiaki".
Muzyczną stroną zajęli się: Teresa Klimecka i Teofil
Watkowski, natomiast konsultacją gwary - ks. Zdzisław
Osiński. Stroje szyły członkinie Koła Gospodyń Wiejskich.
Próby odbywały się trzy razy w tygodniu, po kilka godzin.
Od lutego 1985 roku pozyskano do współpracy choreografa
Witolda Nalepę z Gdańska. Premiera odbyła się już 18 maja
tego samego roku. Zjechało się na nią mnóstwo gości:
z Warszawy, Gdańska, Tczewa, Gniewa... Inscenizację wy
stawiono na wolnym powietrzu, więc i pogoda dopisała.
Pochlebne recenzje zachęciły do dalszej pracy arty
stycznej. Zaczęła się wędrówka „Piaseckich Kociewiaków" nie tylko po Kociewiu. W lipcu 1985 roku zespół
odbył turnee po Beskidzie Śląskiem, w następnym roku
gościł w Chełmskiem, na Ziemi Leszczyńskiej, potem był

w Krynicy Górskiej, na Ziemi Kaliskiej, a w 1987 roku,
spośród 47 zespołów z całej Polski, zdobył I miejsce na
II Krajowym Przeglądzie KGW i KR w Kielcach. Trudno
uwierzyć, że takie małe Piaseczno osiągnęło tak wielki
sukces. Twórcami jego byli: Jolanta Rompkowska, Lidia
Konieczna, Dorota Rużała, Małgorzata Klimecka, Barba
ra Kubaś, Jadwiga Strambowska, Małgorzata Wilka, Bo
żena Fasiczka, Marek i Justyn Rużała, Jacek Grochocki,
Andrzej Czura, Sławomir Konieczny, Piotr Błauciak, Piotr
Mokwa, Cezary Miklasiewicz. Przygrywał niezawodny
„wujek" Teofil Watkowski na guzikówce i Ruta na diabel
skich skrzypcach. Ponadto jury uznało harmonistę Watkowskiego za najlepszego grajka ludowego przeglądu. Na
sukces złożyło się to, że zespół „Piaseckie Kociewiaki"
zaprezentował autentyczny folklor ze swojego regionu.
W następnych latach ludowi artyści uczestniczyli
w czterech przeglądach zespołów folklorystycznych Polski
Północnej (Gdańsk, Nowy Port, Sopot, Gdynia). Występo
wano też w Lidzbarku Welskim (miejscu urodzenia Juliusza
Kraziewicza), Mikołajkach, Starogardzie, Tczewie, Przechle
wie, Gniewie, Nowem, Pelplinie, Skórczu, Bobowie, Lubi
chowie, Opaleniu. Najczęściej jednak występowano w Pia
secznie przed licznie odwiedzającymi miejscowe muzeum
wycieczkami z Polski i zagranicy - z Czechosłowacji, Nie
miec, Austrii, Kuby, krajów skandynawskich i wielu innych.
Ta pierwsza grupa „Piaseckich Kociewiaków" śred
nio występowała 30 do 40 razy w roku, co świadczyło
o wielkiej jego popularności. Zespół w pierwszym swoim
składzie zakończył żywot w końcu 1989 roku, przekazu
jąc tradycję młodszej grupie powstałej rok wcześniej.
Członkowie pierwszej grupy, w wieku od 12 do 17 lat,
byli uczniami Szkoły Podstawowej w Piasecznie i szkół
ponadpodstawowych w Nowem, Gniewie i Tczewie.
Wszyscy urodzili się na Kociewiu, ale już nie posługiwali
się piękną gwarą swoich przodków. Najwyższym w tym
względzie dla nich autorytetem był i jest „wujek" Teofil
Watkowski. Zespół był dla nich tym środowiskiem, gdzie
mogli przyswoić sobie tradycje dziadów i rodziców, przy
pomnieć gwarę, tańce i frantówki.

Zespół „Piaseckie Kociewiaki" w czasie II Konferencji Kociewskiej w Piasecznie, marzec 1988.
Występ zespołu odbył się w sali miejscowego Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.
Zespołowi akompaniuje Teofil Watkowski, nestor „Piaseckich Kociewiaków"
Fot. Stanisław Zaczyński
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ROMAN LANDOWSKI

Dla zdrowia i delektacji

J

eszcze półtora wieku temu chwalono Pomorzan za to, że ich
charakter jest „łagodny i moralny". Dotyczyło to także
mieszkańców Kociewia. Tak twierdził Oskar Kolberg, pisząc
m.in. iż na tych terenach rzadko słychać o gwałtownych wy
buchach namiętności, mniej częste są tu kradzieże i inne zbrodnie.
Powszechne były porządek, pracowitość i oszczędność. W karcz
mach, owszem, grano, śpiewano i tańczono, wypijano swoje porcje
trunków, ale wszystko czyniono z umiarem.
Lud kociewski przez długie lata był wzorem moralności. Róż
ne zepsucie, będące następstwem głównie wojen, dotarło na te zie
mie po ostatnim rozbiorze, a nasiliło się w początkach XIX stule
cia, przywleczone przez różnych żołdaków, a powszechna bieda
była naturalną pożywką demoralizacji. Największym złem było pi
jaństwo, a to głównie za przyczyną rozpowszechnionych trunków
spirytusowych. Masowo warzona wódka najpodlejszego gatunku
stała się przedmiotem handlu - by znowu zacytować Kolberga najniesumienniejszych ludzi, wyzyskiwaczy przebiegłych i nie zna
jących innych względów, jak tylko materialną korzyść własną.
Historia lubi się powtarzać, bo przecież dzisiaj te same względy
nakręcają wzrost produkcji wyrobów alkoholowych i sieci ich
sprzedaży.
Natomiast rozwój dróg komunikacyjnych, a zwłaszcza kolei,
od połowy XIX wieku naprowadził gromady wszelkiego motlochu
ze wszech stron świata w okolice nasze, a motloch ten z moralnej
brzydoty szczególniej odznacza się pijaństwem. I znowu coś się
powtarza w dziejach obyczajów!
W rzeczywistości cale zło zaczęło się dużo wcześniej niż przy
puszcza Oskar Kolberg. Warzenie alkoholowych trunków zaczęło
się dawno temu, już w starożytnej Asyrii i w Babilonie, ale szcze
gólne rozpasanie spowodowała dopiero wódka, obecna w karcz
mach od XVI wieku. To właśnie owa gorzałka zrównała ludzi w tym
negatywnym znaczeniu i stworzyła przewrotne powiedzenie, że
w karczmie i kościele wszyscy są sobie równi. Porównanie jest nie
co zaskakujące, ale w końcu nie da się ukryć, że już w XVIII wieku
to właśnie karczma i kościół stały najczęściej w bezpośrednim są
siedztwie, w środku wsi, przy głównym placu. Z wiadomych powo
dów w niedzielę karczmarz otwierał swoje podwoje dopiero po mszy.
Gwarno tu było głównie w dni targowe, kiedy przy kufelku piwa
czy kieliszku gorzałki dogadywano kupna konia lub podsumowy
wano udany na jarmarku handel.
O rodzaju prowadzonego wyszynku informowały odpowiednie
szyldy. Ale kilkaset lat temu, gdy takich jeszcze nie znano, posługi
wano się umownymi symbolami. O sprzedaży miodu pitnego in
formował wymalowany na karczmie krzyż, o wyszynku wina - za
wieszony wieniec, a obecność piwa i gorzałki oznaczano słomianą
wiechą.
Niegdyś karczma znajdowała się w większej wsi. Była nie
odzownym elementem kultury i obyczaju ludu. Służyła mieszkań
com danej miejscowości, ale później, kiedy z różnych powodów
ruch na drogach wzrastał, stała się dobrodziejstwem dla podróż
nych. Wówczas nowo budowane zajazdy powstawały już poza wsią,
na rozjazdach i rozwidleniach dróg, najczęściej obok kuźni.
Właściciel karczmy posiadał niekiedy prawo do własnego wa
rzenia piwa i gorzałki. Posługując się najbliższymi przykładami
warto pamiętać, że w kluczu pogódkowskim cysterskiego opactwa
pelplińskiego jeszcze w XVIII wieku znajdowały się trzy gorzelnie
z browarami: w Pelplinie, Pogódkach i w Borkowie. W ich produk
ty zaopatrywały się wszystkie podległe karczmy.
Ilość spożywanych trunków była różna. Z zachowanych doku
mentów wynika, że tuż przed pierwszym rozbiorem, w latach 17701772 tylko browar w Pogódkach wydał do gospód swego klucza
ponad 135 beczek piwa, a do obcych tylko 40 beczek. Pojemność
jednej beczki wynosiła 275 litrów. Ks. Romuald Frydrychowicz
podaje, że dwie gorzelnie - w Pogódkach i w Pelplinie - produko-
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wały wówczas po 434 achtele gorzałki rocznie, czyli około 15 ty
sięcy litrów. Pędzono ją z żyta i jęczmienia, dlatego też uprawy
tych zbóż były największe, zwłaszcza na polach maciejewskiego
folwarku.
Gorzałka czyniła swoje. Spożycie alkoholu i roprzężenie mo
ralne niepokoiło duchownych. Dlatego też w ramach swojej pracy
duszpasterskiej zaczęli zakładać bractwa trzeźwości. Formy te wy
wodzą się z Irlandii, gdzie pierwsze bractwo trzeźwości założył
kapucyn o. Mathew. Ideę moralnej odnowy zatwierdził w 1851 roku
papież Pius IX i w tym samym już roku pierwsze bractwo trzeźwo
ści na Kociewiu powstało w Przysiersku.
Formy walki z pijaństwem nie były równoznaczne z wprowa
dzeniem abstynencji. Walczono z pospolitym opilstwem, traktując
wódkę jako trunek niekiedy pożyteczny, szczególnie dla celów lecz
niczych. Zgodnie z radami ks. Tomickiego, zawartymi w jego po
pularnej rozprawce pt. „Mądry Wach" (Poznań 1866), dozwolone
było wypicie małej ilości wódki kiedy konieczna tego zajdzie po
trzeba. A potrzebą taką było, gdy coś ciśnie albo kiedy ktoś nie
strawność w sobie czuje. Ale nie wolno było wymyślać potrzeby
lub jej nadużywać, bowiem pijaństwo prowadziło do ruiny, jak to
przekazywał tekst ludowej piosenki spod Palubinka:
Chłop Bartłomiej Łykała
psił dziań cali bez mała,
aż gamba zsiniała.
Nos czyrwóny łod wódki,
słabe nogi, dech krótki,
take psicia só skutki.
Wciónż dobytek marnieje
źle na roli sia dzieje,
czort z radości sia smnieje.
Żona, dzieci schnó z głodu,
z bidy, nandzy i chłodu
z nieszczansnygo powodu.
Take psicia só skutki,
wianc nie psijta uż wódki,
marne psicia só skutki.
Na Kociewiu, jeśli już dla zdrowia, pito różne trunki. Gorzałką
nazywano prawie wszystkie wódki, zarówno ten czysty komuś, jak
i jałowcowy mechandel czy gorzki bonekamp. Duży udział miała
w tym manufaktura wyrobów wódczanych Hermana A. Winkelhausena
w Starogardzie, założona w 1845 roku i istniejąca do dziś „Polmos".
Najwyżej ceniono sobie jednak sposób przyrządzania trunków
na „kupnym" spirytusie. „Domowe leki babcinej apteki" to asorty
ment przeróżnych nalewek na przeróżne dolegliwości. Szczegóły
ich przygotowania skrywano w tajemnicy, przekazując sobie ro
dzinne umiejętności z pokolenia na pokolenie, starannie strzegąc
receptur przed obcymi. Dobrze przyrządzone nalewki jeszcze dziś
mogą poprawić samopoczucie i zadowolić podniebienie, by uwia
rygodnić stary toast „na zdrowie!".
Domowe trunki dzielono generalnie na ziołowe i owocowe. Te
pierwsze, przeważnie wytrawne, poprawiały samopoczucie, te dru
gie - na ogół słodkie - zadowalały podniebienie.

Mniszkowa gorzałka
Nie
każdy uwierzy, że bardzo przydatną nalewką była wód
ka przyprawiona sokiem z mniszka, popularnego dmuchawca lub na
Kociewiu zwanego świńskim mleczem. Po dokładnym wypłukaniu
całych roślin zebranych w okresie kwitnienia wraz z korzaniami,
wszystko starannie miażdżono, by uzyskać najwięcej soku. Współ
cześnie można posłużyć się sokowirówką. Po uzyskaniu pięciu szklą-
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nek soku zlewano go do butli z ciemnego szkła i dodawano jedną
szklankę spirytusu. Po długim przemieszaniu butlę odstawiano
w chłodne miejsce na 5-7 dni. Potem zlewano alkohol do ciemnych
mniejszych butelek. Po dwóch tygodniach nalewkla nadawała się do
spożycia.
Mniszkowa gorzałka była wódką słabą: według wyżej podanej
proporcji miała niecałe 20%. Pita po małym kieliszeczku (ok. 3 ły
żeczek), przed śniadaniem i po kolacji, pomagała przy anemii,
niestrawnościach, dolegliwościach wątroby i usuwała wiosenne zmę
czenie. Nalewka jest gorzka, więc dla poprawienia smaku dodawa
no sok z głogu lub dzikiej róży bądź z malin.

Drętwik na miodzie
Jest to leczniczy trunek z soku pospolitego krwawnika, na
zywanego drętwikiem ze względu na silną goryczkę. Około 0,5 kg
świeżego ziela, zebranego w okresie kwitnienia (lipiec-wrzesień),
należy zemleć w maszynce lub utrzeć w makutrze, potem zmikso
wać lub odcisnąć w wirówce. Otrzymany w ten sposób sok przece
dzić i dodać jedną część 95% spirytusu w proporcji na 4 części
soku (np. litr soku + 0,25 1 spirytusu). Po dokładnym przemieszaniu
dodać do smaku 2-5 łyżek stołowych lipowego miodu i znowu do
kładnie wszystko rozmieszać. Tak otrzymaną nalewkę przechowy
wać w zimnym miejscu (obecnie już w lodówce).
Drętwik na miodzie można popijać po pół kieliszka 3 razy dzien
nie: rano przed śniadaniem, w południe i przed snem. Nalewka ta
jest skuteczna jako środek wykrztuśny i przeciwzapalny, pomaga
też w chorobie wrzodowej, łagodzi zaburzenia miesiączkowe.

Świętojańska nalewka
Świętojańskie ziele, zioło św. Jana, krzyżowe ziele - to tylko
kilka ludowych nazw dziurawca zwyczajnego, cennej rośliny lecz
niczej, która zakwita na Św. Jana, do 24 czerwca. Nalewkę przygo
towuje się ze 100 g suszonego ziela, zalanego 0,5 1 spirytusu. Po
tygodniu seledynowo zabarwiony trunek należy zlać do innego na
czynia, a nasączone ziele wycisnąć przez gazę. Spożywać można
w postaci kropli (30-60 w kieliszku wody lub na kostkę cukru)
i wówczas nalewki się nie rozcieńcza, albo jako „gorzałkę" do bez
pośredniego picia i wówczas należy spirytusowy wyciąg rozcieńczyć
w 0,75 I przegotowanej wody, by uzyskać wódkę o mocy około 30%.
Można do smaku osłodzić syropem owocowym lub miodem.
Nalewka świętojańska uśmierza bóle głowy na tle żołądkowym
i pobudza apetyt. Działa doskonale uspokajająco w wyczerpaniu
nerwowym i w stanach stresowych.

Dzięgielówka
Jest to likier z arcydzięgla, zwanego też zielem Świętego Du
cha lub anielskim zielem, którego najcenniejszym surowcem są
korzenie. Na trunek należy użyć świeżych korzeni oraz łodyg, cho
ciaż można przygotować go także z suszonych rozdrobnionych ko
rzeni. Nalewka ze świeżych surowców ma ładny zielonkawo-oliwkowy kolor i intensywny aromat.
Do słoja lub gąsiora trzeba wrzucić rozdrobnionych korzeni
arcydzięgla (ok. 20 g) i tyleż samo pokrojonych łodyg. Zalać to
litrem 45% wódki, szczelnie zamknąć i odstawić na dwa tygodnie,
co kilka dni potrząsając naczyniem, które winno stać w ciepłym
miejscu. Potem dodać 1 g kory cynamonowej, 10 goździków i 5 g
suchego ziela melisy. Następnie znowu odstawić na 14 dni, po czym
zlać przez gazę do butelki. Nalewka w butelkach winna stać do
3 miesięcy. Wcześniej, razem z cynamonem dodać 200 ml wody
z rozpuszczonym w niej cukrem (300 g).
Dzięgilówkę pić dwa razy dziennie - rano i wieczorem - po
kieliszku. Nalewka uspokaja jak waleriana, przyspiesza przemianę
materii i ułatwia trawienie.

Absynt
To chyba najpopularniejsza domowa nalewka, znana od wie
ków, sporządzana z bylicy piołunu, zabranego w porze kwitnienia.
Dużą garść rozdrobnionego ziela (może być także suche) zalać li
trem 45% wódki. Dla „wyrównania" gorzkiego smaku można do
dać dużą garść suszonej mięty. Po dwóch tygodniach odcedzić i po
osłodzeniu (najlepiej miodem) przelać do ciemnych butelek.
Piołunówka ułatwia trawienie, wspomaga kuracje odchudzają
ce i oczyszcza cały organizm.
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Do znanych i bardzo przydatnych nalewek należała również
ajerówka sporządzana z korzeni tataraku, likier lipowy z miodem,
anyżówka zwana likierem bazyliańskim, alasz czyli likier kminko
wy, nalewka sosnowa zwana likierem piniowym czy wreszcie na
lewka tymiankowa. Stosowano też odpowiednie mieszanki, łącząc
ze sobą niektóre trunki bądź zalewając alkoholem wspólnie zmie
szane zioła.
Nalewki owocowe wyróżniały się kolorem przeróżnych czer
wieni - od bordowego do jasnoróżowego. A były przy tym bardzo
aromatyczne. Zadowalały podniebienie, chociaż stosowanoj e głów
nie w lecznictwie domowym.
Wśród nalewek owocowych prym wiodła znakomita smorodina z czarnych porzeczek, na Kociewiu znana dopiero po 1920 roku.
Wcześniej nastawiano likier z czarnego bzu, skuteczny na kaszel
i wszelkie chrypki, a także nalewkę z głogu, której przepis warto
sobie przypomnieć.

Gorzałka z bulimączki
Tłóg to po kociewsku bulimączka, którego owoce zawiera
ją dużo witamin. Wyciąg alkoholowy jednak przygotowywano
z kwiatostanów, które po zerwaniu jeszcze w pączkach zalewano
45% wódką. Po trzech tygodniach, gdy wyciąg osiągnął różany ko
lor odcedzano go i słodzono według uznania.
Taka nalewka z bulimączki, pita po kieliszeczku, dwa razy dzien
nie, doskonale wzmacnia pracę serca i obniża poziom ciśnienia krwi.
Działa też uspokajająco i przynosi ulgę w nerwobólach.
W ten sposób sporządzić można nalewkę jarzębinową z do
kładnie oczyszczonych owoców, podobnie jak z owoców dzikiej
róży czy tarniny. Stosowane jak nalewka z bulimączki wzmacniają
serce i działają przeciw sklerozie.
Doskonały jest także maliniak, jako środek napotny, stosowany
w stanach gorączkowych i przeciw grypie. Był to jeden z najstar
szych napitków polskich, przez szlachtę zwany ratafią (rata fiat).

Orzechówka
Wymienić by trzeba jeszcze orzechówkę, sporządzaną nie
gdyś w następujący sposób: do litra spirytusu w gąsiorze dolewano
szklankę przegotowanej ostudzonej wody i po przemieszaniu wrzu
cano 0,5 kg pokrojonych zielonych orzechów - razem z łupinami dodając pokrojony liść tegoż orzecha włoskiego. Po 4 tygodniach
„wygrzania" gąsiora w ciepłym miejscu, nalewkę zlewano i doda
wano do niej syrop zagotowany z 0,5 kg cukru na szklankę wody.
Do gorącego syropu wlewano ostrożnie orzechówkę (nigdy odwrot
nie) i dokładnie wszystko mieszano. Likier o złotawym kolorze ma
swoistą goryczkę, więc dla smaku - wcześniej z orzechami - doda
wano kawałek cynamonu i 10-12 goździków.
Orzechówka doskonale stymuluje procesy trawienia i wzmaga
łaknienie.
Pomysłowość naszych przodków była wielka, a i wiedza duża.
Doskonale wiedziano to, co obecnie wykorzystuje przemysł zielar
ski i spirytusowy, produkując różnego rodzaju lecznicze nalewki.
Przed laty nikogo nie dziwiły „nastawione" gąsiory z napitkiem,
stojące w ciemnych miejscach, opatulone słomianą matą czy wy
stawione na słońce na okiennych parapetach.
Na zakończenie jeszcze kilka babcinych rad! Podany czas macerowania jest minimalnym okresem wydobycia przez alkohol wy
ciągu z ziół i owoców. Najlepsze były jednak te nalewki, które stały
możliwie najdłużej, nawet cały rok, a rozlane potem do butelek
leżakowały 2-3 łata. Nabierały po prostu lepszego smaku i koloru.
Najprostszym sposobem przygotowania słodkich nalewek owo
cowych było zalanie owoców spirytusem na tygodnie, potem nale
żało zlać alkohol do oddzielnego naczynia, a pozostałe owoce zasy
pywano grubą warstwą cukru. Trzymany w ciepłym miejscu gąsior
po pewnym czasie wypełniał się klarownym syropem. Wówczas
łączono syrop i po przecedzeniu rozlewano do butelek. Alkohol
dolewano zawsze do syropu, co gwarantowało, że nalewka będzie
klarowna. Odwrotne łącznie powodowało zmętnienie napitku, a to
źle świadczyło o gospodarzu czy wytwórcy nalewki.
Tak przyrządzonych nalewek prababek nie pito do skutku by
zaszumiało w głowach. Alkohol był niezbędny, celem najdokład
niejszego wydobycia z roślin ich właściwości i składników leczni
czych. Był to napój dla delektacji i dla zdrowia. Nalewki miały
rozgrzewać przemarzniętych, pomagać sercu, odpędzać zmęczenie
i poprawiać nastrój.
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TADEUSZ L I N K N E R

Poetyckie ścieżki
Małgorzaty Hillar
III. Jej osobny świat
Krytyka

sporadycznie zwracała uwagę na przyrodę i naturę w tej poezji. Jeżeli nawet przy pierwszym tomiku mówiono, że Hillar jest na obrazowanie przyrodnicze wrażliwa69, to specjalnie tym
się nie zajmowano. Podobnie było podczas omawiania kolejnych tomików. Co raz przyrodę
w nich sygnalizowano, ale działo się to zawsze przy okazji. Kojarzono ją w wierszach Hillar przede wszyst
kim z miłością70, i to nie podlegało dyskusji. Gdyby jednak lepiej znano regiony jej dzieciństwa, o poetyc
kich pejzażach Hillar można by powiedzieć więcej, i to przynajmniej o tych z pierwszego etapu
twórczości. Wszak we wstępie do Poezji wybranych nazywała swoje pierwsze wiersze rymowanymi
bajkami, co kazało widzieć w nich najwięcej z lat dziecinnych.
ył to czas cygańskich taborów, ognisk i śpiewu Cyga
nów, czas polnych kwiatów, świerszczy, trzmielów
i zaczarowanych ptaków na jarmarkach71. Pamiętała
to wszystko z Kociewia- z Piesienicy, Pinczyna i okolic Sta
rogardu, ale nie dawała do tych miejsc adresu ani w wywia
dach, ani tym bardziej w swych wierszach. Kiedy pytano ją,
skąd tyle w jej poezji kwiatów i zieleni, przyznawała się
jedynie, że pochodzi ze wsi i to chyba wyjaśnia dużo12. Zro
zumiałe stąd, że jej utwory opowiadały częściej krajobraz
wiejski i wobec tego przyrody w nich było tyle i natury. Ile
natomiast kryło się w nich obrazków z Kociewia, można się
jedynie orientować z pewnych słów i czasami z topografii
poetyckiej przestrzeni. Zresztą podobnie niewiele dowiemy
się, gdzie Hillar bywała nad morzem, jeżeli tylko raz udało
się odczytać Władysławowo z dedykacji wiersza Żółty kuter.
O miejscach najbliższych i ojczystych mówiła bardzo oględ
nie, pozwalając jedynie wiedzieć, czy to wieś lub miasto,
tymczasem o tych dalszych wypowiadała się konkretnie, da
jąc ich adresy w tytułach wierszy (Split, Opatija).
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Nie szukano więc konkretnych odniesień dla tychże wiej
skich pejzaży, ani tym bardziej nie zajmowano się specjalnie
ich florą i fauną. Jeżeli nawet co raz pojawiały się w recen
zjach uwagi, że Syntezy języka Hillar szukać trzeba gdzieś
u źródeł autentycznej pieśni ludowej73, bo jest w nim czytel
na Wykwintna prostota wzoru „glinianego dzbanka", arty
stycznej tkaniny ludowej74, i mówiono, że niejednokrotnie
można się w nim dosłuchać treści mitycznych, oscylujących
między piosenką ludową a tym, co można jeszcze czasem
usłyszeć z prowincjonalnej ambony75, bo to jej własne go
spodarstwo, nie kupione, a raczej posiadane od urodzenia,
76
rzec by można z natury , to nie wskazywano konkretnego
źródła. Wiedziano o tym, że poetyckim gospodarstwem Hil
lar była wieś, ale że Kociewie, o tym już nie mówiono, tym
bardziej że z wierszy nie można było tego wyczytać. Bo ani
nie wskazywały na to nazwy własne, których po prostu tu
nie było, ani topografia poetyckiej przestrzeni. Jedynie świat
flory i fauny oraz pewne wyrażenia mogły w tej kwestii
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cokolwiek powiedzieć, ale tylko znającemu kociewską oko
licę. Bo chociaż poetka swoim słowem nie starała się z nią
utożsamić, to pomimo tego coś z regionów jej dzieciństwa
się ostawało.
Z florystyki najwięcej znajdujemy u Hillar kwiatów, za
równo tych ogrodowych jak polnych. Z pierwszych, tych
najbliższych poetce, bo jakby z jej przydomowego ogródka,
dowiadujemy się tutaj o astrach, chryzantemach, georginiach,
maciejce, malwach, narcyzach, nasturcji, pelargonii, słonecz
nikach, tulipanach, zaś z polnych: o chabrach, dziewannach,
dzwonkach, kaczeńcach, koniczynie, krokusach, łubinie, ma
cierzance, makach, mleczach, rumianku, smółce czy wrzo
sie. Ponadto mamy tu jeszcze z tych mniej lub bardziej zna
nych, a na wsi spotykanych kwiatów i roślin: dynię, fasolę,
dzikie wino, głóg, jaśmin, jeżyny, kąkole, kartofel (!), osty,
pokrzywy, pomidory, powoje, poziomki, pszenicę, rozchodnik, tatarak, truskawki, winogrona, żyto. Florystycznych atry
77
butów jest tu moc, a wśród nich największą frekwencją cie
szą się te, które znane są na Pomorzu i Kociewiu, czyli dynie,
dziewanny, georginie, łubiny, macierzanki, nasturcje, pokrzy
wy, rozchodnik, rumianek, słonecznik, truskawki, wrzosy
i fioletowe dzwonki. Z drzew owocowych natomiast jawią
się tu najczęściej grusze i jabłonie, a z innych kasztany. Po
nadto wymienia się akacje, bzy, czereśnie, jałowiec, choinki,
jarzębinę, klony, sosnę, śliwkę, topolę, wierzbę. Ponieważ
z tych innych znajdujemy tu jedynie arbuz, kaktus i poma
rańczę, więc najlepiej to mówi o zainteresowaniu poetki ro
dzimą przestrzenią.
Oczywiście, florystyczne atrybuty nie zawsze występują
tutaj samodzielnie, ale wspomagąją środki artystyczne, głów
nie zaś porównania. Chociaż często towarzyszą im te same
epitety, to z każdym nowym tomikiem przybywa im treści,
co w pewnych przypadkach stwarza nawet wrażenie opowie
ści, i to szczególnie wtenczas, gdy któryś kwiat ma mityczne
konotacje, jak w przypadku słonecznika, dziewanny czy
macierzanki. Chociaż nie będzie to regułą, bo nawet znana
wszystkim dynia, chociaż nie mająca u nas specjalnych
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wyróżników i tradycji, też nie zostanie pozbawiona pewnej
fabularyzacji. Najpierw przeczytamy, że Słowa bez miłości
są jak puste pestki dyni (Gl, 26), a berłem jesieni jest żółta
dynia (Gl, 80), lecz potem ta sama żółta dynia zaistnieje w mi
łosnej czy nawet erotycznej scenerii, będąc już niczym słoń
ce oraz jak brzuch i piersi dziewczyny. Lecz i więcej będzie
już o dziewannie. Prosto i wysoko rosnąca dziewanna po
równana zostanie do dziewczyny niosącej na głowie dzban,
a kiedy tej dumnej królowej łąki (Ks, 28), noszącej niebo na
głowie, dziewczyna oberwie złociste kwiaty, ta zechce się
zemścić. Zaistnieje w tym echo dawnych wierzeń, bowiem
dziewanna, była jednym z kilku ziół używanych w czasie
sobótki. Ponadto Dziewannie przyznawano moc dziwną i do
różnych praktyk czarodziejskich była używana - pisał Artur
Gruszecki w drugiej połowy XIX wieku78. Natomiast dawne
przysłowie mówiło: Gdyby się kto bał czar, pij tę wódkę
(z dziewanny), a bądź przezpieczen79. Nadto nie przypadkiem
skorzystała Hillar z wysokiego i wiotkiego kształtu tej rośliny,
porównując go ze smukłą dziewczyną, co nie było obce sece
syjnej Młodej Polsce. Natomiast dla jej czarodziejskiej mocy
Hillar wykorzystała, podobnie jak epoka końca wieku, solarnie żółte kwiaty dziewanny. Można by jeszcze przy tej okazji
przypomnieć, że dziewczyna-dziewanna z tego wiersza zda się
być niczym owa słowiańska bogini łowów i Diana zarazem,
gubiąca zakochanych w jej urodzie myśliwych. I wtenczas od
powiadałby temu fragment wiersza Józefa Jedlicza Ucieczka:
Wyszedłem na tajemną polanę
Gdzie płoną w świetle topazowe dziewanny
80
Starosłowiańskie nimfy - dziewanny - ,
bo młodopolski twórca był zainteresowany słowiańską mi
tologią, i w poezji także, czego poetyckie dowody znajduje
my w pracy Ireneusza Sikory Symbolika kwiatów w poezji
Młodej Polski (1987). Stąd nie przypadkiem wiersze Hillar
z młodopolską poezją recenzenci też kojarzyli. Nie można
by tego powiedzieć przy georginiach, które płoną tu we dnie,
a gasną wieczorem, rozjaśniając przez chwilę swoją czer
wienią ciemności. Bowiem blask ich koloru zostanie tu wy
korzystany przede wszystkim. Z Żółtego łubinu pozostanie
w wierszach Hillar żółty zapach lata (Gl, 37) i ciepło, kiedy
jeszcze nie rozkwitł. Natomiast macierzankę wywoła tu naj
pierw zapach, potem zapłonie fioletem kwiatów i wreszcie
spotkamy ją na cmentarzu oraz w Balladzie o cudzie Jezuso
wych narodzin. Z dawnych wierzeń, mówiących o macie
rzance stosowanej przeciw czarom, niczego tu jednak nie
znajdziemy, chociaż mogłoby zastanawiać, dlaczego Matka
Boska akurat Nad potokiem/w macierzance/dzieciątko uło
żyła (CznD, 43). Także nasturcja okaże się tu płonąca i świe
cąca nawet w pochmurny dzień, jeżeli ogień ma w tej poezji
szczególne znaczenie. Co prawda zabraknie go pokrzywie,
opowiadanej tu wedle swojej natury, i nie mającej nic z tego,
że niegdyś broniła przed strachami i widmami z racji swego
81
apotropaicznego kolącego charakteru , ale żółty rozchodnik
zyska już epitet upalny i zapłonie nad ziemią. Zresztą do cza
rów był właśnie używany, często razem z pokrzywą, i służył
także do splatania wieńców dziewczętom podczas sobótko
82
wych uroczystości . Rumianek, obok swych leczniczych
zalet, błyśnie najpierw złotem, by w następnym tomiku pod
czas miłosnego misterium zyskać miano nocnego (Ks, 36).
Nie będzie miało to nic wspólnego z ludowym wierzeniem,
że ochroni domowników przed gorączką, gdy z sobótki ostał
się pod strzechą. Oczywiście słonecznik będzie w poezji
Hillar najczęstszym gościem, zyskując przede wszystkim
solarny charakter. Nie znały go jednak słowiańskie wierze
nia, chociaż lud był przekonany, że chronić miał przed gra
dobiciem. W pierwszym tomiku zaistnieje najpierw słonecz
nik Van Gogha, cieplejszy swoim kolorem od zimnej ściany,
by w trzecim zyskać miano wyznawcy słońca (Ks, 38)
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i ostatecznie nawet oślepiać swoim blaskiem. Truskawka zy
ska tutaj skojarzenie z zielenią, dojrzałością, gorączką chorego
dziecka i wreszcie w Prośbie do macierzanki z gorącem lata.
Wrzos tymczasem, który znajdujemy głównie w pierwszym
tomiku, przywołującym najczęściej wspomnienia z dzieciństwa
podmiotu tych wierszy, kojarzony będzie z ciszą, spokojem i ba
bim latem zapowiadającym jesień, a potem już tylko we śnie
z miłością. Ale i wtedy nie zabraknie tam trzemiela, kryjącego
się wstydliwie w kielichu dzwonka. Bo często natrafiamy tutaj
na te kwiaty, które zawsze są fioletowe i dzwonią, bo takie ich
przeznaczenie (Pdm, 21). Ponadto można w nich się ukryć przed sobą i światem - bo tak są niewinne (GdZ, 161).
Jeżeli teraz trzeba by to wszystko podsumować, to przede
wszystkim należałoby powiedzieć, że prawdę mówiła Hillar,
gdy wspominając dzieciństwo wskazywała przede wszyst
kim na ogień jako rozjaśniający jej pisanie83. Nie była to
jednak pirolatria, chociaż w jej wierszach tego żywiołu ni
gdy nie zabraknie, a działo się to często za przyczyną lata, bo
w solarnej poezji Hillar słońca mamy rzeczywiście wiele.
Sygnalizowała to już Barbara Biernacka, zapowiadając, że
lato ze swoimi wszystkimi światłami, barwami i owocami
jest tutaj porą tryumfalnie dominującą84. Wskazują w tej
poezji na lato nie tylko epitety: płonący, rozpalony, gorący,
istniejące już w Glinianym dzbanku i zyskujące potem szcze
gólną frekwencję w Prośbie do macierzanki i Kroplach
słońca, ale także kolory. W pierwszym tomiku najwięcej
znajdujemy koloru żółtego i czerwieni, a potem zieleni, brą
zu, bieli, czerni, niebieskości i fioletu. Potem nieco się to
zmieni, ale nie za bardzo, jeżeli w Prośbie do macierzanki
dominować będą znowu kolory żółty i zielony, a następnie
fioletowy, niebieski i czarny. Dalej pojawi się kolor rudy i za
błyśnie złoto, zaś czerwieni znajdzie się tu niewiele. W Kro
plach słońca sytuacja okaże się podobna, chociaż zieleń zda
się być jeszcze tu najważniejsza. Oczywiście każdego z tych
kolorów będzie w tym zbiorku mniej, ponieważ niewiele
zaistnieje w nim nowych wierszy. Dopiero w Czekaniu na
Dawida zdominuje wszystko czerwień i znaczna okaże się
frekwencja bieli i czerni. Poza tym nawet jeżeli inne kolory
będą jawiły się sporadycznie, to poznamy ich tu więcej. Taka
sytuacja utrzyma się w nowych wierszach, zamykających
tomik ostatni - Gotowość do Zmartwychwstania. Reasumu
jąc można by więc powiedzieć, że w poezji Hillar wygasa
intensywność żółcieni, zieleni i fioletu, a chociaż czerwień
zyska w finale największą frekwencję, to ostatecznie zatraci
się w wielorakiej gamie barw wierszy ostatnich. Pozostaje
więc pytanie, dlaczego w tej poezji właśnie takie kolory i ja
ka ich rola i sens istnienia w kolejnych tomikach?
Kiedy w pierwszych trzech tomikach: w Glinianym
dzbanku, Prośbie do macierzanki i Kroplach słońca tak wie
le było wspomnień z dzieciństwa i beztroskiej młodości, kiedy
tyle było w nich wierszy miłosnych, nie tylko epitety ze sfery
ognia uznać trzeba za zasadne, ale także barwy zieleni, żół
cieni, złota i fioletu. Z symboliki pierwszej barwy, która okre
śla tutaj tyle różnych przymiotów, można odczytać młodość
i niewielką wiedzę podmiotu o życiu, radość istnienia, pa
mięć minionych chwil i nadzieję. W następnej będzie kryła
się już nie tylko słoneczność, miłość, wzniosłość i duchową
dojrzałość, ale także zazdrość i zdrada. Natomiast w fiole
cie, jako żeńskiej barwie, wyrazi się już nie tylko wznio
słość, godność i pokora, ale i żałoba. Gdy zaś ostanie się
czerwień, która z symboliki pierwotnej energii, namiętności
i miłości85 zyska w tomiku Czekanie na Dawida miarę odda
nia, ofiary i płodności, to wtenczas zrozumiemy, że to życie
nadawało i weryfikowało w poezji Hillar tę bogatą paletę
barw. Jeżeli zaś krytycy kojarzyli je w recenzjach z impre
sjonizmem, to też mieli rację, bo -izm ten stworzyła właśnie
obserwacja natury życia, oddawanego pędzlem czy piórem
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artysty, wiernego jak Hillar własnemu li tylko subiektywne
mu wrażeniu. Co prawda, chociaż nie tak Bogdan Ostromęcki
te kolorystyczne fascynacje interpretował i nie w takiej ko
lejności je widział, to słusznie mówił, że Barwa, plastyka
wierszy Hillar -jest bliższa naszemu pojmowaniu, nie roz
wadnia ona swych doznań w długich opisach, lecz jakby kła
dzie ostre, wyraźne plamy. Jej ulubiony kolor fiolet, zieleń,
złocista, ciepła żółtość... Nieco impresyjny czy raczej im
presjonistyczny charakter tej plastyczności wynika z operowa
nia światłem i barwą więcej niż linią i rysunkiem86. Podobnie
można by tu mówić i o intensywności zapachów, jeżeli tak
bogata jest tu florystyka, do której warto znowu powrócić.
Z owoców i drzew najczęstsze okażą się w wierszach
Hillar grusze i jabłonie. Jako dziecko-gruszki najlepiej spa
miętała, czy to z wiejskich sadów, czy z jarmarku, a ich cierpki
smak z polnych miedz. Mogła więc je opowiadać w pierw
szym tomiku, kiedy to co wytęsknione było jeszcze żywe.
Gdy zaś w ostatnim zdecyduje się przypomnieć Matkę Bo
ską /rzeźbioną w gruszy (GdZ, 157), uczyni to już nie dla wspo
mnień z przeszłości, ale by wyeksponować sakralny i może
nawet mityczny charakter tego drzewa. Podobnie będzie tu
z jabłkami i kwiatem jabłoni, przywoływanymi najpierw z dzie
ciństwa, a potem wykorzystywanymi do porównań i metafor
opowiadających miłosne i macierzyńskie treści. Zresztą tak
samo ujrzymy pod kwitnącym kasztanem/ wyznających so
bie miłość (Gdz, 110). Bo kiedy w ostatnim tomiku kwiatów
i drzew już zabraknie, to obok wyczynionej w drewnie gru
szy rzeźby Matki Boskiej z rosnących i żywych drzew wła
śnie kasztan się ostanie, budząc zdumienie podmiotu:
Dziękuję ci Panie
że dałeś mi
na stare lata
dar zdumiewania się
Że kiedy dotykam drzewa
rosnącego pod moim oknem
nie mówię
no cóż to tylko pospolity kasztan
lecz szepczę w zachwycie
to cud

(GdZ, 167)

Trafiamy w tej poezji także na granatowe jałowce
(Ks, 35), których na pomorskim Kociewiu rośnie tak wiele.
Podobnie jak drzew jarzębiny, spotykanych często przy przy
drożnych kapliczkach, z których owoców dziewczynka zro
bi sobie korale. Warto poznać ten swojsko-Iudowy obrazek,
przypominający raczej makatkę znad łóżka i mający zapew
ne wiele z przeżyć Hillar, kiedy to nieraz przy takiej właśnie
kapliczce bywała, aniżeli cepeliowski gobelin:
Zatrzymały się jarzębiny
nad rowem przy kapliczce
gdzie wśród zeschniętych kwiatów
gipsowy święty ma nadtluczone ucho
Przyszła tu dziewczynka
Przed świętym uklękła
Ojcze nasz zmówiła
I zaczęła zrywać kulki jarzębiny (Gdz, s. 67)
Klony natomiast oglądamy tutaj jesienią, bo wtenczas ich
złote liście są najpiękniejsze i zarazem w swej czerwieni naj
bardziej tragicznie. Podobnie jak owa sosna, która zamieniona
w szafę/ nie zaszumi (Pdm, 51), czy wierzba płacząca z miej
skiego podwórka, pod którą nam nie wolno się całować (Pdm,
20). Bowiem gdy jałowce, jarzębiny i klony kierują jeszcze
uwagę na Hillarowe regiony dzieciństwa, to ani sosna, ani wierz
ba nie będą miały już z nimi niewiele wspólnego. Łatwiej po
zwalałyby poznać jej młode lata sporadycznie jawiące się w tej
poezji czereśnie, głogi czy dojrzałe jeżyny, aniżeli te drzewa
mające już w sobie miejską aurę, która u Hillar nie jest tak
ciepła i radosna, jak ta wiejska. Bo chociaż opowiadana jest
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już w pierwszym tomiku, i to jakby równocześnie ze wsią
i jej przyrodniczymi atrybutami, to jednak już inaczej.
Wiele w tych miejskich wierszach samotności, tęsknoty
i oczekiwań. Na miejskim bruku, mówiąc słowami wiesz
cza, nieraz zatęskni się za ojcem, widząc podobnego męż
czyznę przechodzącego przez jezdnię, i jakże oczekiwany
będzie telefon od bliskiej osoby. Daleko tu człowiekowi do
człowieka. Nikt nikim się nie interesuje, a zakochani są ska
zani na bezdomność wśród obojętnych stolików i ludzi (Gdz,
30). Zabawy dzieci też są inne, bo pozbawione jakby współ
czucia dla świata natury i przyrody. Gdy bohaterkę Hillar
zajmował w jej wiejskim dzieciństwie świat zwierząt czy
kwiatów, to na miejskim podwórku dzieci zabawiają się
w wojnę, a ich Okrzyki bojowe/przenikliwsze są/ niż zapa
chy śmietnika (Gdz, 33). Są to oczywiście zabawy autentyczne
i jak na tamte czasy bardzo rzeczywiste. Najpierw dlatego,
że dzieci najchętniej w wojnę się bawią, a potem, że to prze
cież lata pięćdziesiąte, kiedy o wojnie ciągle jeszcze pamię
tano. Wiedząc jednak o przyrodniczej symbolice tych wier
szy, jest tu znamienne, że to właśnie drzewo nie chce oddać
strzały zaplątanej wśród gałęzi. Potem w innym wierszu wi
dzimy na miejskim chodniku modnie ubraną panienkę, która
z pieskiem na smyczy, niczym Krasickiego żona modna, na
wysokich obcasach podskakuje jak indyczka (Gdz, s. 50).
Sztuczne jest to wszystko, zakłamane i obojętne, jak owa
miejska dama z pociągu, czy tenże chłopak zajadający się
pomarańczą przy rówieśniku, który ze wsi zapewne, jedzą
cym chleb ze smalcem. Wszystko co miejskie jest tak pozor
ne, jak tenże plutonowy z miną Napoleona, czy jak tych
dwoje, patrzących uroczyście ze ślubnego zdjęcia na wysta
wie u fotografa. Nie ujrzy się tego na wsi, podobnie jak tych
groteskowych postaci z kolejowej poczekalni, opowiadanych
niczym u Czechowa. Satyryczny będzie też portret znanego
w miejskim światku literata, spotkanego przypadkowo przez
dziewczynę w restauracji i stawiającego jej obiad z propozy
cją wspólnego zamieszkania. Jest w tym podobnie wiele iro
nii, jak w portrecie owego socjalisty-aktywisty, dla którego
wszystko poza ideą należy do rzeczy małych. Jak na tamte cza
sy, było to rzeczywiście odważne. Ale ponieważ wiele w tym
wszystkim było humoru i paradoksu, więc tak nie bolało.
Dziewczyna Hillar nie jest w mieście szczęśliwa. Zrozu
miałą więc jej tęsknota za wiejskimi krajobrazami i przyro
dą. Tu wiersze są lepsze i miłość też jest w nich bardziej
naturalna i udana, o czym przekonują chociażby słowa ostat
niej zwrotki tego wiersza:
Wiewiórka
malowana na szkle
nie poruszy rudą kitą
Zabita sosna
zamieniona w szafę
nie zaszumi
Ci dwoje chodzą
po błyszczącej podłodze
w przeciwne strony
Wciąż się mijają
Lepiej było im mieszkać
w macierzance
pod dachem muchomora
(Pdm, s. 51)
W zamkniętej przestrzeni miasta zakochanych tak
wiele dzieli, gdy tymczasem w przestrzeni otwartej, wśród
wiejskiej przyrody tyle łączy i miłość też jest inna. Para
doksalne to, ale rzeczywiste. Dlatego w mieście tak czę
sto Hillar kieruje uwagę odbiorcy ku oknom, przez które
wpadają kasztany czy gałązki akacji, łącząc naturalnie te
odległe przestrzenie - zamkniętą z otwartą. Stąd symbo
licznym kolorem, oddającym tęsknotę podmiotu tych wier
szy za tamtym utraconym światem, jest właśnie zieleń.
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W tym kolorze będą zielony piec, czajnik, suknia, kura na
talerzu wiszącym w miejskim pokoju czy gliniany dzban.
Może właśnie ten dzban z jarmarku, który w obcej i nieprzy
jaznej przestrzeni miasta zyskał rolę szczególną jakby tali
zmanu przetrwania, jeżeli podczas największego nieszczę
ścia tylko o nim powinno się pamiętać:
Gdyby wielka powódź
zalała dom
w którym mieszkam
odchodząc zabrałabym
gliniany dzbanek
na słoneczniki
(Pdm, s. 52)
Gdyby natomiast trzeba było się gdziekolwiek ukryć, to
tylko we fioletowym dzwonku/ albo w dziupli/ opuszczonej
przez sową (Pdm, 68). Naturalny świat przyrody daje bowiem
największą gwarancję bezpieczeństwa dla przeżywającej
psychiczne rozterki dziewczyny Hillar. Kiedy więc czytamy
w następnym wierszu o tejże skazanej na wieczną samot
ność garbusce, to już wiemy, że przyjazna będzie jej tylko
otwarta przestrzeń, ta która jest poza miastem, przestrzeń
w której czuli się najlepiej kalecy Leśmiana. Tylko w niej,
daleko od miejskiego gwaru, bohaterka tych wierszy znaj
dzie spokój i wszelką ulgę:
Uciekła
od domów
człapiących
kamiennymi łapami
od tramwajów
biegnących szybko
z żelaznym wrzaskiem
Uciekła
w ciszę
czerwonej koniczyny
w ciszę
tańczących ważek
i zajęcy
(Ks, s. 33)
Jeżeli nawet o mieście nie we wszystkich wierszach mówi
się źle, to antyurbanizm jest pomimo wszystko w nich czy
telny, co zdradza Hillar młodopolskie fascynacje. Wobec tego
trudno się dziwić i powinno się rozumieć, że nie udawały się
jej ani wiersze o pomnikach i posągach, ani tym bardziej te,
w których brzmiało echo plakatowych haseł, na ulicach ów
czesnych miast najczęściej wtedy spotykanych. Jeżeli więc
pisała dobrze o innych sprawach, to musiała je rzeczywiście
pozytywnie przeżyć. Najchętniej i najlepiej mówiła o tym
wszystkim, wśród czego wyrosła i co było jej znane od dziec
ka. Ten świat umiała najlepiej kojarzyć ze światem przeżyć,
tęsknot i marzeń. Jeżeli nawet krytyka nie zwracała w jej
poezji na świat dziecka i regiony dzieciństwa specjalnej lub
żadnej uwagi, to zauważała, że Przedmioty, rośliny i zwie
rzęta biorą udział w wewnętrznej akcji, są obok ludzi współlokatorami. Czasem na zasadzie baśniowości dziecięcej nie
jako antropomorfizacji - czasem zaś na zasadzie zjawiska
zwanego irradiacją uczuć. Tak żyją wrzosy, po których wę
drują razem kochankowie, czerwona klamra do włosów, po
darowana przez ukochanego, przedmioty będące przyjazny
mi świadkami miłości87. Stąd więcej było w tych wierszach
baśni, im bardziej było w nich tragicznie i smutno. A wten
czas nie mógł być obojętny ten najbliższy poetce świat -jej
świat wsi, w którym obok znanych kwiatów i roślin nie mo
gło zabraknąć żywych istot.
Z ptaków, zwierząt i owadów trafiają się tu najczęściej
te, które podobnie jak w przypadku kwiatów czy drzew, Hil
lar poznała w dzieciństwie. Są to widziane na kociewskiej
wsi gęsi, jaskółki, nietoperze, sowy i wróble, psy, koty, kro
wy, owce i zające, pszczoły i świerszcze. Zapewne najczę
ściej (chociaż nie musi to być regułą), jako że ich frekwencja
jest tu największa, ponieważ mówi się tu o wszystkim, co

można żywego spotkać na wsi i czym dziecko zainteresowa
łoby się przede wszystkim, czyli biedronką, cykadą, czyży
kiem, kolorowym gilem, jeleniem, jemiołuszką, kaczką, kaw
ką, kogutem, królikiem, kurą i pisklętami, kuropatwą, mewą
znad morza i kociewskich jezior, mrówkami, osą, pająkiem,
różowym prosiakiem, ropuchą, trzmielem, ważką, wiewiór
ką, wilgą, żabą i nawet żmiją. Ale jak to w poezji bywa, po
dobnie jak było to z kwiatami, raz tylko w przypadku gęsi
tytuł wiersza nie zmyli i poetka właśnie o nich tylko opowie.
I doskonale zda z tego egzamin. Bo trzeba było dobrze znać
gęsie obyczaje, aby tak sugestywnie umieć je słowem wier
sza opisać:
Śpią
z głową pod skrzydłem

(Gdz, s. 102)

Nachylają głowy nad kałużą
po każdym łyku wody
podnoszą pomarańczowy dziób
do nieba
(Gdz, s. 103)
Oczywiście, trudno byłoby się spodziewać w tym zgod
nym z naturą opisie czegokolwiek z metafory, symbolu czy
mitu. Gdy więc w ostatniej zwrotce poetka się na to odważy,
zabrzmi to nieudanie. Bo po cóż było zastanawiać się akurat
w tym miejscu, dlaczego poeci porównują szyje swych uko
chanych/do szyj łabędzi (Gdz, 103)? Dlatego lepiej już za
brzmi w innym wierszu echo symbolu, gdy przyjdzie czas na
porównanie gęsi do ciężarnych kobiet. Gęś bowiem w tej
mnogości symbolicznych odniesień można także kojarzyć
z odrodzeniem i macierzyństwem88. Jaskółek natomiast nie
opowiedziano tu tak dokładnie i nie poświęcono im specjal
nego wiersza. Mówiąc jednak o nich metaforą, że Jaskółki
oplatały dzień/ nitkami lotów/ szybko i szczelnie/ ale nie za
trzymały (Gdz, 73), i szkicując je na telegraficznych drutach,
też dowiedziono wiedzy z autopsji. Ponadto słowa pierw
szego cytatu sugerują i takie ich odczytanie, że jaskółka,
symbolizująca między innymi także słoneczne światło, nie
przypadkiem pragnie zatrzymać dzień 89 ; chociaż dla tego
wiersza jest to akurat sprawa drugorzędna. Podobnie będzie
tu z nietoperzem. Jeżeli Hillar przypomni znane na wsi po
wiedzenie, że jest on ślepy (por. CznD, 8), to niewiele
jeszcze będzie znaczyło, ale gdy w innym wierszu przy
woła nietoperza przy okazji narodzin dziecka, to wtenczas tym
słowom można by już przydać symboliczny charakter:
Nietoperzu
który masz uszy
czuwaj
Kiedy się urodzi
nie będzie uciekać
pod opiekę nietoperza
(CznD, s. 39)
Dziecko wszak w łonie matki przypomina sytuację nie
toperza, który symbolizuje ucieczkę od światła i naturalnego
porządku rzeczy (życie nocne, sen głową w dół), noc, ciem
ność, sen, ślepotę90 i wtenczas właśnie nietoperz powinien
nad nim czuwać. Lecz kiedy się urodzi, jego opieka byłaby
już szkodliwa, bo przecież nietoperz symbolizuje także śmierć
i nieszczęście. Z wiedzy znanej wiejskiemu dziecku skorzy
sta również Hillar mówiąc o sowie czy wróblach. Najpierw
wskaże na bezszelestność lotu sowy, jej spokój i milczenie,
gdy ta siedzi na krawędzi dachu/jak narysowana (Gdz, 13).
Potem jednak zdecyduje się przedstawić ją w zgoła surreali
stycznej sytuacji, gdy zaśpiewa kołysankę Gershwina
(Ks, 26). I wreszcie skorzysta w innym miejscu z przydane
go sowie symbolu mądrości. Ale stanie się tak tylko dlatego,
że podmiot znajdzie się w ekstremalnej sytuacji psychicznej
(por. wiersze Płatki jaśminu i S.O.S.). Wróble tymczasem
zawsze będą tu tylko wróblami - raz widzianymi na płocie,
innym razem na parapecie okna i na balkonie. Niczego tutaj
z przypisywanej im symboliki rozwiązłości, czujności lub płod
ności, a może tylko cokolwiek z melancholii i samotności,

emanującej ze słów podmiotu tych wierszy, w których przy
szło im wystąpić.
Jeżeli natomiast warto powiedzieć cokolwiek o prezen
towanych w tej poezji domowych zwierzętach, to przede
wszystkim dlatego, że one też nie korzystają z przywileju po
etyckiego symbolu, a jedynie bezwiednie na niego wskazują.
Pamięta się tu o znanych przymiotach psa i zachowaniach kota,
i to często czarnego, o krowach mlecznych, tylko w chwilach
psychodramy Ja lirycznego granatowych (Ks. 31, 34), o mięk
kiej wełnie owcy i biegających po polu zającach. Nie inaczej
jest tutaj z pszczołami, przywoływanymi głównie dlatego, że
są aksamitne i kosmate, zbierają z kwiatów miód i są zadowo
lone, gdy mają go dosyć. Tymczasem świerszcze w tych wier
szach można przede wszystkim usłyszeć i odczuć ich delikatny
dotyk, poznać ich przerażenie i sen, oczywiście tam gdzie bywają najczęściej - na łące, w domu, w lesie. Podobnie jak owe
zielone świetliki, egzystujące zawsze w nocy. By jednak Hillar
mogła o tym wszystkim mówić, musiała doskonale znać wszel
kie tajniki wsi i przyrody, chociaż nie zawsze prezentacji li
tylko natury i krajobrazu wiedza ta miała służyć.
Bo jeżeli było tak jeszcze w Glinianym dzbanku, kiedy
to wśród jego wierszy można było jeszcze znaleźć wiele im
presji opowiadających rzeczywiście przyrodnicze obrazy, to
w następnych tomikach wiejska flora i fauna zaczęła służyć
kreacji pejzaży wewnętrznych lirycznego podmiotu. I wten
czas okazało się, że tak chętnie wykorzystywane przez Hillar
kwiaty, ptaki i zwierzęta opowiadają psychodramę jej boha
terki. Już w pierwszym tomiku oczom zostanie przypisany
aksamit, który wpierw przydano szyjom koni. Potem w na
stępnym zapach łubinu zyska aksamitny zapach, a bliska ak
samitowi cisza stanie się zamszowa ciężka (Pdm, 75). Podob
nie określenie miękki odniesione zostanie do słów i ciszy, gdy
niegdyś opowiadało kocie futerko czy kwiaty narcyzów. Jakże
mogłoby być zresztą inaczej, jeżeli podmiot tych wierszy
zapowiedział już w drugim wierszu pierwszego tomiku, że
boi się słów zimnych ciężkich obojętnych (Gdz, 10). Stąd nie
będą one tragiczne, chociaż o nieszczęściach nieraz mówią.
Jakże byłoby to zresztą możliwe, jeżeli słowa Hillar nie po
zwalają nigdy zapomnieć o wiejskim pejzażu, jeżeli są tak
nasycone jego florystycznymi i faunistycznymi (od fauny)
atrybutami, że do baśni im już tak blisko.
Oczywiście ze wsi i jej przyrody wywodzą się tytuły ko
lejnych tomików Hillar: Gliniany dzbanek, Prośba do macie
rzanki, Krople słońca, w których treści tych jest najwięcej.
Zresztą nie przypadkiem rozpoczyna się to poezjowanie od
jarmarku, na którym można spotkać wszystko, czym wieś
jest bogata. W innym wierszu zostanie przypomniany kwit
nący krokus, który onegdaj zakwitał co roku/ kolo dużego
kamienia/ na zimowej łące (Gdz, 12). Nocą cisza też wywo
łuje wspomnienia. Najpierw gwoli kontrastu z racji tychże
kotów tak niedawno wrzeszczących niemiłosiernie, a potem
uśpionych wśród traw świerszczy, nieruchomej sowy na sto
dole, odgłosu jabłek spadających z drzew w domowym sa
dzie i tegoż zapachu maciejki, którego z dzieciństwa zapo
mnieć nie sposób. Oczywiście u Hillar nie zabraknie owej
Cyganki, która dla pełnego krajobrazu naszej wsi z lat pięć
dziesiątych była postacią nieodzowną i jeszcze dzisiaj wspo
mnianą z podobnym sentymentem:
Spódnicami kołysała
powróżyć powróżyć
W barwnej chustce
dziecko niosła
Dziecko miało oczy zielone
Matka zieleń tę zebrała
z traw przy drogach
z rzęs na stawach
z liści poziomek

Późną nocą
kiedy gwiazdy
do rowów spadały
aby oczy Cyganiątka
lśniły
jak gwiazdy zielone
Szła
piersiami kołysała
maleństwem kołysała
(Gdz, s. 18)
Także bez tychże lejów po bombach, spotykanych jesz
cze tak często w naszych lasach, krajobrazy i przyroda tych
wierszy byłaby ułomna. Tu akurat, w tym wierszu nie mogło
zabraknąć tego leśmianowskiego podpatrywania jej z bliska:
W głębokim leju po bombie
zarośniętym mchem
leżę w słońcu
Dobrze tu
wrzosowo
Muchomor czerwony
w białe kropki
jest jak kapelusz
malej dziewczynki
(Gdz, s. 21)
Ale to tylko tyle, bo resztę zajmą już antywojenne treści
następnych zwrotek, oziębiając surowym dydaktyzmem cie
pło letniego dnia. Dlatego lepiej byłoby, gdyby opowiedzia
no to letnie południe bez tych nauk. Odczulibyśmy wtenczas
pełniej jego rozleniwiające ciepło i błogą senność ciszy, któ
rej sprzyja świergot wróbli i zapach łubinu. Rzadka to bo
wiem umiejętność, by umieć słowem zaangażować zmysły.
Lecz konieczna, jeżeli przestrzenne obrazy przyrody mają
być rzeczywiste i sugestywne.
Pomorski krajobraz byłby niepełny bez morza i zapewne
Hillar zdawała sobie z tego sprawę. Wierszy marynistycz
nych znajdujemy w jej pięciu tomikach niewiele, ale te które
spotykamy, są warte przywołania. Najpierw morze skojarzo
ne zostanie z Pomorzem za sprawą matki, która Odwraca na
patelni/płaską flądrę/ żółtym brzuchem do góry (Gdz, 42).
Gdyby był to dorsz czy śledź, nie budziłby takiego skojarze
nia z przestrzenią sąsiadującą z morzem, jak właśnie owa
flądra. Przypomina to sprawę z tymże turbotem z powieści
Guntera Grassa, tak łudząco podobnym do fladry i z płastug
będącym, ale niesłusznie przez ludzi z głębi lądu z nią koja
rzonym. O morzu nie pozwoli zapomnieć skojarzona przez
bohaterkę po zemdleniu ta szuflada, która jest jak skrzynka/
na wędzone ryby (Gdz, 44). A potem pojawi się już wiersz
opowiadający morze, morze oglądane z pokładu żółtego ku
tra, i rybaków pracujących na nim przez sześć dni i siódme
go przybywających na brzeg. Z ich rybaczenia można od
czytać nie tylko pracę św. Piotra i biblijne stwarzanie świata,
kiedy to Bóg siódmego dnia odpoczywał, ale i mit genezyjski, będący jakby echem myśli Słowackiego z Genezis z Du
cha o narodzinach życia z łona wszechmocnego i prawiecznego Oceanu. Rzeczywisty obraz morza i jego darów, kiedy
to Sypią się z sieci/ tłuką o pokład/ modrymi grzbietami/ śle
dzie (Gdz, 58), zlewa się tu oraz w następnym wierszu, pisa
nym na morzu, z mitycznym:
Co rano klękam na linach
i modlę się do słońca
które wychodzi z morza
(Gdz, s. 58)
A potem jego obraz poznajemy podczas sztormu, który
odczytany przez tych co są z lądu, z zagładą świata zdaje się
równać. W tej relacji z morskiej przygody będą także czytel
ne mityczne treści apokaliptycznego katastrofizmu. Wobec
tego niezupełnie tak jest, że poezja Hillar to jedynie mło
dzieńcza miłość z organicznie z nią spojonymi realiami po
wszedniości: miejskiego domu, miejskiej kawiarni, w której
spotykają się „bezdomni kochankowie", ulic i podwórek.
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Przede wszystkim zaś - z wrażliwie chłonięta i bezbłędnie
czystym, intensywnym w kolorach naiwnym obrazem Celnika-Rousseau ewokowaną przyrodą upalnego polskiego latam.
Zabrakło tu słów o wsi i jej przyrodzie, która czytelna jest
w tej poezji lepiej niż pejzaże miasta oraz o jej głębszej war
stwie, którą mityczną zwać by należało, a którą ewokują obra
zy morza. Chociaż nie tylko, bo i schyłek dnia budzi w wierszu
Wieczór, wskazanym już gdzie indziej obrazem niespokoj
nie polatujących jaskółek, a także ginącą w mroku czerwie
nią georginii i tymże słowem ostatni, myśli ostateczne:
Ostatni wóz żyta
wjechał prosto
w otwarte wrota nocy
Spoczęły na kolanach
ręce grube i twarde
jak racice zwierząt
(Gdz, s. 73)
Podobnie można by powiedzieć o tejże jesieni, odpoczy
wającej pod złocistym klonem po całonocnej pracy nad bar
wieniem liści w różne kolory (por. wiersz Odpoczynek). W jej
personifikacji znajdujemy cokolwiek z mitu słowiańskich
wierzeń, coś jakby z tej jesiennej Moreny, o której święcie
pisał Bronisław Trentowski 92 . Tymczasem w owej dyni, jako
atrybucie jej berła, z tejże orgii strachów, która też na jesień
podczas Święta Dziękczynienia w Stanach czy Kanadzie przy
pada, a dynia jest wtenczas głównym atrybutem.
W następnych tomikach wierszy opowiadających wiej
skie pejzaże będzie już coraz mniej i nie znajdziemy w nich
uniwersalnych treści. Erotyki z Prośby do macierzanki sko
rzystają jeszcze nieraz z florystycznych atrybutów, ale tylko
w wierszu Rozkołysany świat zaistnieje taka scenka, którą
można było jeszcze tak niedawno ujrzeć na wsi:
Po stromej ścianie wąwozu
idzie koza
czarnymi rogami
liści dotyka
Liście dzwonią
zieloną piosenkę
Za nią
bosy chłopiec
słońce patykiem potrącił
Słońce dzwoni
jak żółta mandolina
Dzwonią
fioletowe dzwonki
bo takie ich przeznaczenie
Dzwoni
upalne powietrze
rozkołysane twymi ramionami (Pdm, s. 21)
Tak widzą to i słyszą zakochani w rozedrganym upałem
i rozdzwonionym wszystkimi dźwiękami przyrody dniu lata.
W Kroplach słońca natomiast zwróci uwagę poetycka litania
do kwiatów, spotykanych przede wszystkim na wsi i cieszą
cych się nie przypadkiem w tej poezji tak znaczną frekwencją.
Zakochani modlą się tutaj do nasturcji, słonecznika, pokrzy
wy, trawy i rozchodnika, przydając im wyróżniające i tylko
znamienne epitety i określenia. Jeżeli przywoła się tu nastur
cję, to rudą i z przydanym jej imieniem latarki lata, słonecznik
zyska tu epitet długonogi i imię wyznawcy słońca, pokrzywa
będzie zakurzoną/patronką rowów, trawa - kwitnącą niczym
zielona piwnica, zaś rozchodnik upalnym i płonącym nad
ziemią (Ks, 38). Podobna metoda określania przeżyć lirycz
nego podmiotu atrybutami florystycznymi branymi z wiej
skiego pejzażu zaistnieje w macierzyńskich wierszach Cze
kania na Dawida. Różnica jednak w tym, że ich konotacja
nie tylko będzie pozytywną, jak oliwne lampki/pomidorów
(CznD, 7), białe lampy gęsi, ale i uczuciowo negatywna:
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z ciemnym dnem/ traw z nocną głębokością/pszenic/z czar
nym wnętrzem/ maków/ (CznD, 17). W tym kontrastowym
zestawieniu kolorów: bieli z czerwienią, czerni z zielenią traw,
czerni z wiadomym złotem pszenicy i czerni z oczekiwaną
czerwienią maków będzie podobnie wiele z modernistycz
nego ekspresjonizmu, jak zuważył to Paweł Szymański
w określaniu przez Hillar pojęć abstrakcyjnych przez skon
kretyzowane 9 3 . Zda się to być symptomem nie tylko nie
zwykle silnego przeżywania macierzyńskiego stanu przez
bohaterkę Hillar, ale i zdecydowanego żegnania się z wiej
ska przyrodą i jej sztafażem:
Czyżyk cię nie zbudzi
Słonecznik nie oślepi
Trzmiel nie ogłuszy
Pokrzywa nie użądli
Rozchodnik nie poparzy
Mrówka nie dogoni
Konik polny nie stratuje
(CznD, s. 36)
Wszystko co niegdyś zdawało się być silniejsze nad
wszystko, wykreśla teraz z jej świata przeżyć i doznań mat
czyna miłość. Gdy jednak zabraknie w tej poezji wiejskich
krajobrazów i ich przyrodniczych atrybutów, zamilknie tak
że Hillar. Ponieważ był to jej osobny świat, więc jakże mo
gła bez niego istnieć. Stąd czasu było trzeba, i wielu lat ocze
kiwania na nowe słowo, by ponownie zaistnieć. Lecz kiedy
stało się to już możliwe, zły los nie pozwolił doczekać no
wego tomiku, zapowiadającego poetki zmartwychwstanie.
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rastara wieś Gorzędziej należy do najstarszych miejscowości na Pomorzu. Znana była jako nad
wiślański gród już za czasów Świętopełka Wielkiego - starsza od lokowanego w 1260 roku Tcze
wa. W ostatnich wiekach nieco zapomnienia, została niedawno w 1995 roku siedzibą nowego
pomorskiego sanktuarium Św. Wojciecha. Dopełniła się legenda, według której św. Wojciech w swej
wyprawie do Prus zatrzymał się w Gorzędzieju. Tym razem przyjechały z Gniezna do Opalenia i przy
płynęły Wisłą do Gorzędzieja we wspaniałym orszaku relikwie Świętego Męczennika i Patrona Polski
dając początek sanktuarium i nowemu rozdziałowi dziejów wsi.
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J Ó Z E F BORZYSZKOWSKI

Gorzędziej
kaszubskiej
Anna Łajming w 1930 r.

Zdawać by się mogło, jak wynika z tej broszury, że po
czasach średniowiecza i książęco-krzyżackich dziejach aż do
dziś niewiele interesujących faktów i postaci związanych
zostało z tą wsią. Wielkie wydarzenia z wiosny 1995 roku
w życiu parafii i szkoły były okazją do przypomnienia daw
nych i najnowszych dziejów dawnego grodu nad Wisłą któ
rego mieszkańcy dziś szukają swoich nowych szans na
lepszą przyszłość. Autor przywołanej broszury i twórca
Wojciechowego Sanktuarium ks. Zdzisław Ossowski na
koniec stwierdza:

wydanej z tej okazji, przez pierwszego kustosza,
broszurce „Sanktuarium św. Wojciecha w Gorzę
dzieju" na samym początku czytamy:
Wieś Gorzędziej położona jest na prześlicznych pagór
kach lewobrzeżnej skarpy wiślanej, którą rzeźbią charakte
rystyczne dla tej okolicy, pełne uroku jary i wąwozy, zwane
od dawna przez mieszkańców parowami. Piękno tego miej
sca, z dominującym w kępie drzew kościołem, usytuowanym
nad samą stroną skarpą, można podziwiać już z daleka, ja
dąc z Elbląga w kierunku Starogardu Gdańskiego, przez most
nad Wisłą na europejskim szlaku Królewiec - Berlin. Ze wzgó
rza, na którym wznosi się kościół w Gorzędzieju, położony
nad stromym brzegiem Wisły, zataczającej tu kolisty łuk wi
dać rozciągającą się aż po widnokrąg prawobrzeżną równi
nę. Na horyzoncie ukazuje się panorama zamku w Malbor
ku, po lewej stronie Tczewa, a po prawej - sylwetka kościoła
w Mątwach Wielkich, miejscowości wsławionej narodzina
mi świętej Doroty. Tylko w wyobraźni można teraz zobaczyć
wycieczkowe statki białej floty płynące po Wiśle i grupki
tczewskich mieszczan spacerujących w kierunku Gorzędzie
ja, dokąd dawniej podążano na niedzielne majówki.

W
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Mamy nadzieję, że Sanktuarium św. Wojciecha w Gorzę
dzieju stanie się często odwiedzanym miejscem dostarczają
cym przeżyć duchowych i powodującym refleksję nad począt
kami polskiego chrześcijaństwa.
To odwiedzanie i refleksje już się zaczęło, a w czasie
uroczystości inaugurujących nowe dzieje Gorzędzieja sanktuarium z udziałem najwyższych dostojników pań
stwa i kościoła - prezydenta, wojewodów, biskupów,
nuncjusza - przypomniano także historię i współczesność
wsi - dawnego miasta - grodu Pomorzan nad Wisłą.
Przywołując dawne dzieje wsi zawsze musimy odwo
łać się do „Słownika geograficznego Królestwa polskie
go i innych krajów słowiańskich", w którym zasłużony
dziejopisarz pomorski ks. Jakub Fankindejski o Gorzę
dzieju m.in. napisał:
Gorzędziej, niem. Gerdin, w starych dokumentach 1248
Gordin, 1248 Goredn, 13l2 Gardin, włość, wś kościelna, pow.
starogardzki, na wyniosłym lewym brzegu Wisły, 140' nad
poziom morza, około pól mili na południe od Tczewa. Obej
muje posiadł, włość. 5, ogród. 28, dom mieszk. 31, obszaru
ziemi mr. 3340; katol. 507 ewang. 70. Kościół filialny i szkoła
katoł. w miejscu; parafia, poczta i stacya kolei żel. Subkowy.
Odległość od Starogardu 3 i pół mili. G. jest osadą prasta-
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rą. Czytamy w wizycie kościelnej kanonika Klińskiego, że r.
997 św. Wojciech, płynąc tędy Wisłą do Prus, wylądował na
brzeg i pod starym dębem i na prędce zgotowanym namiotem
mszę św. odprawił. Potem na tern miejscu kościół pobudowa
no, który teraz jeszcze nosi tytuł św. Wojciecha. Za książąt
pomorskich był G. miastem i grodem warownym, z którego
osobny urzędnik książęcy, zwykle kasztelan, zarządzał dość
obszerną kasztelanię gorzędziejską. Roku 1243 Sambor II
trzyma gród tutejszy, który zaraz potem brat jego Święto
pełk, gdy się powaśnili, zdobył V. R. 1251 znowu należy do
Sambora. R. 1282 książę Mestwin II ustępuje spustoszone
miasto G. biskupom płockim. Podówczas istniały tu w pobli
żu osady: Scheripino, Lesize, Precza, których dziś trudno

działaczka społeczna, prezeska Koła Ziemianek Pomorskich
w Brusach, po ojcu rozmiłowana także w literaturze, autorka
„Baśni kaszubskich", urodziła liczną gromadkę dzieci. Ich
głuchoniemy a wykształcony syn Stefan, żonaty z Aldoną
Wolszlegierówną(też ród zacny) w ramach rodzinnych dzia
łów otrzymał w 1920 roku od ojca Gorzędziej - najpierw
w zarządzanie, potem na własność. Sikorscy bowiem mając
wiele majątków, w tym kilka wykupionych w 1922 roku od
Niemców, podzielili je za życia między dzieci. Między inny
mi córka Wanda, zamężna z Witoldem Donimirskim z Hochendorfu - Czernina na Powiślu otrzymała Maruszę pod
Grudziądzem, nabytą w 1918 roku od znanego fabrykanta
maszyn rolniczych Wentzkego. Syn Włodzimierz otrzymał

we wspomnieniach
pisarki Anny Łajming
odszukać; książę je także ustąpił do Płocka wraz z Małem
i Wielkiem Słońcem i Łęgami za rz. Drybok. R. 1312 biskupi
płoccy w zamian za inne dobra oddali G krzyżakom; odtąd
stale pozostał przy rządzie. Kościół w G. był dawniej para
fialnym. 1596 jest tu proboszczem jakiś Stanisław, przedtem
długoletni dzwonnik przy katedrze we Wroclawku; siedział
tu bez wiedzy biskupa, mszę odprawiał z łuterska po katolic
ku, także i komunię udzielał pod dwiema postaciami. Tegoż
r. 1596 był tu na wizycie kościelnej biskup Hieronim Rozrażewski, który owego intruza wydalił. R. 1696 kościół gorzędziejski został przyłączony jako filialny do Subków. Prawo
patronatu jest rządowe. W 2-ej połowie XVII wieku wznie
siono nowy, teraz jeszcze stojący murowany kościół.
Kś. F. (t. II W-wa l881).
Jak
, widać mało tu o ludziach wsi - pracowitych, „uczci
wych". Ale wiemy, że gospodarstw było - 5 gburskich i 28
ogrodniczych = drobnorolnych, a domów mieszkalnych mniej
niż rodzin. W latach 20. bieżącego stulecia Gorzędziej nale
żąc do parafii Subkowy był pod opieką wybitnego duszpa
sterza ks. dr. Konstantyna Krefta pochodzącego z Lubni, ro
dzinnych stron Anny Łajming i sąsiedztwa prawie Karsina,
skąd dziś proboszcz gorzędziejski ks. Zdzisław Ossowski.
Ks. Kreft, późniejszy proboszcz w Tucholi, zginął zamordo
wany przez hitlerowców.
Słownikowe hasło to dużo i bardzo niewiele, ale dobry
punkt wyjścia do przywołania nie tylko bohaterki niniejsze
go tekstu, dzięki której poznajemy niejako ciąg dalszy dzie
jów wsi, mało znane jej fragmenty związane z zasłużoną dla
Kaszub i Pomorza rodziną Sikorskich. Właśnie Stanisław
Sikorski z Wielkich Chełmów koło Brus - działacz spółdziel
czy, polski poseł do parlamentu niemieckiego przed I wojną
światową, szambelan papieski w 1916 roku nabył majątek
Gorzędziej od swego parlamentarnego kolegi Juliana SassJaworskiego. Sikorski był żonaty z Anną, córką najwybit
niejszego ogranicznika pomorskiego XIX wieku, Ignacego
Łyskowskiego z Mileszew koło Brodnicy. Pani Anna, też
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Rokowice, do których dokupił Radomno koło Lidzbarka Wol
skiego, a najmłodszy Jan przejął matczyne po dziadku Łyskowskim Mileszewy. Dzieci i majątków było więcej, a dla
nas najistotniejszy Gorzędziej.
W „Księdze adresowej gospodarstw rolnych woj. pomor
skiego", opracowanej przez Stanisława Mantheya, a wyda
nej w 1926 roku i 1929 roku przez Pomorską Izbę Rolniczą
w Toruniu wyczytać można, iż w Gorzędzieju były trzy liczące
się gospodarstwa - majątki. Najmniejszy - 68 ha, 801 marek
czystego dochodu - to plebanka, drugi wielkości 107 ha (1392
marek) należał do Niemca Maksa Rausche, a trzeci najwięk
szy - 435 ha (8727 mk) do Stefana Sikorskiego. W pobliżu
w powiecie tczewskim były nieco większe majątki: Maciejowo i Nowy Dwór, należące do Kapituły Chełmińskiej
i Biskupa oraz Pólko trochę skromniejsze, dające środki
na utrzymanie seminarium w Pelplinie. Jeszcze mniejsze było
Gniszewo - własność Skarbu Państwa w rękach dzierżawcy,
a sporo większe Zajączkowo, Waćmierek, Swarożyn, Boroszewo, Radostowo - też skarbowe.
W takim sąsiedztwie jako pracownica kancelarii dwor
skiej w Gorzędzieju znalazła zatrudnienie młodziutka Anna
Żmuda-Trzebiatowska rodem z Przymuszewa koło Leśna
i Brus, wcześniej m.in. urzędniczka starostwa chojnickiego,
późniejsza Łajmingowa. Ważne jest to, że pierwszym staro
stą w Chojnicach do 1923 roku był sam szambelan Stani
sław Sikorski. Można więc powiedzieć, że przychodząc do
Gorzędzieja Anna Trzebiatowska trafiła do rodziny - Sikor
skich, u których poznała m.in. męża Mikołaja Łajminga rosyjskiego emigranta, pochodzącego z inflancko-gruzińskiej
rodziny zamieszkałej z czasem w Moskwie.
Dziś Anna Łajming jest seniorką pisarzy kaszubsko-pomorskich. Piotr Kuncewicz w głośnym „Leksykonie pisarzy
współczesnych..." tak zaprezentował jej dorobek i miejsce
w literaturze polskiej:
Trudno dobrze sklasyfikować twórczość Anny Łajming
de domo Trzebiatowskiej (Przymuszewo k. Chojnic 1904),
przedwojennej drobnej urzędniczki o nikłym oficjalnym wy-
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kształceniu, z rejonu Kaszubów południowych, po wojnie
osiadłej w Słupsku. Anna Łajming zaczęła publikować bar
dzo późno, ale zdążyła sobie jeszcze wyrobić bardzo poważ
ną pozycję ogólnopolską. Jej twórczość dotyczy wyłącznie
Kaszubszczyzny i wyłącznie dawnych czasów, sprzed pierw
szej i drugiej wojny światowej. Właśnie druga wojna jest
barierą, której pisarka nie przekracza nigdy. W efekcie po
wstała niezwykła panorama dawnego Pomorza, z jego cha
rakterystycznymi sprawami, typami i sytuacjami, bardzo bied
nego i raczej mrocznego. Są to książki jakby dwujęzyczne,
gdyż narracja toczy się w literackiej polszczyźnie, a dialogi
w gwarze kaszubskiej, zresztą nawet zrozumiałej. Są tu
najczęściej zagubione w lasach wioski i osady, maleńkie
miasteczka, pogranicze województw gdańskiego, słup
skiego i bydgoskiego. Tematy Łajmingowej są smutne,
bohaterom na ogól nic się nie udaje, pisarka jest niemal
skrajnie fatalistyczna. Wszystko ma tu charakter jakiegoś
moralitetu czy przypowieści, przy jednoczesnym wielkim
nasyceniu miejscowymi realiami i oczywistym talencie
narracyjnym autorki.
Anna Łajming debiutowała w latach pięćdziesiątych sztu
kami i skeczami dla scen amatorskich, takimi jak: „ Parzyn ",
„Szczęście", „Gdzie jest Balbina". Ale prawdziwą jej domeną stala się proza, zwłaszcza krótkie, skondensowane opo
wiadania, publikowane już w latach siedemdziesiątych. Trze
ba tu wymienić „ Miód i mleko " (1971), „ Symbol szczęścia "
(1973), „ Od jutra do jutra" (1976) i „ Czterolistną koniczy
nę" (1985). Największym jednak dzieleni Anny Łajming jest
trzytomowa autobiografia, od dzieciństwa po wybuch dru
giej wojny światowej. Autorka spisuje tu zarówno dzieje wła
sne, familijne, jak i wydarzenia w wioskach i miastach po
morskich. Od Przymuszewa przez Chojnice, Parzyn, Toruń,
Sępólno Krajeńskie po Tczew i Gdańsk. Te trzy tomy to „ Dzie
ciństwo" (1978), „Młodość" (1980) i „Mój dom" (1986),
pisane w manierze językowej polsko-kaszubskiej. To dzieło
zarazem osobliwe i chyba wybitne, na swój sposób niepo
wtarzalne. Jest także Anna Łajming autorką powieści „ Czer
wone róże" (1980).
W tej charakterystyce jest wiele prawdy i nieprawdy,
wspaniałego wyczucia i... niezrozumienia. Utwory Anny Łaj
ming, podobnie jak Kaszuby i Pomorze, nie są tak jedno
znaczne, jak je odczytał Kuncewicz, a tym bardziej mroczne
i nie dotyczą wyłącznie kaszubszczyzny. Nie zrozumiał też
Kuncewicz, a może nie przeczytał całości, jej dorobku, na
wet najwybitniejszego dzieła trylogii wspomnieniowej „Dzie
ciństwo", „Młodość", „Mój dom". Inni czytelnicy i krytycy,
historycy literatury mówią jednoznacznie, że to dzieło jest
wybitne i niepowtarzalne. Po nim były dalsze tomy opowia
dań, w tym „Mrok i świt", wydany w 1994 roku w Słupsku,
w którym znajdujemy interesujący wstęp Edmunda Puzdrowskiego-też krytyka, poety i pisarza. Wspominając przywo
łaną trylogię m.in. pod hasłem „Czas przeszły, czas przyszły"
pisze o obrazach dzieciństwa - życia pisarki.
Przymuszewo, jak i cala ziemia chojnicka, należało w ro
ku urodzenia autorki do dziedziny pruskiej. Po ukończeniu
niemieckiej szkoły podstawowej w rodzinnej wiosce i szkoły
gospodarstwa domowego została Anna Łajming, już po 1920
roku, po włączeniu Pomorza w całość ziem Rzeczypospoli
tej, urzędniczką starostwa chojnickiego, a następnie sądu po
wiatowego w Sępólnie Krajeńskim. Po dwóch latach bezro
bocia rozpoczyna pracę sekretarki w majątku ziemskim pod
Tczewem. Tam poznaje przyszłego męża, oficera carskiej
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gwardii, „Białego emigranta". Po ślubie, w sierpniu 1929
roku, przez pewien czas pracuje jeszcze w dziale ogłoszeń
„Gońca Pomorskiego" w Tczewie.
Po wojnie rodzina Łajmingów przenosi się w okolice Słup
ska, gdzie mąż Mikołaj otrzymuje pracę w administracji ma
jątków ziemskich. Debiut, jak wspomniałem już, następuje
późno; po śmierci męża i osiedleniu się w Słupsku.
Nie mogę powtórzyć, na nowo napisać, biografii pisa
rza. Znaczę jej rysy szczególne, Anna Łajming napisała trzy
tomy wspomnień, może do nich odeślę czytelnika? Ta bio
grafia jeszcze się spełnia, dodaje dniami i wydarzeniami bie
żącymi do dawno minionych. W tym roku spełnia się piękna
godność życia Anny Łajming; dziewięćdziesięciu lat. Z tych,
tylko urodzenie i dzieciństwo związane było z ziemią Kaszu
bów. I cała wierność pisanemu słowu.
Oto jest Anna Żmuda-Trzebiatowska, córka kaszubskich
szlachciców, którzy godność klejnotu mają tylko we wspo
mnieniu. Mieszkają gdzieś na krańcach ziemi, między
borem a jeziorem. Drogi prowadzą do katolickiego Le
śna i do protestanckich Somin. We wszystkie bliższe oko
lice życia prowadzą ścieżki i stegny. Jest rodzina. Jest
ojciec, jest matka; są siostry i bracia, i zaledwie począ
tek dwudziestego wieku, który wiadomo jak się począł,
a nie wiadomo jak się zakończy.
Na peryferiach świata historia toczy się wolno, nie za
wsze jej dotykamy. Czasem historia nas dotyka. Na peryfe
riach świata silniej doświadcza nas tradycja niż echa dzie
jącej się historii, dobiegające z wielkich miast. Z wielkich
traktów świata pełnego ludzi, idei i namiętności, które z tej
odległej wiejskiej perspektywy wydają się być raczej zamę
tem niż wartościami wyznaczającymi sensy ludzkiego życia.
Tam, za borami i piaskami, jest już wiek dwudziesty.
Tutaj, na peryferiach, na pograniczu religii i kultur, za
jeziorami i lęgami, za mgłami i żarnowcami, wśród ja
łowców, trwa wciąż jeszcze wiek dwudziesty. I bez zna
czenia jest, czy to rok 1904 czy też 1886. Wciąż jeszcze
w tradycji, w świadomości codziennej trwa tamten wiek;
nie stało się nic jeszcze, co mogłoby zerwać ciągłość i linearność czasu.
Wciąż jesteśmy my; wciąż jest przyroda, jedna i niezmien
na, jak niezmienne są nasze zajęcia z pokolenia na pokole
nie. Z roku na rok. Wciąż jest jedno i niezmienne słońce, wiatr
i śnieg. Jesteśmy żarnem i żertwą w tym odwiecznym trwa
niu. Nie stało się jeszcze nic, w dalekim świecie wielkich
miast, wielkiej polityki, w dalekim świecie wszelkich nacjo
nalizmów, co miałoby powrócić do nas jak echo burzy, jak
grom rozcinający trwanie w tradycji na minione wczoraj
i rozpoczynające się dzisiaj. (...)
Ludek kaszubski był może biedny materialnie, niewątpli
wie tak, ale był bogaty w tradycje kulturowe. Był bogaty świa
domością trwania w tradycji języka i wiary, także w tradycji
silnych więzi rodzinnych i lokalnych. Odnoszenie własnych
tradycji do zewnętrznych wartości poznawanych w czasie
służby wojskowej w pruskim wojsku, w pracy na saksach,
w stosunkach z miejscową władzą są obecne w prozie Anny
Łajming. W literaturze tej konstytuuje się kilka form świata
o różnym stopniu skomplikowania i sprzeczności, w którym
bohaterowie Anny Łajming dokonują wyboru wartości i ce
lów życia będąc wyposażeni w wartości i wzory podstawowe
wyniesione z domu i z praktyki lokalnej społeczności wiej
skiej. Są to wybory utwierdzające jednoznaczną moralnie re
gułę katechizmu. Katechizmu prawd religijnych i narodo
wych.
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Świat kościelnych nauk i domowych obowiązków Mo
rzyły w rzeczywistości jedną strukturą, jeden, jedyny świat
dany do przeżycia. To był świat rzeczywisty, on jedynie dał
się w pełni nazwać. Jedynie ten świat można było obłaska
wiać. Świat w granicach domu, wioski, parafii, to zawsze
był ten sam świat. Zasady i prawdy w nim obowiązujące nie
zmieniały się, pomimo poszerzania granic od obejścia domu
do granicy parafii, do miejsca pielgrzymkowego odpustu,
wiosennego czy jesiennego targu. Ten świat był zawsze świa
tem skończonym. Wszystko co poza tym, o to już rzecz inna;
tam zasady domowe, lokalne, traciły wyrazistość.

Rewolucje, jeżeli miały gdzieś miejsce, tutaj były tylko
ewolucją. Nasz świat zmieniał się powoli jak my sami, nie
postrzeżenie, przez wiecznozmienny rytm dnia i nocy, prze
chodziliśmy od narodzenia, przez wiek dojrzały, do starości.

Gniewu przez środek miasta. Kołysałam się na gibkich
resorach powozu o gumowych obręczach kół i tylko ko
pyta klaskały o bruk. Przyglądałam się miastu. Świeciło
słońce, świergotały wróble. Pomyślałam, że gdyby mnie
w tej chwili zobaczył Janek, zarechotałby śmiechem.
Uśmiechnęłam się leż, ale na myśl, jaka mnie tam może
czekać praca, prędko posmutniałam. Zastanawiałam się,
co to za jeden ten Stefan Sikorski. Jego majątek leżał
osiem kilometrów od miasta.
Przystanęliśmy przed pałacem, z którego wybiegła po
kojówka w białym fartuszku i czepku na głowie. Zabrała moją
walizkę i poprowadziła mnie przez hol na górę. Na wielkim
strychu dziewczyna otworzyła drzwi do małego pokoju. Tam
jeszcze nie zdążyłam umyć rąk, a już przyniesiono mi tacę
z posiłkiem. Nie mogłam niczego przełknąć, tak bardzo chcia
łam poznać najpierw moją pracę. Zeszłam do holu, gdzie
czekałam, żeby się przedstawić. Po krótkiej chwili wyszła do
mnie młoda, uśmiechnięta pani. Wstałam z krzesła i przed
stawiłam się. Była to Sikorska. Dziedziczka ubrana była bar
dzo skromnie. W oczy rzuciła mi się jej wielka czupryna
o ciemnych, drobno kręconych włosach, jak u Murzynki. Mia
ła bielutką twarz i duże okrągłe oczy. Jej ciche i łagodne
słowa od razu mnie uspokoiły. Jak się później okazało, z domu
była Wolszlegierówna, z majątku Szenfeld spod Chojnic, na
imię miała Aldona.

Darujmy autorowi zdrobnienia... „Dzieciństwo" Anny Łajming na Kaszubach zadecydowało ojej posta-wie życiowej,
o jej wrażliwości na to, co działo się dookoła na całym Po
morzu.
Ewolucyjne przemiany w życiu regionu i konkretnych
ludzi, rodzin i miejscowości, życie codzienne, dokumentuje
na kartach swoich opowieści i wspomnień Anna Łajming
w sposób wspaniały, niepowtarzalny. W tym miejscu, pamię
tając o Gorzędzieju, Kaszubach i Pomorzu, przychodzi mi
na myśl porzekadło:
Cudze chwalicie, swego nie znacie
Sami nie wiecie, co posiadacie.
Czy znamy w Gorzędzieju, Tczewie dorobek słupskiej
pisarki? Czy znamy obraz naszej wsi, miasta, okolicy utrwa
lony i spopularyzowany na kartach jej książek? Czy kojarzy
my z Gorzędziejem nazwisko pisarki Łajming, także syna
Włodzimierza, malarza, profesora Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku.
Był rok 1929 - wczesna wiosna, Anna Żmuda-Trzebiatowska wyrusza z rodzinnego Przymuszewa na południu
Kaszub do Gorzędzieja nad Wisłą. We wspomnieniach czy
tamy:
W dzień mego wyjazdu do Gorzędzieja ociepliło się
nagle. Śpiewały skowronki, stopniał śnieg i trzeba było na
dworzec wyjechać wozem.
Dojeżdżając do Tczewa, zauważyłam, że w jego okoli
cach o gliniastej, cieplej glebie nie było po śniegu ani śladu.
Zaniepokojona stanęłam pod ogromnym dachem stare
go przedwojennego tczewskiego dworca. Postawiłam waliz
kę kolo nóg i wpatrzyłam się w długi rząd dorożek konnych,
wyczekujących na klientów. Ludzie jednak podróżował i mało.
Ci co wysiedli, dreptali na piechotę do miasta. Wreszcie za
wołałam: majątek Gorzędziej! Natychmiast z rzędu bryczek
wyjechał piękny, świecący zaprzęg w parę karych koni, tak
zwane lando. Stangret zeskoczył z kozła, i odpiął skórzany
fartuch. Weszłam do powozu. Moją walizkę umieścił kolo sie
bie i ruszył z miejsca. Do Gorzędzieja jechało się w stronę

Dziedziczka zaprowadziła mnie do gabinetu swego męża
i poinformowała mnie, że tu codziennie w godzinach popo
łudniowych opracowywać będę sprawy kasowe. Dziedzica
nie było. Aby mnie zaprowadzić do biura majątkowego,
mieszczącego się w osobnym domu, sympatyczna pani okry
ła się dużą popielatą chustką i wyszłyśmy z domu w stronę
oficyny. Tam z otwartej sieni już z dala usłyszałam znany mi
jeszcze z Chojnic bełkot jednego z głuchoniemych synów daw
nego starosty chojnickiego, szambelana Stanisława Sikor
skiego z Wielkich Chełmów. Bardzo mnie to uradowało, lecz
jednocześnie i bardzo zdziwiło, aż zaplątałam się w odpo
wiedziach na pytania pani Sikorskiej. To ta ładna pani po
ślubiła głuchoniemego!...
Stanęłyśmy przed progiem czerwonego domku. Dziedzic
Sikorski akurat głośno rozmawiał z rządcą. Od razu przywi
tał się ze mną i poprosił do biura. Obejrzałam się na Sikor
ską.
- Ja idę do mojej Koko! - powiedziała z uśmiechem.
Weszłam z szefem do biura, gdzie zerwał z krzesła wyso
ki, szczupły szatyn, sekretarz, Piotr Tchórzewski-Rogala.
Sikorski przedstawił mi go, prosząc, aby zapoznał mnie z pra
cą, i zaraz wyszedł.
Ksiąg było mnóstwo. Bez zaksięgowania z magazynu nie
wydano ani nie przyjęto nawet jednej słomki. Szef był bar
dzo akuratny Księgi żywego i martwego inwentarza, księgi
dniówek i wypłat, składek Kasy Chorych i ubezpieczenia pra
cowników na starość. Prócz tego księga główna dochodu
i rozchodu, ale ta była już w gabinecie szefa. Jednym sło
wem, same cyfry. Tchórzewski bardzo dokładnie objaśniał
mi pracę, a było jej wiele i w pierwszym dniu nie byłam pew
na, czy się uporam. Piekła mi twarz. Prędko zapadł mrok
i trzeba było zapalić naftową lampę. Byłam jednak szczęśliwa,
że nareszcie otrzymałam zajęcie, i to na wsi. Akurat księgo
wałam rozchod z rachunku, który podsunął mi Tchórzewski,
kiedy ktoś zapukał do drzwi i wszedł do środka. Obejrzałam
się, a że nie był to szef, pracowałam dalej, lecz zdążyłam
zauważyć, że przybysz zerwał kapelusz z głowy i ukłonił się.
Obejrzałam się ponownie i pan ten ukłonił się po raz drugi.

Tamten zewnętrzny świat mógł się zmieniać i przemie
niać, gdy w naszym obowiązywała spadkobierna ciągłość i
trwałość, chyba że tamtemu światu zechciało się przyjść do
nas. Już to zarządzeniem władzy, nieraz wykraczającym poza
nasze rozumienie,już to wojną albo jej echem. Tamten świat,
ilekroć przybliżał się do nas, bywało tak mimo granicznych
lasów i wrzosowisk, mimo piachów i wód jeziornych czy rzecz
nych, które utrudniały to zbliżenie, ale nie mogły przed nim
uchronić, tylekroć, mniej czy bardziej łagodnie, mniej wyra
ziście, ale i w naszym świecie następowały zmiany.

- Proszę, niech pani pozwoli - powiedział Tchórzewski
i przedstawił mi go. - Pan Łajming. Mój najlepszy przyjaciel.
Pan ten przystąpił do mnie z pochyloną głową, a ja po
dałam mu dłoń z palcami poplamionymi atramentem i zno
wu złapałam za pióro. Panowie coś z sobą pogadali, po czym
obcy zabrał jakąś księgę i wyszedł.
- To był hodowca zwierząt z Torunia - oznajmił rządca.
(•••)

Rano obudził mnie dzwonek o godzinie piątej trzy
dzieści. Był to sygnał dla robotników. O godzinie szóstej,
przed wyjazdem mleczarka, który zabierał pocztę do mia
sta, musiałam być w biurze. Czasem ktoś z robotników
zabierał się z nim, jeśli chorował i trzeba było wypisać
mu kwit do lekarza. Z okien biura miałam widok na za
budowania gospodarcze i na palac, obsadzony wysokimi
krzakami jaśminu. Z pokoiku obok biura, dokąd przyno
szono nam posiłki, okno wychodziło na piękny stary park.
Stamtąd widoczna też była ogromnego rozmiaru klatka
z małpą, nazwaną Koko, wielką ulubienicą pani dziedzicz
ki. Pracowałam bez przerwy do godziny ósmej wieczo
rem, pory, w której trzeba było stawić się u szefa ze spra
wozdaniami dnia i otrzymać dyspozycje na dzień następ
ny. Do biura majątkowego szef zaglądał rzadko. Jeżeli
już musiał wejść, uprzednio pukał w drzwi, otwierał je
i przepraszał. Dwie godziny, od drugiej do czwartej po
południu, pracowałam w gabinecie szefa w pałacu. (...)
Dzień potem, kiedy już zasiano w polu buraki cukrowe,
zrobiło się nagle tak zimno i zaczął padać śnieg, że Tchó
rzewski wszedł zziębnięty do biura. Grzejąc się, obrócony
plecami do drzwiczek rozpalonego pieca, i opowiadając zda
rzenia z czasów walk na froncie bolszewickim, nie poczuł,
jak przysmalił sobie jedyne bryczesy.

Po paru dniach śnieżnych i deszczowych raptem zrobiło
się ciepło. Nadeszło Święto Trzeciego Maja, a że szef do te
atru nie jeździł, dziedziczka poprosiła z sobą mnie. Szofer
zawiózł nas do Tczewa, gdzie w „ Esplanadzie ", restauracji
pana Żabińskiego, znajdowała się estrada i największa sala
w mieście. Przybyła Grudziądzka Operetka Objazdowa igra
no „ Lizy stratę ". Wówczas publiczność siedziała w teatrze w
okryciach i kapeluszach.
Jednego południa, póki Tchórzewski był w biurze przy
telefonie, pani Sikorska poprosiła mnie z sobą na przechadz
ką. Pokazała mi ledwie co zazieleniały ogromny park. Po
szłyśmy do Koko, która na mój widok, obcej osoby, dostała
histerii. Skakała z drzewa na drzewo, sarkając na mnie,
bo byłam w czerwonym sweterku, i musiałyśmy odejść.
W parku rozwinęły się liście przeróżnego gatunku drzew
oraz prastarych dębów. Za parkiem na górce stal mały
kościółek.
Wypielęgnowanymi przez ogrodowego ścież
kami doszłyśmy do wysokiej skarpy. W dole płynęła Wi
sła, a za Wisłą rozciągał się przepiękny widok na równi
nę z miastem Malbork i nizinnymi wsiami. Na północ
leżał Tczew. Podczas gdy zachwycałam się okolicą, czu
łam wzrok dziedziczki na moim pocerowanym sweterku.
Niedługo potem jednego wieczora pania Sikorska weszła
do mnie i podarowała mi kawałek materiału na bluzkę, któ
rą uszyłam sobie na przyniesionej mi przez pokojówkę ręcz
nej maszynie do szycia. Korzystając z maszyny załata
łam też Tchórzewskiemu bryczesy.
I tak na kartach książki pod tytułem „Młodość" lecą opisy
biegu życia codziennego w Gorzędzieju na folwarku Sikorskich. Codzienna praca w biurze, kłopoty dziedzica i robot
ników, wiosenne prace, żniwa, wykopki buraków, wizyty
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w Tczewie, Gdańsku i Sopocie, straty w majątku, problem
ubezpieczeń, wypadki, wieści z Kaszub, od rodziny.
Szef chyba się nie położył, bo już po śniadaniu zapu
kał do biura i jak zwykle przeprosił, że przeszkadza. Był
w starej marynarce, z dziurami na łokciach, ale jakiś
wesoły i podniecony, choć tej nocy padł jeden z koni.
Skontrolował wyłącznie księgę stajenną. Na szczęście
odnotowałam już stratę. Był gotów do wyjazdu, z tyrolką
na głowie. A że uchwycił mój wzrok utkwiony w dziura
wych rękawicach, powiedział, że umyślnie tak się ubrał,
by ci w Urzędzie Skarbowym widzieli, jak z nim jest i ob
niżyli podatki, z którymi zalegał. Dziwnie tylko wyglądały
przy tej marynarce jego dłonie urękawiczone w eleganckie
jelonki. Przeprosił i wyszedł.
Po chwili zadzwonił telefon. Odebrać musiałam tele
gram z kliniki gdańskiej, gdzie chorował szambelan Sta
nisław Sikorski, ojciec szefa. Notowałam wiadomość o je
go śmierci i bardzo się przelękłam. Przykro mi było pójść
z tym do pałacu. Stałam na środku biura z karteczką w rę
ku, aż tu za oknem ujrzałam Tchórzewskiego. Szedł, jak
zawszem wyprężony, pogwizdując. Z werwą rzucał laskę
w górę i łapał ją w locie. Powiedział, że jedzie z szefem
do Tczewa i tam przy okazji zamówi sobie u szewca nowe
długie buty. - Co pani tak patrzy? - zapytał wychodząc.
Poprosiłam go wtedy, podając kartkę, żeby oddal dopie
ro co odebrany telegram dziedzicowi. Zabrał i wyszedł.
Widziałam, jak po drodze kartkę przeczytał i przystanął.
Zakłopotany obejrzał się na moje okno. Dawałam mu
prosząco znaki, żeby kartkę oddał. Tchórzewski się za
frasował, ale ruszył do pałacu.
Do Tczewa już nie pojechali. Sikorscy natychmiast wy
jechali na pogrzeb ojca. Cały majątek na przeciąg trzech
dni zostawili pod opieką rządcy i moją. Przeniosłam się
z pracą do gabinetu dziedzica, by jak najwięcej przeby
wać w pałacu.
Po pogrzebie szambelana Sikorscy nie przyjmowali
gości, z wyjątkiem rodziny. Przyjęli tylko rotmistrza So
kołowskiego, sąsiada z Gniszewy, który razem z szefem
wyjeżdżał do kasyna gry w Sopocie. Przed południem szef
spal, a po południu nie chciał przyjmować nawet bardzo
ważnych interesantów. Szczególnie zaś agenta ubezpie
czeniowego, pana Stroińskiego z Tczewa, który nie wia
domo po raz już który zjawiał się na motocyklu w sprawie
ubezpieczenia od gradu.
- Żyto już dojrzewa - rzeki do mnie szef. - A jak gradu
nie będzie, po co wyrzucać pieniądze w błoto?
Miałam agenta oddalać pod pozorem, że szefa nie ma.
W razie gradu prędko się ubezpieczy. Wszystko da się zro
bić.
Do Tczewa przyjechał Grudziądzki Teatr Objazdowy. Pani
Sikorska nie omijała takiej imprezy i chciała mnie zabrać ze
sobą. A że w tym dniu z Torunia przyjechał pan Łajming,
poprosiła i jego. Jechaliśmy samochodem prowadzonym
przez szofera, obok którego miejsce zajął pan Łajming. Ob
rócony do nas, bawił się rękawiczką i opowiadał o stanie
tegorocznych plonów na Pomorzu. Podziwiałam płynność
jego mowy i dobre maniery. Zauważyłam, że szefowa lubiła
z nim dyskutować. Tymczasem myślałam, co też powie na to
wracający z pola Tchórzewski, kiedy biuro znajdzie zamknięte
i będzie musiał sam odnotować dniówkę.
Nie pamiętam sztuki, jaką oglądaliśmy, wiem tylko, że
na drugi dzień musiałam przygotować wypłatę dla robotni
ków. Do biura wszedł Łajming i zaproponował mi pomoc.

Podsuwał mi sposoby usprawnienia sobie pracy, ale opero
wanie pieniędzmi było dla mnie zmorą. Kiedy się żegnał, pro
sił, żebym koniecznie zajrzała do jednej z ksiąg, bo i tam
podliczał rubryki.
Tego dnia nie miałam czasu zajrzeć do księgi, a na drugi
dzień rano szef przyniósł do biura wstrząsającą wiadomość.
Na szosie z Tczewa, niedaleko Gorzędzieja, rozbił się o drze
wo w samochodzie właściciel ziemski, pan Świniarski, i tam
że zmarł. Tchórzewski z ciekawości natychmiast wyjechał
rowerem na miejsce wypadku. Nie dojechał. Wrócił, pojęku
jąc z cicha, z zakrwawioną dłonią. Jechał zbyt blisko drzew
i o jeden z pni w czasie jazdy, kiedy rower skręcił, starł sobie
prawą dłoń na kierownicy. W apteczce wtedy nie było nawet
wody utlenionej. Oknem wyskoczyłam więc do parku, urwa
łam kilka listków, przyłożyłam je na obmyte rany i owinęłam
bandażami. Rządca twierdził, że mu lżyło. Już przy kolacji
byl wesoły i z uśmiechem opowiedział mi, że u Łajminga, jak
ostatnio tu byl, zauważył w pugilaresie zasuszony kwiat bia
łego bzu. Patrzył przy tym na mnie przez chwilę roześmiany
i ja także się śmiałam. - To pewnie z tego grona, które roz
rzucaliśmy po biurze - rzeki.
W tym dniu szef nie doczekał się naszego raportu i sam
wszedł do biura po sprawozdania. Spieszył do Sopotu. A na
drugi dzień rano jeden ze znajomych rządcy zadzwonił, że
znany adwokat, Werner z Tczewa, po przegraniu w kasynie
całego majątku nad ranem strzelił sobie z rewolweru w łeb.
To była wstrząsająca wieść. Tymczasem szef dziwna rzecz.
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nie dzielił się w tym dniu z nami tą wiadomością i nawet się
nie położył, tylko ożywiony obchodził podwórze i zabudo
wania gospodarcze. Z zapałem postanowił zbudować dodat
kową szopę i kazał sprowadzić cieślę. Natychmiast z Tczewa
zjawił się młody człowiek ubrany w brązową welwetową kami
zelkę z białymi guzikami — ówczesny strój cieśli. A że był chwi
lowo bezrobotny z wielką werwą zabrał się do budowy. (...)
Pewnego dnia przy wertowaniu jednej z ksiąg znalazłam
kartkę z reprodukcją jakiegoś malarza. Przedstawiała wiąz
kę polnych kwiatów. Odwróciłam ją. Ręką pana Łajminga
napisane były słowa: „Kwiaty, powiedzcie jej... ".
Pierwsze i dalsze wyznania, listy i odwiedziny, nie pozo
stawały adresatki obojętnej.
Deszcz przestał padać dopiero po paru dniach. Wtedy
jednego słonecznego przedpołudnia był telefon z Torunia.
Dzwonił Łajming, a ja nie mogłam mu dać konkretnej odpo
wiedzi. Prosiłam o dalszych parę dni namysłu.
Za trzy dni była niedziela. Dowiedziałam się, że Łajming
jest w Gniszewie u Sokołowskiego, który znając jego rodzinę
jeszcze w młodości, teraz opiekował się nim. Aby wyjść z pra
cą na bieżąco, w tę niedzielę po południu także pracowa
łam. I nagle usłyszałam galop kopyt końskich. To od Soko
łowskiego wierzchem przycwalowal Łajming. Zmieszałam się
okropnie. Byłam w codziennej sukience, włosy miałam w nie
ładzie i gorączkowo je porządkowałam. Ale on niczego nie
zauważył. Rozmawialiśmy bardzo długo, zanim wyraziłam
zgodę na małżeństwo. Natychmiast został o tym powiado
miony pan Sikorski. Chodziło o dwa dni urlopu na mój wy
jazd do rodziców. Szef złożył nam gratulacje. Pani Sikorska
postanowiła to uczynić, jak się wyraziła, dopiero po moim
powrocie od rodziców w niedzielę.
Dalej były oświadczyny w Przymuszewie.
Wyszłam z pokoju, zostawiając rodziców samych z go
ściem. Wróciłam po dłuższej chwili, kiedy już było po oświad
czynach. Łajming właśnie zapewniał rodziców, że mogą być
o mnie spokojni, będzie mi dobrym opiekunem.
Mama była za tym, żeby nie spieszyć ze ślubem. Łajming
jednak tumaczyl, że na drugą połowę sierpnia zaplanowany
ma urlop, w który mamy zamiar wziąć w Tczewie ślub i wyje
chać zaraz w podróż poślubną do Poznania, na zwiedzenie
Powszechnej Wystawy Krajowej, potem zaś do Bydgoszczy.
Rodzice wreszcie się zgodzili. Wtedy mąż dziękował im za
zaufanie i wychowanie jego przyszłej żony, ale mama, choć
przytakiwała, zmrużyła oczy i zapatrzyła się w okno.
Dalsze koleje narzeczeńskiego życia potoczyły się
jeszcze bardziej wartko, romantycznie...
Zauważyłam, że dziedzic miał kłopot. Później dowiedzia
łam się, że po cichu szuka kupca na Gorzędziej. Wyraził ży
czenie, abym pracowała u niego do końca jego pobytu.
Dawał nam nawet mieszkanko nad biurem, o które w mie
ście było tak trudno, oraz konie do dyspozycji. Mąż się
nie zgodził.
W dniu moich imienin otrzymałam przez posłańca z Gniszewa paczuszkę z listem i wiązankę róż. W puzderku był
zloty pierścionek z rubinem. Nie przepadałam za biżuterią,
ale róże bardzo mnie ucieszyły. W tym dniu zjawił się w biu
rze ksiądz Wilczewski, by skorzystać z telefonu i jednocze
śnie przyniósł wiadomość o biskupim zezwoleniu na nasz ślub
kościelny. Toteż czekałam niecierpliwie telefonu z Torunia
i gdy wreszcie zadźwięczał dzwonek, od razu zapytałam do
słuchawki: - Pan Łajming?

- Ależ nie! Tu mówi stary, łysy rotmistrz Sokołowski!
Zapytał, czy otrzymałam pozostawioną dla mnie przez pana
Łajminga przesyłkę i list, a potem przekazał jakąś ważną
sprawę dla szefa, prosząc, bym pamiętała to załatwić, bo
inaczej, zażartował, ślubu mi nie da.
W tym dniu pracowałam do późnego wieczora. Zawsze
tak było przed wypłatą pracowników. Wtedy jeszcze docze
kałam się telefonu od Łajminga. Uzgodniliśmy, że ślub cy
wilny weźmiemy pierwszego sierpnia w Gniszewie i będę
pracowała w Gorzędzieju, dopóki pan Stroiński nie znajdzie
dla nas pokoju w Tczewie, po czym dopiero weźmiemy ślub
kościelny.
Pierwszego sierpnia,
wstając wczesnym rankiem,
otworzyłam okno. Niebo było bezchmurne, świeciło słoń
ce. Z kuźni już słychać było uderzenia młotów, w dalekim
obejściu piały koguty, porykiwały krowy. W polu żniwa
były w pełni, a ja ubierałam się w czarną jedwabną su
kienkę, którą kupiłam w Tczewie, i miałam wyjechać do
ślubu w Gniszewie. Gotowa do wyjazdu, poszłam do biu
ra. Szef dal mi czek na dwa tysiące złotych, prosząc, że
bym wracała przez Tczew i pobrała z banku pieniądze na
wypłatę robotników. Pracowałam do chwili, gdy przez
biuro zajechało lando z Gniszewa. Na tylnym niskim sie
dzeniu, jakby schowany, siedział Łajming. Wyskoczył z po
wozu i wszedł do biura, by podać mi płaszcz.
Pamiętam, że jechaliśmy polami, a potem przez ukwie
cone łąki. Wciąż równina bez lasów. I oto siedziałam obok
przyszłego mego męża, oto w tym dniu przejąć miałam jego
nazwisko. Dobrze jest iść przez życie z serdecznym przyja
cielem i opiekunem. Nie była to z mojej strony żadna wa
riacka miłość, jak do subiekta z Brus, a raczej coś, w czym
przeważał szacunek i zaufanie, tak jak to było w stosunku do
nieżyjącego Barana z Chojnic.
Znowu mijaliśmy pola z gęsto ustawionymi stogami. Z da
la ukazał się nam Tchórzewski na koniu. Pędem zbliżył się
do nas, zeskoczył z konia i złożył nam życzenia. Ale miał
uśmiech wymuszony. Całując moją rękę nie spojrzał mi
w twarz, tak jakby czuł jakiś żal, choć później w Tczewie chęt
nie do nas zaglądał i huśtał nasze dzieci. Odjeżdżając, coś
jeszcze do niego mówiłam, on jednak się nie obejrzał i to na
chwilę zmąciło mój dobry nastrój.
Aktu ślubu udzielił nam urzędnik stanu cywilnego, rot
mistrz Sokołowski, właściciel Gniszewa. Świadkami byli nie
znani mi panowie z Warszawy, goście pana domu. Pani Sokolowska, wraz z Francuzką, bawiła zagranicą. Pamiętam,
że kiedy już złożyłam ostatni podpis: Anna Łajming, z domu
Trzebiatowska, ręka mi drżała jak u paralityka. Potem skła
dano nam gratulacje i zaproszono do wielkiego salonu na
obiad. Za ogromnym okrągłym stołem każdy siedział od sie
bie o metr odległości. Potrawy obnosiły dwie pokojówki.
Dwudrzwiowe drzwi balkonowe stały szeroko otwarte, a wy
chodziły na wspaniały ogród pełen róż. Było tam o wiele
paradniej niż w Gorzędzieju.
Odjechaliśmy tym samym powozem do Tczewa. Na moim
siedzeniu leżała wiązanka różowych róż. Prócz sprawy
w banku mieliśmy obejrzeć proponowane nam przez pana
Stroińskiego mieszkanie, wolne od piętnastego sierpnia, i po
załatwiać sprawunki. Postanowiliśmy, że zwolnię się w po
lowie sierpnia. Pojadę potem na jeden dzień do domu po
resztę swoich rzeczy, a ślub kościelny odbędzie się w Tcze
wie dnia siedemnastego sierpnia o dziewiątej rano. O jede
nastej mieliśmy już pociąg do Poznania, gdzie kolega męża
załatwić miał dla nas hotel i bilety do Opery. W związku
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z tymi planami poszliśmy do Księgarni i Drukarni „ Gońca
Pomorskiego", by zamówić zawiadomienia o ślubie. Mój
przyszły mąż oglądał wzory druku, a ja rozglądałam się po
biurze nie przypuszczając, że za parę tygodni w tym właśnie
biurze obejmę pracę w dziale ogłoszeń. Oglądaliśmy też
wystawy sklepowe i podczas gdy mąż zapatrzył się w rakietę
tenisową, ja weszłam do sklepu i zamiast kupić sobie po
trzebne białe pantofle, kupiłam naboje do Ałfonsowej wia
trówki. Nie umiałam rozsądnie gospodarzyć pieniędzmi, więc
na początku musiałam księgować wydatki domowe, zanim
mąż zaczął mi oddawać całą pensję.
Czternastego sierpnia nie było w majątku ani jednego
wolnego konia, aby mnie odwieźć na stację. Nawet szofer
zatrudniony był w polu. Rzeczy zostawiłam w Gorzędzieju.
W rezultacie odwiózł mnie samochodem rano, przy pięknej
pogodzie, sam dziedzic, mimo że zrobiłam mu taki kawał,
zostawiając biuro w same żniwa. Zdziwiona byłam jego ofiar
nością i szczodrobliwością, ale on bywa rozmaity. Często
niemożliwie skąpy, bo nieraz przyszło mu do głowy skontro
lować poziom groszowej dykstryny w butelce, używanej do
wlepiania dokumentów do akt. Wówczas na dworcu Sikorski
stanął jeszcze przy okienku za biletem dla mnie, a ja stałam
opodal bez bagażu, z torebką w ręku i czekałam. Odprowa
dził mnie na peron, gdzie przystanął przy wagonie trzeciej
klasy, choć jeździłam czwartą, i wręczył mi bilet. Dziękowa
łam mu za daną mi pracę, on życzył mi szczęścia w życiu.
Wchodząc do wagonu, wstrzymywałam łzy bo ciężko mi było
rozstawać się z takim pracodawcą.

Była wiosna, lato rok 1929. Potem był już do

1939 roku
tylko Tczew - koniec młodości i „Mój dom". Zaczęło się
ładnie...
Gospodyni w Tczewie przyjęła mnie do pokoju serdecz
nie. Zaprowadziła do modystki, która mi przygotowała wia
nek z welonem i poprawiła usterki w kupionej sukni. Naza
jutrz zaś rano, w dniu ślubu, pomogła mi się ubrać. Ale cóż,
byłam gotowa, minęła już dziewiąta, a mąż się nie zjawiał.
Nie chciał usiąść. Stałam na środku pokoju ubrana na biało
i razem z gospodynią niepokoiłam się. Tym bardziej, że czar
na limuzyna Sokołowskiego z Gniszewa już czekała przed
domem. Stałyśmy tak przez chwilę i gospodyni przepowia
dała, że to niedobrze wróży - tak czekać będę codziennie na
męża przez całe życie. Przecież jeszcze w tym samym dniu
mieliśmy być na operze w Poznaniu! Pamiętam, że w tym
dniu wszystko odbywało się w pośpiechu. Po akcie ślubu i
lampce wina w restauracji we czworo pędem jechaliśmy do
domu, a przebrawszy się, spieszyliśmy na dworzec w drogę
do Poznania, dokąd pociąg przybył z opóźnieniem, tak że
ledwo zdążyliśmy się w hotelu zameldować i biegiem do te
atru. Grano już uwerturę do „ Madame Butterfly" i nie bar
dzo chciano nas wpuścić.
Gospodyni co chwila wyglądała oknem na ulicę. Tym
czasem przychodzili tylko pocztowcy z telegramami. Ja już
ze zdenerowania dostałam lekkich dreszczy, kiedy do pokoju
wpadł zdyszany mąż z bukietem w ręku, bo czekać musiał
w kwiaciarni. Pani domu, która najpierw zdziwiła się, że jesz
cze nie byliśmy z sobą „ na ty ", czym prędzej przeżegnała
nas święconą wodą i wtedy odjechaliśmy do kościoła, a było
już grubo po dziewiątej.
Rotmistrz Sokołowski, nasz kościelny świadek, i pan Grzy
bowski, jak sekretarz, jako drugi świadek, wraz z księdzem
Steinem, oglądali stare mury zabytkowego kościoła Święte
go Krzyża w Tczewie.

- No dzieci! - zawołał basem na całe gardło Sokołowski.
- Czekaliśmy na was!
Weszliśmy do chłodnej świątyni i jak się zdawało, zbyt
spiesznie zbliżyliśmy się do głównego ołtarza, tak jak zbyt
głośno zabrzmiały organy, aż się wstrząsnęłam. Po wysłu
chaniu krótkiego przemówienia kapłana, przyklękając, ze
wzruszeniem powtarzałam słowa przysięgi:
...Ślubuję ci
wierność, miłość, uczciwość małżeńską oraz to, iż cię nie
opuszczę aż do śmierci.
W Tczewie była praca w redakcji „Gońca Pomorskiego".
Tam też urodziły się dzieci - Wiera i Włodzimierz. Z Tcze
wa, z ulicy Bałdowskiej rozpoczęła się tuż przed wybuchem
wojny ucieczka z Pomorza na południowy wschód - przez
Lwów do Radziwiłowa. Potem tragiczny i szczęśliwy po
wrót do miasta nad Wisłą w pobliże Gorzędzieja i tu do
czekanie końca wojny. Po 1945 roku dalej wędrówka na „Zie
mię Obiecaną"-Pomorze Środkowe, gdzie w 1964 roku zmarł
w Słupsku Mikołaj Łajming i w latach późniejszych powstały
opowiadania, wspomnienia pani Anny, a nawet „Bajki".
Gdy pani Anny dowiedziała się o uroczystościach i sesji
A. D. 1995 w Gorzędzieju napisała m.in. w liście:
Więc od Gorzędzieja upłynęło już 67 lat, gdy tam poje
chałam jak by po moje przeznaczenie. Były lata dobre i złe.
Tak jak to w życiu jest. (...) W Gorzędzieju nikt mnie tam już
nie zna. Jeszcze w czasie wojny wprowadził się z Gorzędzie
ja do domu, w którym mieszkałam, na parter jakiś Niemiec,
kowal z rodziną, który sąsiadom mówił, że mnie zna, i na
glos pozdrawiał mnie: Heil Hitler! A mieszkałam w domu na
ul. Bałdowskiej 33 m. 6; dom dwupiętrowy, ostatni dom
w stronę Gorzędzieja, od strony Malborka podziurawiony
przez strzały w roku 45-tym. Nie wiem, czy gospodarz (teraz
już syn, dawny kolega Fudy) dziury te zalepił, chyba nie.
Ciągnie mnie do Tczewa i Gorzędzieja. Teraz może już tych
stron nigdy więcej nie zobaczę. A był pamiętny rok, ten
29-ty bo rodzicom „ wbiłam klina " z tym prawosławiem. Bo
rodzeństwo aż oczy wytrzeszczało. Tylko ciocia Mała, nicze
go nie rozumiejąc, na wieść że wyjdę za mąż, z radości ude
rzyła pięścią o pięść. Niepotrzebnie wspominam wam stare
dzieje. Ale tak już jest, że stary człowiek wspomina przeszłość.
Teraz oglądam już prawnuków i to męskiego rodu, na prze
kór Ruskowi, który Łajmingów wymordował, a w Polsce się
mnożą. (...)
Będziesz w Gorzędzieju, proszę, pozdrów lewe okno pa
łacu na I piętrze od strony szosy. To był mój pokoik. Pozdrów
też te stare drzewa parkowe. Znałam wszystkie. Tj. jeśli jesz
cze żyją. Pozdrów też ten mały kościółek w parku. Mieszkał
tam ks. wik. Wilczewski z Chojnic, który pisał nam wniosek
do biskupa o ślub. Ten młody ksiądz we wojnie podobno za
ginął. Jak by się dziś cieszył gdyby mógł uczestniczyć w tej
uroczystości sprowadzenia relikwii Św. Wojciecha do tego
małego kościółka.
Tczew i Gorzędziej jak widać wciąż są obecne we wspa
niałej plastycznej pamięci. Warto więc poznać bliżej obrazy
gorzędziejskie i tczewskie utrwalone na kartach dzieł Anny
Łajming i przywrócić wspominanym przez nią miejscom ich
dawne piękno, a może dać jeszcze piękniejsze, oblicze. War
to wzbogacić i pogłębić świadomość historyczną mieszkań
ców Gorzędzieja i uzmysłowić fakt, iż jest on obecny w szer
szej pomorskiej tradycji i współczesnej literaturze pięknej.
To swoiste wyróżnienie i szansa dla tego zakątka, dla Gorzę
dzieja i Tczewa - leżących nad Wisłą.
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Wiersze nowe

A

utorzy obok zamieszczonych
nowych utworów należą do
grona poetów, którzy debiuto
wali na łamach Kociewskiego
Magazynu Regionalnego w rubryce Nasze
promocje.
Wielu publikujących po raz pierwszy
młodych autorów po debiucie milknie;
można przypuszczać, że zaniechali dal
szych prób poetyckich. Te trzy nazwiska
prezentowane w tym numerze świadczą
o tym, że nie wszyscy kończą na pierw
szych publikacjach.
Ilona Brzozowska-Misiewicz doczekała
się już własnego tomiku wierszy pt. Sza
tan i anioł, wydanego w 1996 roku przez
Kociewski Kantor Edytorski. Andrzej
Grzyb, autor słowa wstępnego przypo
mniał wówczas, że Pierwsza książka, tym
bardziej poetycka, bywa nieśmiała, jakby
niepewna. Wraz z nią dla czytelnika ro
dzi się poeta. Była to niepewność bardzo
dojrzała.
Zamieszczone, nawet pojedyncze, tek
sty potwierdzają, iż obaj pozostali auto
rzy również doskonalą swój literacki
warsztat. Przekonani o tym, oddajemy
te wiersze pod rozwagę czytelnikom,
wzbogacając jednocześnie nasze poetyc
kie łamy.

Jesień
przemykanie
między
kroplami
deszczu
Czoło
wtulone
w gościnność
brzozy
Przyprawili
Ziemi
włosy
z liści
Cóż piękniejszego
nad wdychaniem
jesiennej
pory

Wołanie

niedomówienie
pamiętam...
w ciepłym kalejdoskopie wspomnień
t e n pierwszy nieśmiały
uśmiech losu
jak słodko-gorzki smak
razowego chleba
zbyt szybkiego dorastania...
to pierwsze łzy
tak naprawdę nas dzielą
jak niema modlitwa
nieprzerwana konwulsja
nieodgadnionego

Chcę ujrzeć dno serca
przez prawdy błękit
skupić prośbę oczu
w samym środku siebie
Nie słyszeć nie rozumieć
wchłonąć to co cieniem
życiem nie poznanym
nigdy nie kochanym
Nie nazwę nie ujmę
nicości w dłoniach
pasyjnie przebrzmiałej
nuty pożądania
Zatrzymam dziecięcość
w ufności ramionach
chęć bycia człowiekiem
w świecie poronionym
7 czerwca '98
Austria, Sattelbach

jak anioł
wyrośnięty z mego boku
bezwolnie spadasz
w lepką otchłań życia
gdzie ograniczeni
jedynie słowem
w sobie jedynie znany ludzki sposób
próbujemy być s o b i e bliscy
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LEKTURY
NASZYCH
PRZODKÓW

W tym numerze zamieszczamy przedruk fragmentów tekstu, który ukazał się w 154
numerze pelplińskiego Pielgrzyma z dnia 24 grudnia 1910 roku. Wstępny felieton
tego pisma, drukowany z okazji świąt Bożego Narodzenia, zawiera sporo treści spo
łeczno-politycznych „ku pokrzepieniu polskich serc". Teksty o podobnym charakterze uka
zywały się dość często na łamach Pielgrzyma, najczęściej w numerach świątecznych
lub dla upamiętnienia rocznic narodowych. Pierwsi czytelnicy niżej zamieszczonego
felietonu na odzyskanie niepodległości czekali jeszcze dziewięć lat.
Zamieszczone fragmenty są oryginalne, z zastosowaniem ówczesnej pisowni

Gwiazdka...
Ileż to uroku mieści w sobie słowo to nie tylko dla
dzieci, ale także dla dorosłych.
Gwiazdka!... Jaśniejsze światło bije dziś z okien. W do
mach gwarno, wesoło i radośnie. O, z jakąż radością spo
gląda dziś matka na dziecko swoje (...).
Po wieczerzy wigilijnej rozlegają się śpiewy pobożne
- te nasze prześliczne staropolskie kolędy. Starzy i mło
dzi śpiewają, kolędują Panu Jezusowi, a czynią to tak
ochotnie, tak szczerze, tak wesoło, że mimo woli cieszy
się nawet człowiek, którego czoło troski zmarszczkami
pokryły, którego serce smutek ściska...
Może i niejednemu czytelnikowi dziś smutno - może
nie odczuwa tej radości, jaką inni się cieszą- może nie
szczęście go nawiedziło, może nie ma nawet własnego
kącika gdzieby po trudach wypocząć mógł- może nie ma
na świecie życzliwego, któryby z nim opłatkiem się po
dzielił...
O, Wy wszyscy, którzy zamiast cieszyć się w tym dniu
wesela łzami się zalewacie, w których sercu tak smutno,
żałośnie i boleśnie - przenieście się w myśli tam daleko do Betleem-do żłóbka Pocieszyciela wszystkich strapio
nych - a tam znajdziecie pociechę i ulgę w utrapieniach.
Nietylko jednostki przechodzą w życiu ciężkie chwile
- ten sam los dzielić też muszą nieraz całe narody. Do
tych uciemiężonych i prześladowanych narodów należy
też i naród polski - ten sam naród polski, który za innych
krew przelewał.
Jakkolwiek prześladowanie narodu polskiego doszło
już niemal do najwyższego stopnia, to jednak nie łudźmy
się, że większego ucisku już nie będzie - ale też nie traćmy
nadziei w lepszą przyszłość i nie oddajmy się zwątpieniu.
Jeżeli człowiekowi zawsze tylko dobrze się powodzi,
to najczęściej człowiek taki gnuśnieje i oddaje się leni
stwu tak duchowemu jak i cielesnemu - natomiast bory
kanie się z trudnościami czyni zwykle człowieka odpor
nym i wlewa w niego nieprzezwyciężoną siłę do walki
z największemi przeciwnościami.
Podobnie bywa i z narodami. Niestety, i nasz naród
w dobrych chwilach za mało troszczył się o przyszłość, za
mało czynił dla dobra kraju - i dla tego dziś my za to
cierpieć musimy. Mimo to nie zwalajmy winy za dzisiej
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sze niepowodzenia na przodków naszych - ale zapytajmy
samych siebie, czy też obecnie my postępujemy tak, że
pewni być możemy, iż przyszłe pokolenia o nas również
nie powiedzą żeśmy obowiązków wobec ojczyzny naszej
należycie nie wypełnili.
I dziś jeszcze mnóstwo Kainów jest pośród nas... Zna
czy to, że w społeczeństwie naszem jest jeszcze dziś dużo
takich, którzy powodując się zazdrością lub też omamieni
blaskami złota, gotowi ojczyznę naszą nietylko zaprzedać
wrogom, ale nawet zabić ją zniszczyć do szczętu... Do
rzędu tych zwyrodniałych synów zaliczyć nam wypada
przedewszystkiem sprzedawczyków, tych wstrętnych kurczycieli ziemi ojczystej - oraz wszystkich zaprzańców
wiary naszej świętej i mowy ojczystej.
Oby nareszcie nastąpiło upamiętanie - oby wszystkie
dzieci prześladowanej ojczyzny naszej przyszły do prze
konania, że źle postępuje ten, co krzywdzi ojczyznę, za
przedając ziemie wrogom; że źle czyni ten, co nie dba, by
dzieci polskie jedynie językiem ojczystym mówiły w do
mu, po polsku modliły się w kościele i do innych Polaków
zawsze tylko po polsku przemawiały; że źle postępują ci,
którzy z zazdrości lub też lekkomyślności nie kupują u wła
snych rodaków-jednem słowem, jeżeli pozbędziemy się
wszelkich wad, które wychodzą na naszą zgubę, a należy
cie wypełniać będziemy wszystkie obowiązki, jakie na nas
spoczywają- wtedy też pewni być możemy, że cały naród
polski, cała ojczyzna nasza na tern zyska - i Bóg błogo
sławić nam będzie.
Wygnańcy na własnej ziemi, posiadamy jeszcze dzi
siaj w rodzinie świątynię narodową na którą daremnie tar
gnęłaby się świętokradzka ręka wroga naszego. Chociaż
zewsząd doznawać będziemy napaści, póki w rodzinach
pielęgnować będziemy wiarę świętą i język ojczysty, poty
nie zginiemy!
Naród nasz, mimo kajdan niewoli i mimo zdradziec
kich postępków wyrzutków własnego społeczeństwa, nie
upadł na duchu, bo silną jego podstawą była i jest wiara
w pomoc Bożą i we własne siły - to też chociaż najgroź
niejsza zerwie się nad nami burza, nie zniszczy nas!
W tej myśli dzielimy się chociaż w duchu z czytelni
kami opłatkiem, życząc wszystkim wesołych i szczęśli
wych świąt!
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W tym samym numerze Pielgrzyma na następnych stronach
znajdujemy teksty pieśni adwentowych i bożonarodzeniowych,
które prawdpodobnie były wówczas śpiewane na Kociewiu.

Dzwon na roraty

Choinka

U żłóbka

Wśród czarnej ciszy

Jak choinka moja pała,

Błysła gwiazda na błękicie,

Jak festony w iskrach świecą!...

Jak za dawnych błysła lat,

- A czy zlecą aniołowie?

Gdy w Betleem, w jednej z chat,

goreje dzwon...
Skrzy się, drży, dyszy
za tonem ton.
Jakaś kaskada
pieśni bez słów
Pieściwie spada
na głębie snów..
Cicho ogromnie
nad głową mą...
Ktoś mówi do mnie
uśmiechu łzą...
Ktoś opowiada,
gdziem i jak żył;
Ktoś mnie spowiada
z straconych sił.

-Zlecą, zlecą...

Przyszło na świat Boże dziecię.

Pod choinką śpiewam sobie,

W ubożuchnej ot stajence,

Dzwoni pokój mój kolendą...

Za posłanie miało żłób,

- A czy będą grać na skrzypcach?

Marya klękła mu u stóp,

- Będą, będą...

Józef w niebo podniósł ręce.

Wokół takie sny słoneczne,

Pastuszkowie przybieżeli,

Jak dziecinnych lat kochanie...

Niosąc dary co kto mógł;

- Leczy czy wstanie serce z grobu?

Że w stajence zrodzon Bóg

-Wstanie, wstanie...

Obwieścili im anieli.

To co smuci, to co płacze,

Porzuciwszy kraj i tron,

Już umarło bezboleśnie...

Poprzez góry i pustkowie,

- Prawda jakiś ty szczęśliwy?

Przyjechali trzej królowie

- We śnie, we śnie...

Z przeciwległych świata stron.
Wioząc dary z bogactw swych,

Ktoś, co przez głuszę

Porzucili ojców gniazda,

moich szedł dni.

Betleemska bowiem gwiazda

Dziś dziecka duszę
oddaje mi.

Do Dzieciątka wiodła ich.

To nad przejrzystą

Betleemska gwiazdo złota!
Jako Mędrców w ony czas

rzeką mych stron

Tak do Boga dzisiaj nas

Wstęgą ognistą

Przez kościoła prowadź wrota!

goreje dzwon...

Kolenda
Kolenda moja śpiewa po nad głową,
Gdy w pustych polach biała noc się smęci,
Taką powiastką złotą i echową,
Jaką została w dziecinnej pamięci.
Kolenda moja szła do mnie zdaleka,
Nie uroniła swych dzwonków we wichrze;
Po niej -jak po śnie - znów serce człowieka
Może smutniejsze będzie, ale cichsze.
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Promocja książki Bronisława Drewy Z boisk i ringów odbyła się 23 listopada 1999 roku z udzia
łem zaproszonych władz miasta, przedstawicieli KS „Wisła" i sponsorów tej publikacji.
Do rąk czytelników trafiła książka bardzo potrzebna i oczekiwana. Należy przypuszczać,
że w następnych latach będzie poszukiwana przez sympatyków tczewskiego sportu.
Publikacja

powstała staraniem Fundacji Sportowej „Wisła" w Tczewie, dzięki życzliwemu
wsparciu finansowemu wielu sponsorów przyjaciół KS „Wisła". Jest to książka o tym
właśnie klubie, który obchodził swoje 75-lecie. Trudno
wymienić wszystkich darczyńców, są oni umieszczeni na
końcowych stronach książki, ale nie sposób nie wspomnieć
o jednym, o hurtowni Handel Papierem „Impap" w Tcze
wie, który przekazał nieodpłatnie papier do wydania tejże
publikacji. Przy tej okazji warto zdradzić jeden szczegół:
trudno było tej spółce odmówić prośbie autora i fundacji,

uzasadniona w sposób naturalny - boks, piłka nożna,
a ostatnio również piłka ręczna - to dyscypliny, które
w „Wiśle" były najpopularniejsze i cieszyły się najwięk
szą sympatią kibiców.
Książka jest pierwszą popularną monografią klubu. Na
272 stroniacach zawarto sporo zdarzeń i sylwetek ludzi
zakochanych w sporcie. Zaprezentowano tam zawodników,
trenerów, działaczy i tych którzy klub zawsze wspierali.
Lektura książki ułatwia prześledzenie niejednej kariery
sportowej zawodników z Tczewa, którzy z grodu nad Wi
słą trafili na olimpijskie bieżnie czy ringi.

bowiem personalne związki kierownictwa firmy sięgają
współzałożyciela klubu i jego pierwszego prezesa, Alfon
sa Guzińskiego. Sylwetka słynnego „Guzy" przez bardzo
długie lata kojarzyła się nieodzownie z klubem „Wisła" to on sam tworzył legendę tczewskiego sportu.
Książka jest dziełem Bronisława Drewy, jednego z gro
na zasłużonych tczewskich działaczy sportowych. Z klu
bem „Wisła" jest związany od 1954 roku, a przez 24 lata
był jego prezesem. Autor, przy okazji promocji, mógł się
pochwalić własnym jubileuszem - 45-leciem społecznej
działalności na rzecz sportu.
Ile wysiłku włożył w napisanie swojej książki powie
dzieć mogą jego najbliżsi, jak sam przyznał - żona i synwie Zenon i Henryk, którzy mocno mobilizowali go do
ukończenia pracy. Scalanie przeróżnych informacji
z kronik, publikacji prasowych, relacji osobistych,
uzupełniając to wszystko zasobami własnej wiedzy - to
praca niełatwa.
Z boisk i ringów składa się z trzech rozdziałów. Naj
obszerniejszy jest ostatni, opisujący dzieje klubu w latach
1945-1998. Najwięcej informacji zawarto w opisie trzech
sekcji - bokserskiej, piłki nożnej i piłki ręcznej - i te dys
cypliny sportu umieszczone zostały w odpowiednich
śródrozdziałach ukazujących chronologiczny ich rozwój
i omawiających najsławniejsze sylwetki sportowców
i działaczy. Rozległość tematyczna opisu tych sekcji jest

Przystępnie napisany tekst ilustruje ponad 160 zdjęć
pochodzących głównie ze zbiorów prywatnych autora
i kronik KS „Wisła".
Publikację wydał Kociewski Kantor Edytorski, który
-trzeba przyznać-sporo się nad nią natrudził. Czynności
edytorskie dotyczyły przede wszystkim redakcji tekstu,
a także doboru zdjęć, kompletnej redakcji technicznej, pro
jektu okładki i niezliczonej ilości korekt. Książka po
wstawała mozolnie, a na ostatnim etapie nawet nerwo
wo. Autor niemal do ostatniej chwili wnosił niezbędne
uzupełnienia, a ponadto - co też trzeba przyznać - że dla
wydawcy był to temat zupełnie nowy. Dotąd redagował
książki z historii, kultury regionu czy literatury, ze spor
tem KKE zetknął się po raz pierwszy. Czytelnik otrzymu
je jednak książkę wykonaną z sercem i życzliwością
i pewnym jest, że czytać ją będą nie tylko zawodnicy
i kibice. Książka Bronisława Drewy wzbogaci wiedzę
o pomorskim i polskim sporcie, stanie się źródłem dla
wielu innych poszukiwaczy informacji, a co najważ
niejsze - książka ta rejestruje bogatą działalność Klu
bu Sportowego „Wisła".
Autor dedykuje swoją książkę tym wszystkim, którzy
tworzyli historię tego zasłużonego klubu. A przyznać trze
ba, że jest to historia bogata i barwna, powstała z wielu
sportowych talentów i z działania wielu entuzjastów. Dla
tego mamy w Tczewie klub pracujący już 75 lat.
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