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Idziemy na zachód 
Radosne hasła dotyczące marszu na zachód, celem dołączenia do Europy, ostatnio jakby wybla

kły. Unijni urzędnicy w Brukselii niby przyhamowali swoją biurokratyczną machinę, a o polskim 
członkostwie mówią coraz ciszej i rzadziej, bowiem termin się oddala. Polskie społeczeństwo też 
ochłonęło, gdy rozważyło wszystkie za i przeciw, bo to przecież nie tylko same korzyści z tej 
wspólnoty będą płynęły. Na konkretne rozwiązanie tej sprawy trzeba będzie poczekać chyba jesz
cze kilka lat. 

Na Kociewiu jest jakby inaczej. Powolna, lecz skuteczna ekspansja regionu powoduje, iż za
chód jest nam coraz bliższy. Nieco już poważniej mówiąc, należy czytelnikom wyjaśnić, że Kocie-
wie w ostatnim wieku dziwnie chętnie się rozpycha właśnie ku zachodowi. 

Niektórzy etnografowie twierdzą, że jeszcze w końcu XIX stulecia za Kociewie uważano 
obszar między Nowem a Skarszewami, a na zachodzie granicą regionu była linia Wdy. Gdy 
w początkach XX wieku Kazimierz Nitsch zajmował się badaniami zasięgu gwary kociewskiej, 
stwierdził, że Kociewianie zamieszkują już tereny za rzeką. W latach międzywojennych Bożena 
Stelmachowska penetrując naszą ziemię dialekt kociewski zanotowała w Osiecznej i w Śliwicach, 
a ostatnio z Kociewiem identyfikują się nawet mieszkańcy Czerska. 

Dowcipni podejrzewają, że gdyby dzisiaj powtórzyć terenowe badania zasięgu gwary kociew
skiej, zastosowane przed dziesiątkami lat przez prof. Nitscha, a później przez dr Stelmachowską, 
granice etniczne naszego regionu należałoby przesunąć mocno pod Kościerzynę, skoro kociewskie 
są już Polaszki i Konarzyny, a niektórzy twierdzą, że Olpuch też, a przecież stamtąd już bardzo 
blisko do Wdzydz... 

Stało się tak zapewne dlatego, że gwara kociewska jest bliższa literackiemu językowi polskie
mu niż narzecza języka kaszubskiego. Najbliżsi sąsiedzi Kociewia- mieszkańcy Borów i Krajny 
- posługiwali się niegdyś podobną gwarą do naszej, co mogło spowodować zatarcie różnic między 
nimi. Stąd łatwo dzisiaj usprawiedliwić, dlaczego gwara kociewska tak łatwo przetarła sobie drogę 
na zachód. 

Powodzenie kultury regionalnej Kociewia na tym właśnie pograniczu nie było uzależnione wy
łącznie od ekspansji gwary. Warto przypomnieć, że oddziaływania społeczne w ostatnich latach 
spotkały się ze szczególnym zainteresowaniem mieszkańców tych terenów, którzy nie mieli dotąd 
sprecyzowanej tożsamości regionalnej. Życzliwość i pomysłowość zapobiegliwego sąsiada zrobiły 
swoje. Idąc na zachód Kociewie rozszerzyło swoje kulturowe wpływy. 



MARCIN WESTPHAL 

Inwentarz zespołu akt 
TOW „Gryf Pomorski" 

1941-1942 

Dzieje Tajnej Organizacji „Gryf 
Pomorski" zostały spisane i zinter
pretowane przez wielu history
ków, co nie znaczy, że jest to te
mat zamknięty. Znalezienie czy 
odkrycie nowych źródeł wiedzy cie
szy każdego badacza przeszłości, 
a w przypadku „Gryfa Pomorskie
go" radość to tym większa, gdyż 
okupacyjna działalność tej organi
zacji różnie była oceniana i budziła 
niegdyś sporo emocji. 

Emocje ożyły po sensacyjnym 
wręcz odkryciu Józefa Weltrowskie-
go, które miało miejsce 11 czerwca 
ubiegłego roku w Czarnej Wodzie. 
Zestaw znalezionych dokumentów 
wzbogacił zapewne zasoby pomor
skiej archiwistyki, ale nie obyło się 
bez żenującego rozgłosu. Cenne 
znalezisko trafiło w końcu do Ar
chiwum Państwowego w Gdańsku, 
z czym chyba nie chcieli się pogo
dzić przedstawiciele niejakiego Ze
społu do spraw Upamiętniania Eto
su TOW „Gryfa Pomorskiego". 

Jak to często bywa, zacietrzewie
nie „monopolistów prawdy" spowo
dowało nieprzyjemną z ich strony 
reakcję, polegającą na wszczęciu 
oszczerczej kampanii. Panowie ci 
mówią i piszą co chcą, ubliżają auto
rytetom, w tym także znanym i sza
nowanym historykom i zaprzeczają 
ogólnie znanym faktom. 

Ponieważ sprawa stała się gło
śna, postanowiliśmy też zabrać głos. 
Bliżej o tym konflikcie napiszemy 
w następnym numerze. Dziś zaczy
namy od oficjalnego opracowania 
Marcina Westphala, które jest 
wstępem do inwentarza akt TOW 
„Gryf Pomorski" 1941-1942, odna
lezionych przez Józefa Weltrow-
skiego, a przekazanych w sierpniu 
u.br. do Archiwum Państwowego 
w Gdańsku (Sygn. 3267). 

Materiał ten drukujemy za zgo
dą autora opracowania i dyrekcji 
APG. Za udostępnienie tekstu ser
decznie dziękujemy. 

Dzieje twórcy zespołu 
Genezy Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski" należy upa-

trywać w powstałej w maju 1940 roku w Czarlinie koło Stężycy, 
w przedwojennym powiecie kartuskim, Tajnej Organizacji Wojsko

wej „Gryf Kaszubski"1. Jej założycielami byli: Józef Dambek, Klemens Bronk, 
Bronisław Brunka, Jan Gierszewski, Brunon Miąskowski vel Brunon Sommer-
feld. Ludzie ci, choć ukrywający się przed okupantem, rozpoczęli aktywną dzia
łalność konspiracyjną, nawiązując liczne kontakty z podobnymi im, poszukiwa
nymi przez hitlerowców, członkami grup ruchu oporu. Zainicjowali tym samym 
zakrojoną na większą skalę akcję scaleniową wśród pomorskich organizacji kon
spiracyjnych. W jej efekcie doszło w początkach 1941 roku w miejscowości Czar
na Dąbrowa, w powiecie bytowskim, w gospodarstwie Bolesława Żmudy-Trze-
biatowskiego, do spotkania przedstawicieli trzech organizacji podziemnych. Były 
nimi: TOW „Gryf Kaszubski", „Koral" - grupa księdza Wryczy2 i nie posiadająca 
nazwy grupa, której przewodzili bracia Józef i Leon Kulasowie z Lipusza w po
wiecie kościerskim. Doszło wówczas do połączenia wyżej wymienionych organi
zacji, które występowały odtąd pod wspólną nazwą TOW „Gryf Kaszubski". Wio
dącą rolę w nowej formacji ruchu oporu odgrywali członkowie dawnego „Gryfa 
Kaszubskiego", a przede wszystkim Józef Dambek3. Świadczyć o tym może cho
ciażby nazwa jaką przyjęto dla połączonych organizacji. 

Rok 1941 był czasem systematycznego rozrostu liczebnego „Gryfa Kaszub
skiego". W tym okresie przyłączyli się do jego działalności konspiracyjnej bracia 
Rudolf i Brunon Bigusowie wraz z grupą ludzi ukrywających się razem z nimi we 
wsi Gowidlino w powiecie kartuskim. Tak samo postąpił Jan Sikorski ze swoją 
organizacją konspiracyjną z Rychwał (powiat Świecie), zaś przedstawicielami Brus 
w powiecie chojnickim zostali w „Gryfie Kaszubskim" por. rez. Józef Gierszew
ski i towarzyszący mu członkowie grupy podziemnej, którzy znaleźli schronienie 
na tym terenie. Nieco później, bo w czerwcu 1940 roku doszło w Wejherowie do 
spotkania przedstawicieli „Gryfa Kaszubskiego" i członków kierownictwa, nie
licznej lecz bardzo sprawnie funkcjonującej już od końca 1939 roku, organiza
cji „Polska Żyje"4. Efektem tego spotkania było postanowienie o wejściu „Polska 
Żyje" do „Gryfa Kaszubskiego". Był to fakt niezwykle istotny dla dalszej działal
ności „Gryfa", gdyż „Polska Żyje" utrzymywała stałą łączność z Komendą Obroń
ców Polski, a później (od końca 1941 r.) z Okręgową Delegaturą Rządu na Kraj5. 
Poza tym jej członkowie posiadali duże doświadczenie we wszystkich dziedzi
nach działalności konspiracyjnej, a szczególnie w pracy propagandowej, wywia
dowczej, akcjach bojowych i dywersyjnych. Tak więc ten nowy członek „Gryfa 
Kaszubskiego" był dla niego poważnym wzmocnieniem w wielu podstawowych 
aspektach aktywności jako organizacji podziemnej. 

Oczywiście zostały tu wymienione najliczniejsze i najpoważniejsze gru
py konspiracyjne, które zgłosiły swój akces do „Gryfa Kaszubskiego", nie 
były one wszakże wyjątkami. Działalność scaleniowa członków „Gryfa" przy
nosiła pozytywne i wymierne efekty. Organizacja rozrastała się i obejmowała 
swym zasięgiem coraz większe obszary Pomorza. Już na przełomie 1941 i 1942 
roku komendy „Gryfa Kaszubskiego" funkcjonowały w powiatach: Koście
rzyna, Kartuzy, Tczew, Chojnice, Tuchola, Świecie, powiat morski; jego wpły
wy sięgnęły także na teren powiatu lubawskiego, Torunia i Rypina6. Tak więc 
człon nazwy „Gryf Kaszubski" nie był już adekwatny do obszaru na jakim 
utworzono komórki organizacyjne, dlatego też od połowy 1942 roku zaczęto 
stosować, z początku nieoficjalnie, nazwę „Gryf Pomorski". Prawdopodob
nie w sierpniu tego roku władze „Gryfa" zalegalizowały ją i od tego momen
tu największą organizacją podziemną na Pomorzu była Tajna Organizacja Woj
skowa „Gryf Pomorski". 





nała już tej z 1942 roku. Zdziesiątkowana, pozbawiona naj
wartościowszych działaczy, wewnętrznie rozdarta, właściwie 
zamarła. Większą aktywność przejawiały jedynie jej oddziały 
partyzanckie, a uwidaczniała się ona w starciach obronnych 
z oddziałami niemieckiej policji i wojska, uczestniczącymi 
w obławach na ich leśne kryjówki. „Gryf Pomorski" został pra
wie całkowicie rozbity, jego struktury utraciły spoistość, 
kierownictwo nie kontrolowało poczynań poszczególnych od
działów i placówek terenowych. W takim stanie organizacja 
dotrwała do wkroczenia na Pomorze Armii Czerwonej. 

Dnia 21 marca 1945 roku Rada Naczelna TOW „Gryf 
Pomorski" podjęła decyzję o swoim rozwiązaniu i tego sa
mego dnia Augustyn Westphal wydał ostatni rozkaz do 
wszystkich członków „Gryfa Pomorskiego". Polecał w nim 
złożenie na ręce przedstawicieli władz polskich wszelkiej 
broni, wstępowanie do Milicji Obywatelskiej lub podejmo
wanie normalnej pracy zawodowej. Jednocześnie wyraził po
dziękowanie i złożył hołd w imieniu kierownictwa „Gryfa 
Pomorskiego" wszystkim, którzy walczyli z okupantem, 
a szczególnie tym, którzy oddali w tej walce swoje życie15. 

Struktura organizacyjna 
i obsada personalna 

TOW „Gryf Pomorski" 
Struktura organizacyjna Tajnej Organizacji Wojsko
wej „Gryf Pomorski" została najprawdopodobniej 
ustalona, w swojej pierwotnej wersji, na początku 

1941 roku podczas omówionego wyżej zebrania zjednocze
niowego „Gryfa Kaszubskiego", organizacji „Koral" księ
dza Wryczy i grupy braci Kulasów. Rozwój „Gryfa", którego 
zewnętrzną oznaką była między innymi zmiana nazwy na „Gryf 
Pomorski", wymusił też pewne reformy strukturalne, które za
legalizowano w formie nowego statutu w połowie 1942 roku. 

W niniejszym opracowaniu zostanie przedstawiona je
dynie ta druga wersja struktury organizacyjnej „Gryfa Po
morskiego". Jest to o tyle uzasadnione, że drugi wariant bu
dowy wewnętrznej „Gryfa"jako organizacji nie wprowadzał, 
w stosunku do pierwszego, żadnych zmian. Korygował je
dynie, w obrębie istniejącego już wzorca, kompetencje po
szczególnych organów zarządzających, zwiększając ich 
uprawnienia, jak również liczbę osób wchodzących w ich 
skład. Nie wprowadzono do hierarchii jakichkolwiek nowych 
szczebli. Można powiedzieć, że dokonano rozszerzenia w po
ziomie, a nie w pionie. Powiększono ilość już istniejących 
komórek terenowych nadając wszystkim identyczne przywi
leje. Dostosowano tym samym strukturę organizacyjną „Gryfa 
Pomorskiego" do objęcia swą działalnością większego ob
szaru, a nie do spełniania nowych zadań. Jednym słowem: 
zwiększył się zasięg, a cel pozostał niezmieniony. Tak więc 
statut „Gryfa Pomorskiego" z 1942 roku przedstawia pełny 
obraz organizacji w jej szczytowej fazie rozwoju, a jedno
cześnie pozostawia nienaruszony pierwotny wizerunek „Gry
fa Kaszubskiego" z okresu 1940-194216. 

Najwyższą władzę ustawodawczą, rozkazodawczą i kon
trolującą sprawowała Rada Tajnej Organizacji Wojskowej 
„Gryf Pomorski". Składała się ona z prezesa, dwóch jego 
zastępców, kapelana, sekretarza, przewodniczącego Sądu 
Organizacyjnego, przewodniczących Komisji Kontrolującej, 
Komisji Pomocy Finansowej, szefów wywiadu i kontrwy
wiadu i członków bez przydziału. Radę tworzyli ludzie za
służeni dla organizacji, jej założyciele, a także przywódcy 
grup konspiracyjnych przyłączających się do „Gryfa". Radzie 
były podporządkowane dwa równorzędne organy wykonaw
cze: Główny Wydział Organizacyjny i Komenda Naczelna. 
Najważniejszy organ decyzyjny „Gryfa Pomorskiego" posia
dał następujące kompetencje: 

- mianowanie nowych członków Rady; 
- nominowanie i zwalnianie kierownika Głównego Wydzia

łu Organizacyjnego, jego zastępcy, a także kierowników i ich 

zastępców we wszystkich wydziałach wewnętrznych Głównego 
Wydziału Organizacyjnego; 

- nominowanie i zwalnianie Komendanta i członków Ko
mendy Naczelnej, komendantów dla poszczególnych działów 
Komendy Naczelnej, a także komendantów okręgowych; 

-nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami podziem
nymi i włączanie ich w struktury „Gryfa Pomorskiego"; 

-zmiana nazwy i statutu organizacji; 
- ustalanie wzorów pieczątek, sztandarów i opasek używa

nych w działalności „Gryfa"; 
- nadawanie i odbieranie organizacyjnych stopni oficerskich 

lub awansowanie na wyższe stopnic; 
- wydalanie z, "Gryfa" jego członków, którzy działali na szko

dę organizacji i nie wykonywali rozkazów przełożonych; 
- dbałość o wysokie morale i godną postawę członków 

organizacji; 
- czuwanie nad zgodnym ze statutem rozwojem „Gryfa" i nad 

jego spoistością: 
- kontrolowanie zarządzania pieniędzmi organizacyjnymi; 
- przyznawanie pomocy finansowej (wszyscy członkowie 

Rady pracowali honorowo); 
- obsadzanie wyższych stanowisk w administracji państwo

wej i samorządowej, wpływ na obsadę niższych, tymczasowych 
stanowisk administracyjnych; 

- desygnowanie na stanowisko wojewody i komisarza Rzą
du w Gdyni: 

- decydowanie o przekazywaniu spraw do rozpatrzenia 
Sądowi Organizacyjnemu: 

- sprawdzanie kandydatów na stanowiska kierownicze 
w organizacji. 

Zebrania Rady zwoływał jej prezes w czasie przez sie
bie ustalonym. Uchwały zapadały zwykłą większością gło
sów, niezależnie od liczby obecnych, nieobecni nie mo
gli unieważnić decyzji powziętych bez ich zgody. Rada 
miała po zakończeniu wojny czynić starania, aby państwo 
roztoczyło opiekę nad członkami organizacji, którzy 
w wyniku konspiracji i odniesionych ran utracili zdolność 
zarobkowania, a także nad rodzinami poległych w walce 
z okupantem1 7. 

Radzie podlegał bezpośrednio Główny Wydział Or
ganizacyjny, który prowadził pełną ewidencję członków 
organizacji i przygotowywał rozkazy dla powiatowych wy
działów organizacyjnych i komendantów powiatowych. 
Główny Wydział Organizacyjny składał się z wydziałów 
okręgowych, które obejmowały następujące dziedziny 
działalności „Gryfa": 

- Okręgowy Wydział Werbunkowo-Organizacyj-
ny zajmował się rozbudową organizacji, przedstawianiem 
komendantowi naczelnemu kandydatów na komendantów po
wiatowych, organizowaniem swych odpowiedników w powia
tach; 

- Okręgowy Wydział Informacyjny, do którego nale
żało wydawanie prasy podziemnej, odezw i ulotek, a także 
działania propagandowe wśród Niemców, namawianie Po
laków do uchylania się od służby w Wehrmachcie, do nie 
przyjmowania niemieckiej listy narodowej, do stosowania 
biernego oporu; 

- Okręgowy Wydział Administracji Państwowej: w je
go kompetencjach leżało przygotowywanie naczelników ko
misarycznych urzędów niezespolonych, czyli poczty, kolei, 
inspektorów szkolnych, urzędów skarbowych. Obsadzanie 
wyższych stanowisk zależało od zgody Rady TOW „Gryf 
Pomorski"; 

- Okręgowy Wydział Administracji Samorządowej 
posiadał pełnomocnictwa do mianowania starostów, burmi
strzów i sekretarzy wydziałów powiatowych, po uzyskaniu 
wcześniejszej akceptacji komendanta naczelnego. Po zakoń
czeniu działań wojennych wydział miał zająć się ochroną 
majątków państwowych, prywatnych i uruchomieniem za
kładów użyteczności publicznej; 



- Okręgowy Wydział Opieki zapewniał schronienie oso
bom ściganym przez okupanta, zbiegłym jeńcom wojennym, 
udzielał pomocy wysiedlonym, osadzonym w obozach, przy
znawał zapomogi. 

Również bezpośrednio Radzie podlegała Komenda 
Naczelna. Do jej ogólnych kompetencji należało: opraco
wywanie planów wojskowych, gromadzenie wyposażenia 
i środków niezbędnych do prowadzenia walki, sprawowanie 
dowództwa nad oddziałami zbrojnymi organizacji i sprawy 
związane z awansami. 

W skład Komendy Naczelnej wchodzili: komendant 
naczelny, jego dwóch zastępców, kapelan, kierownik biura 
Komendy Naczelnej, jego zastępcy, adiutant i członkowie 
pełniący rolę doradców. 

Struktura Komendy Naczelnej była następująca: 
- okręgowy komendant łączności: tworzenie sieci łącz

ności między powiatami dla celów całej organizacji; 
- okręgowy komendant sanitarny: utrzymywanie kon

taktów ze szpitalami, tworzenie punktów opatrunkowych, 
gromadzenie medykamentów i organizacja personelu me
dycznego na terenie gmin; 

- okręgowy komendant gospodarczy: zbieranie środ
ków finansowych dla organizacji, prowadzenie głównej księgi 
kasowej i księgi ofiarodawców; 

- okręgowy komendant wywiadu i kontrwywiadu 
(prawdopodobnie były to dwa odrębne stanowiska); 

- okręgowy komendant saperów: prowadzenie ewiden
cji ludności z przeszkoleniem saperskim; 

- okręgowy komendant żandarmerii: mianowanie ko
mendantów policji18. 

Przedstawiona powyżej struktura była odwzorowana na 
szczeblu powiatu. Istniały zatem powiatowe wydziały orga
nizacyjne, które dzieliły się na odpowiednie pododdziały i ko
mendy powiatowe z funkcjonującymi w ich obrębie 
komendanturami właściwych służb. W tym miejscu należy 
nadmienić, że wśród autorów badających dzieje „Gryfa 
Pomorskiego" nie ma zgodności co do tego, jak potrak
tować w odniesieniu do struktury organizacyjnej. Komen
dy Okręgów. Istnieje kilka tez próbujących wyjaśnić tę 
kwestię. Jedna z nich traktuje Komendy Okręgów, jako 
organ pośredni pomiędzy Komendą Naczelną a komen
dami powiatowymi'19. Inne wyjaśnienie stwierdza, że nie 
funkcjonowały żadne ogniwa pomiędzy Komendą Naczel
ną a komendami powiatowymi, a Komendy Okręgów były 
jedynie elementem administracyjnym w terenie, uspraw
niającym przepływ informacji20. Trudno dzisiaj jedno
znacznie stwierdzić, jakie miejsce w strukturze organi
zacyjnej „Gryfa" zajmowały Komendy Okręgów i jaka 
była ich faktyczna rola. Być może zostały utworzone aby 
zaspokoić kierownicze ambicje niektórych członków or
ganizacji, albo żeby skutecznie kontrolować sytuację 
w powiatach. Niezależnie jednak od tego kto ma rację, 
należy pamiętać, że Komendanci Okręgowi mieli silną 
pozycję w organizacji podziemnej i byli w dużym stop
niu niezależni. 

Kolejnym hierarchicznie szczeblem struktury „Gryfa 
Pomorskiego" były komendy gminne, które tworzyli komen
dant i jego dwóch zastępców. Do ich kompetencji należało: 

- werbowanie nowych członków organizacji: 
- mianowanie komendantów wsi i ich zastępców, komen

dantów piątek szturmowych i ich zastępców: 
- utrzymywanie łączności pomiędzy komendą gminy a ko

mendami wsi; 
- organizowanie lokalnego wywiadu i kontrwywiadu: 
- tworzenie patrolu sanitarnego i punktu opatrunkowego: 
- tworzenie Oddziałów Obwodowych: 
- nominowanie komendanta policji i czterech policjantów, 

wójta i sekretarza gminnego, urzędników komisarycznych i za
rządców dla opuszczonej własności polskiej i niemieckiej (nomi
nacje musiały być zatwierdzone przez komendę powiatową); 
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- działalność propagandowa wśród ludności polskiej, udzie
lanie pomocy poszukiwanym i prześladowanym. 

Jak można wnioskować z informacji przedstawionych 
wyżej, na samym dole drabiny organizacyjnej w struktu
rze „Gryfa Pomorskiego" usytuowane były dziesiątki 
i piątki szturmowe. Na piątkę szturmową składali się ko
mendant, jego zastępca i trzej żołnierze; oni to uczestni
czyli bezpośrednio w akcjach bojowych i dywersyjnych 
„Gryfa"2 1. 

Struktura organizacyjna TOW „Gryf Pomorski" była 
skomplikowana, zbyt rozbudowana jak na ugrupowanie 
konspiracyjne. Stwarzało to ryzyko wykrycia przez oku
panta, jak i powstania wewnętrznych sporów kompeten
cyjnych. Nie wpływało to również korzystnie na spraw
ność funkcjonowania całej organizacji, wiązało się także 
z produkowaniem znacznej ilości wszelkiego rodzaju do
kumentów, w tym przede wszystkim list imiennych człon
ków konspiracji. Tak rozwinięte ugrupowanie lokalne, 
utrzymujące jednocześnie rozległe kontakty z innymi or
ganizacjami podziemnymi i prowadzące swą działalność 
werbunkową w sposób wyjątkowo nieostrożny, było bar
dzo podatne na wnikanie do jego struktur agentów wro
ga, a więc i dekonspirację wielu ludzi. 

Obsada personalna T O W „Gryf Pomorsk i" 2 2 

Rada TOW „Gryf Pomorski" 

Prezesi Rady 
- ppłk rez. ks. Józef Wrycza, ps. Rawycz, Delta (1941 - wio

sna 1943). 
- Józef Dambek. ps. Lech, Kil. Jur, Adam (wiosna 1943 -

4 III 1944), 
- Augustyn Westphal, ps. Echo, Dzwon (III 1944 do wkro

czenia Armii Czerwonej). 

W i c e p r e z e s i R a d y 
-Józef Dambek, ps. Lech. Adam, Kil, Jur, Adam Falski (1941 

- wiosna 1943). 
- Augustyn Westphal. ps. Echo, Dzwon (wiosna 1943 -

III 1944). 

Sekretarze Rady 
- Augustyn Westphal, ps. Echo, Dzwon (1941 - wiosna 1943). 
- ps. Jesion, Jurand (1943) - nazwisko nieznane (przyp. red.) 
-Zdunowski (?), ps. Wrzos (12 XII 1943). 
K i e r o w n i c y o d d ział u k o ntr w y w i a d u 
- Leon Kleinschmidt. ps. Długosz (1941-1944). 
-Józef Drewa (1944). 

K a p e I a n i 
- ks. Ignacy Chmurzyński, ps. Ignes. 
-ks. Leon Dogner (1944). 

Główny Wydział Organizacyjny 

K i e r o w n i cy G W O 
-Józef Dambek,ps. Lech. Jur. Kil (wiosna 1941 -4 III 1944). 
-Augustyn Westphal. ps. Echo. Dzwon (III 1944 do wkro

czenia Armii Czerwonej). 

Kierownik bi ura G W O 
- Augustyn Westphal. ps. Echo. Dzwon (wiosna 1941 

-III 1944). 
Kier. Okręgowego Wydziału Informacyjnego 
- Jan Gierszewski (1941 - lato 1942), 
-ks. Józef Bartel(VII 1942-2 V 1943). 
- ps. Sędzia. Profesor (?). 
K i e r . O k r ę g o w e g o W y d ział u 
A d m i n i s t r a cj i S a m o r z ąd o w ej 
- mgr Jan Biały. 
K i e r. Okręgo w e g o Wydział u Opieki 
-Leon Kleinschmidt. ps. Długosz (1941- IV 1944). 
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Komenda Naczelna 
K o m e n d a n c i N a c z eIni 
-Jul iusz Koszałka, ps. Jeż (1941), 
- por. rez. Bolesław Formela, ps. Romiński (koniec 1941 

- IV 1942), 
- por. rez. Józef Gierszewski, ps. Ryś, Gozdawa (V 1942 

- 17 II 1943), 
- por. rez. inż. Grzegorz Wojewski. ps. Ferrum (III 1943 

-XII 1943), 
-ppor. rez. Aleksander Arendt, ps. Konar, Dębina (XII 1943 

- 12 V 1944). 
-Augustyn Westphal (VI 1944 do wejścia Armii Czerwonej). 

Okręgowi Komendanci 
w y w i a d u i k o n t r w y w i a d u 
-Juliusz Koszałka, ps. Jeż, Jeremi (1941 - lato 1942), 
-Alojzy Piotrowski. 

Okręgowy Komendant Łączności 
- Juliusz Koszałka, ps. Jeż, Jeremi (lalo 1942 - II 1943). 

O k r ę g o w i K o m e n d a n c i S a n i l a r n i 
- st. sierż. felczer Antoni Czapiewski (1941 - lato 1942), 
- lek. med. Alfons Wojewski (lato 1942 - V 1943). 

K o m e nd a n c i p o w i a to w i 
Kartuzy Schwichtenberg (?) (1941 - VII 1942) 

podchor. rez. Brunon Bigus, ps. Gryf. Maćko 
(VII 1942 do wkroczenia Armii Czerwonej). 

Pow. morski plut. podchor. Rudolf Bigus, ps. Zbyszko 
(1942 do jesieni 1943). 
Władysław Szuta, ps. Jeleń (jesień 1943 - V 1944). 

Tczew sierż. podchor. rez. Józef Klawikowski, ps. Tur 
(XII 1941 -V 1943), 
Marian Herold, ps. Szczupak (V 1943 - II 1944), 
Bolesław Leszczyński, ps. Most (III 1944 do wkro
czenia Armii Czerwonej). 

Kościerzyna st. szereg, rez. Leon Kulas, ps. Zawisza 
(1941- 1942), 
kpr. podchor. rez. Jan Kazimierz Szalewski, 
ps. Soból (V 1942 -24 X 1943). 

Chojnice Jan Bińczyk. ps. Zagłoba (1941 - 4 V 1943), 
Aleksander Kiedrowicz, ps. Kruk, Las, Pantera 
(V 1943 -20 III 1944). 

Starogard Artur Pilar (1942 - 13 V 1944), 
ps. Rak (?). 
Feliks Kołodziejczyk (?). 

Świecie Jan Sikorski, ps. Wilk, Orlicz (1942 - 1943). 
Tuchola ppor. rez. Alfons Czapiewski. 

Dokończenie w następnym numerze: 
Formy działalności TOW„Gryf Pomorski" 

i Dzieje zespołu odnalezionych akt 

Przypisy 

' Niektórzy autorzy podają inne daty założenia organizacji, np.: 
L. Lubecki, Refleksje o tragicznych dziejach Tajnej Organizacji Woj
skowej ,, Gryf Pomorski", [w:] Pomorskie organizacje konspiracyjne 
(poza AK) 1939-1945, Biblioteka Fundacji „Archiwum Pomorskie AK'", 
(dalej cyt.: Pomorskie organizacje), Toruń 1994, s. 55, pisze bardzo 
nieściśle o przełomie 1940 i 1941 roku, zaś E. Jakubiak, Zarys działal
ności Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski", [w:] Najnowsze 
Dzieje Polski, t. V, s. 34, mówi o grudniu 1939 roku. W niniejszym 
opracowaniu przyjęto datę podaną przez K. Ciechanowskiego, Ruch 
oporu na Pomorzu Gdańskim 1939-1945, Warszawa 1972, s. 149 i ten
że. TOW „Gryf Pomorski". ..Pomerania" 1989. nr 1. s. 11. 

2 Ksiądz Józef Wrycza był znanym na Pomorzu działaczem Stron
nictwa Narodowego i gorącym patriotą. Popularność wśród miejscowej 
ludności zyskał sobie już w 1919 roku, kiedy rozpoczął przygotowania 
do powstania na ziemi chełmińskiej. Został wówczas aresztowany 
przez Niemców i osadzony w cytadeli w Grudziądzu, skąd udało 
mu się jeszcze w 1919 roku zbiec. Następnie bral udział w Powstaniu 
Wielkopolskim, później został kapelanem 63 pułku piechoty, w 1921 
roku otrzymał Krzyż Virtuti Militari i awans do stopnia pułkownika. 
W późniejszym okresie był proboszczem w Wielu. 

' Józef Dambek w latach 1926-1928 był nauczycielem w szkole 
wiejskiej znajdującej się w przygranicznym Żarnowcu, gdzie równo
cześnie współpracował z placówką Straży Granicznej. W późniejszym 
okresie był instruktorem tajnych kursów wojskowych organizowanych 
w Borach Tucholskich dla polskiej młodzieży z Wolnego Miasta Gdań
ska, a także z położonych przy granicy polsko-niemieckiej powiatów 
Pomorza. Był współpracownikiem kierownika pomorskiej tajnej orga
nizacji wojskowej i uczestniczył w działalności Związku Strzeleckiego. 
W roku 1928 został kierownikiem jednoklasowej szkoły podstawowej 
w Kobylu w powiecie kościerskim. Po wybuchu wojny, 3 września 1939 
roku, był jednym z uczestników odprawy u dowódcy Dowództwa Okręgu 
Korpusu VIII w Toruniu, generała broni Michała Karaszewicza-Toka-
rzewskiego. Ustalono wówczas, że pozostanie on na tyłach frontu, na 
obszarze opanowanym przez najeźdźcę, w celu utrzymania łączności 
pomiędzy wycofującymi się oddziałami armii „Pomorze" i jednostka
mi nadal walczącymi na Wybrzeżu. Miał on również organizować trasy 
przerzutowe do centralnej Polski, dla żołnierzy, funkcjonariuszy i urzęd
ników państwowych, którzy nie zdążyli opuścić Pomorza wraz z pol
skimi wojskami. L. Lubecki, op. cit., s. 56-57. 

4 „Gryfa Kaszubskiego" reprezentowali wówczas: Rudolf Bigus, 
Juliusz Koszałka i ludzie ukrywający się pod pseudonimami: „Jan" 
i „Szulc", zaś w imieniu „Polska Żyje" wystąpili: inż. Grzegorz Wojew
ski, dr Alfons Wojewski, ks. dr Antoni Bartel, ks. Gutman, K. Ciecha
nowski, Ruch oporu na Pomorzu Gdańskim 1939-1945, Warszawa 1972. 
s. 154. 

5 Tamże, s. 154. 
6Tamże, s. 153-154. 

7 K. Steyer, Zarys działalności Tajnej Organizacji Wojskowej ,. Gryf 
Pomorski" 1939-1945, [w:] Pomorskie Organizacje, Toruń 1994, s. 94; 
L. Lubecki, op. cii., s. 61-62; .J.. Ptasiński, Zarys działalności Tajnej 
Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski", „Wojskowy Przegląd Histo
ryczny" 1969, nr 3/4, s. 132-133. 

8 Odnosiło się to także do władz „Gryfa Pomorskiego", np. Józef 
Dambek, wiceprezes Rady Naczelnej „Gryfa Pomorskiego", nie odbył 
nawet zasadniczej służby wojskowej, jak twierdził inspektor AK „na 
cemencie" Alfons Jarocki ps. „Juhas", „Antoni", a także Rudolf Bigus 
ps. „Zbyszek", Jan Szalewski ps. „Soból", Leon Kulas ps. „Zawisza". 
A. Męclewski, Neugarten 27. Z dziejów gdańskiego gestapo. Warsza
wa 1974, s. 299; L. Lubecki, op. cit., s. 57. 

9. Ptasiński, op. cit., s. 167. 
10 K. Ciechanowski, op. cit. s. 167. 
11 Tamże. 
12.J. Ptasiński. op. cit., s. 69. 
13 Ksiądz Wrycza już od przełomu 1942 i 1943 roku nie uczestniczył 

w działaniach „Gryfa", niemal całkowicie zerwał kontakty z podziemiem. 
Jego decyzja o rozwiązaniu organizacji została wywołana tarciami wśród 
władz „Gryfa", zastrzeleniem Gierszewskiego i niebezpiecznym dla człon
ków konspiracji sposobem sprawowania kierownictwa przez Dambka. 
Decyzji księdza Wryczy nie podporządkował się w pierwszym rzędzie 
Dambek. który już od jakiegoś czasu sprawował w „Gryfie" rządy dykta
torskie i był faktycznym szefem organizacji, mimo że formalnie podlegał 
księdzu Wryczy jako prezesowi. Nie respektowali lego posunięcia nomi
nalnego prezesa także ludzie związani z Dambkiem. jak i ci. którzy chcieli 
nadal w zorganizowanej formie prowadzić walkę z okupantem. Dlatego 
też decyzja księdza Wryczy przeszła bez większego echa, o co niewątpli
wie zadbał również Dambek i co w warunkach konspiracyjnych nie przed
stawiało specjalnej trudności. .J. Ptasiński. op. cit., s. 135. 

14 L. Lubecki, op. cit., s. 69. 
15 K. Steyer. op. cit., s. 95. 
16 Statut Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski", Archiwum 

Państwowe w Gdańsku, (dalej cyt.: APG), zesp. Komitetu Wojewódz
kiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, (dalej cyt.: KW PZPR), 
sygn. 2384/2308. 

17 Tamże. 
18 Funkcję taką podaje .J. Ptasiński, op. cit., s. 142. W Statucie Taj

nej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski" znajdującym się w aktach 
KW PZPR nie zostało ono wymienione. APG, zesp. KW PZPR, sygn. 
2384/2308. 

19 K. Ciechanowski, Ruch oporu na Pomorzu Gdańskim 1939-1945, 
Warszawa 1972, s. 157. 

20 .J.. Ptasiński, op. cit., s. 141. 
2l Regulamin dla Komend Gminnych TOW GP, APG, zesp. KW 

PZPR, sygn. 2384/2308. 
22 Wszelkie dane zaczerpnięte zostały z K. Ciechanowski, Obsada 

personalna w Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski", „Po
merania" 1977, nr 5. Uwzględniono jedynie najważniejsze stanowiska 
organizacyjne. 
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EWA ŻYWIECKA 

Sytuacja międzynarodowa 
w zwierciadle satyrycznym 

Gazety Gdańskiej 

(1926-1938) 

Komizm pogłębia naszą wiedzę o świecie i ludziach, uczy odróżniać treść zjawiska od 
jego zewnętrznej formy i przestrzega przed pochopnością ocen na podstawie pozo-
rów1. Jak zatem karykaturzyści Gazety Gdańskiej, czołowego dziennika polskiego 

w Wolnym Mieście, pogłębiali wiedzę czytelników o świecie i ludziach, demaskując pozo
ry wydarzeń w polityce europejskiej i nie tylko? 

Problemy, które w okresie międzywojennym najczęściej 
odnajdywały wyraz w obrazkowej satyrze pisma to bez
silność Ligi Narodów, utopijność pacyfistycznych idei 

w warunkach europejskich, postępująca nieustannie militaryza
cja oraz niebezpieczne zjawiska faszyzmu i bolszewizmu. 
Wszystkie wyżej wymienione zjawiska mają znaczenie abstrak
cyjne - w sensie słownych związków wyrazowych, aczkolwiek 
okazało się, iż nie ma takiej rzeczy, której nie dałoby się naryso
wać przy pomocy odpowiedniej symboliki. Tak więc, beznadziej
ne wysiłki pokojowe Ligi przedstawiono w karykaturze Gazety 
za pomocą komicznych scenek z udziałem tej organizacji sper-
sonifikowanej pod postacią kobiety. W ciągu kilkunastu lat pu
blikowania rysunkowej satyry kobieta symbolizująca Ligę zdą
żyła się nawet zestarzeć. Podczas gdy na pierwszych rysunkach 
występuje jako młoda dziewczyna, na ostatnich jest zgarbioną 
bezbronną staruszką. Często w kontekście poczynań Ligi posłu
giwano się również karykaturalną podobizną aktualnego wyso
kiego komisarza lej organizacji. Pierwszy raz Liga pojawiła się 
na nie podpisanym rysunku z 15 lipca 1928 roku2. Jako młoda 
kobieta buja się na huśtawce zawieszonej na wielkiej armacie. 
Zza armaty wygląda roześmiany Mars mówiąc: „Niech się ko
biecina pobuja!". Dodać tutaj należy, że Liga czyta jednocze
śnie plany ogólnego rozbrojenia. Mars. jako bóg wojny często 
przewija się na rysunkach Gazety, zawsze występując w staro
żytnej rzymskiej zbroi, a wymowa tej postaci jest jednoznaczna. 
Niedowierzanie w możliwość pokojowego rozwiązywania kon
fliktów przez Ligę przedstawia rysunek z grudnia 1928 roku3. 
Ta karykatura autorstwa P. Griniowa ukazuje europejską organi
zację pokojową jako starszą kobietę śpiącą spokojnie, podczas 
gdy małe urwisy: Boliwia i Paragwaj baraszkują obok jej fotela, 
bawiąc się w wojnę. Obrazek podsumowuje zamieszczony u dołu 
napis: „do czego może się przydać babcia Liga!". Bezradność 
wobec ekspansjonistycznych dążeń Japonii odzwierciedla nato
miast karykatura M. Arciszewskiego zamieszczona w paździer
niku 1932 roku4. Na ringu walczą Chińczyk i Japończyk, dla 
łatwej identyfikacji, przebrani w stroje ludowe, a „Sędzia ka
losz", czyli Liga pod postacią komisarza przypatruje się tej bez
nadziejnej walce drapiąc się tylko w głowę. Kilka lat później 
Liga Narodów na rysunku L. Głowińskiego jest już zniedolężnia-
łą staruszką, do której zwraca się „Negus": „Babciu, ulituj się. już 
rok minął jak wróg naszedł moją ziemię", a na to ona z trąbką przy 
uchu: „Mów głośniej moje kochanie, bo źle słyszę"5. Zamiesz
czona w październiku 1936 roku karykatura nawiązywała oczy

wiście do napaści Włoch na Etiopię, tytuł negus używany był bo
wiem przez królów tego afrykańskiego kraju. Natomiast ostatnia 
satyryczna ilustracja była odzwierciedleniem rozpaczliwej nieomal 
beznadziejności poczynań tej pokojowej organizacji. Liga jako 
genewska kucharka waży w garnuszku: „krwawiący kotlet hisz
pański, czerwony barszczyk a la Stalin, Blum-bliny w krem-
lowskim sosie, specjalność - genewską zupę nic, kartofelki 
zapiekane w płomiennej polewie Goeringa, a na deser - granaty, 
granaty i jeszcze raz granaty6. Przez cały okres międzywojenny 
ocena działalności Ligi pozostaje bez zmian, znamionuje ją 
przede wszystkim brak wiary w sens istnienia tej międzynaro
dowej orgnizacji wobec braku rezultatów jej pokojowej działal
ności. Ostatni opublikowany w Gazecie Gdańskiej rysunek na 
temat poczynań Ligi jest już wyrazem wyjątkowej frustracji, po
nieważ działanie Ligi można tutaj zinterpretować wręcz jako 
przyczynę niebezpiecznych zjawisk w polityce europejskiej. 

Personifikacja została również wykorzystana w karykaturach 
na temat idei pacyfistycznych. Najczęściej pojęcie pokoju sym
bolizował anioł, zazwyczaj z gałązką oliwną w dłoni. Zdarzało 
się, iż pokojowe intencje osoby lub kraju symbolizowała sama 
gałązka oliwna. Pierwszy raz problem europejskiego pokoju 
poruszono na rysunku z 22 maja 1928 roku7. Karykatura drwi 
z europejskiego pacyfizmu. Widzimy na niej symbolizującą nasz 
kontynent kobietę grającą „pieśń pokojową Europy" na organach 
model 1928. Kobieta-Europa siedzi na taborecie z napisem Pax. 
a organy to wielki zbiór pionowych luf wystrzeliwujących poci
ski. Jest to bardzo interesująca karykatura skomponowana gra
ficznie na wzór secesyjny, niestety, nie podpisana. Anioł poko
ju, a w zasadzie maleńki aniołek, pojawił się na rysunku RA 
z 22 lutego 1931 roku8. Aniołek z gałązką oliwną stoi przed ma
łym drewnianym płotkiem, za którym posuwa się naprzód ogrom
ny czołg z napisem militaryzm. Lufa czołgu jest wymierzona 
w bezbronnego anioła. Później aniołek pokoju, zazwyczaj mały, 
chudy i bezbronny, często będzie gościł w rysunkowej postaci 
na łamach Gazety Gdańskiej. Na rysunku RA z tego samego 
roku mały skrzydlaty symbol pokoju ucieka przed Hitlerem, który 
goni go z okrzykiem „Heraus du Lausbub rotziger!'" - co tłuma
czy się dosłownie „Wynoś się ty zasmarkany łobuzie"9. Na ry
sunku tego samego autora Hitler przechodzi do rękoczynu strze
lając do biednego, chudego anioła10. Karykatura RA z 10 lipca 
1932 roku znowu ukazuje nienawistne intencje Hitlera wobec 
symbolu pacyfizmu. Na obrazku widzimy bladego i wycieńczo
nego anioła, któremu Hitler podaje lekarstwo z napisem rewizja 
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do czego może się przydać babcia Liga! 
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traktatowa. Ofiara wzbrania się przed tym medykamentem mó
wiąc „to może mi tylko zaszkodzić"". W latach późniejszych 
personifikacja pokojowych idei zniknie z satyrycznych ilustracji 
pisma. Być może zakaz ukazywania w negatywnym świetle naj
ważniejszego prześladowcy małego aniołka pacyfizmu spra
wi, iż na skutek braku kontekstu karykaturzyści zrezygnują z 
rysunkowego symbolu pokoju. 

Z pokojem i pacyfizmem bardzo ściśle wiązała się idea 
Paneuropy, której głównym europejskim propagatorem był Ari-
stide Briand, francuski polityk i laureat nagrody Nobla. Ta idea 
miała się opierać na pokojowym współistnieniu państw europej
skich. Karykaturzyści Gazety Gdańskiej pozbawieni byli złudzeń 
w tej kwestii, a skłania! ich do tego rewizjonizm niemiecki. Nieja
ko sumą wyobrażeń o Paneuropie jest karykatura zamieszczona 
na pierwszej stronie numeru z 25 stycznia 1931 roku12. Na rysun
ku widzimy Paneuropę jako młodą roślinkę przyduszoną 
ogromnym stahlhelmem. Kiedy hełm niemiecki zakrywał 
małego pieska symbolizującego Gdańsk oznaczał ochronę 
dla małego szczeniaczka (patrz art. w poprzednim nr KMR). 
Tutaj, na karykaturze RA może oznaczać tylko jedno: niewątpli
we zniszczenie pozbawionej powietrza młodej roślinki. Warun
kiem urzeczywistnienia idei paneuropejskiej były pacyfistyczne 
nastroje wszystkich państw europejskich, a co za tym idzie -
rozbrojenie. Tymczasem w tej dziedzinie satyrycy także bezlito
śnie pozbawiali czytelnika wszelkich złudzeń i nadziei. W lu
tym 1930 roku tak oto RA skomentował obrady konferencji 
rozbrojeniowej: narysowane przez niego dwa ogromne statki -
amerykański i brytyjski - blokują drogę trzeciemu - francuskie-

Gazeta Gdańska, nr 42 z 21.03.1932 r. 

Gazeta Gdańska, nr 244 z 22.10.1932 r. 

mu statkowi. Przynależność narodową rozpoznajemy po nakry
ciach głowy marynarzy. Na dole autor zamieścił napis: „obrady 
konferencji rozbrojeniowej owiane wzajemnym duchem zaufa
nia raźno posuwały się naprzód"13. Czyż ta obrazkowa relacja 
z konferencji rozbrojeniowej nie dotrze o wiele szybciej do świa
domości widza niż długi artykuł na ten sam temat? Następna 
karykatura traktująca o sprawach rozbrojenia - w ocenie jej au
tora, również RA - zrówna już wszystkich europejskich dyplo
matów, kierując pod ich adresem zarzut powolności w rozmo
wach na temat remilitaryzacji. Na obrazku mali dyplomaci jadą 
na żółwiu z napisem: rozbrojenie14. 

Pokój, Paneuropa czy rozbrojenie to pojęcia abstrakcyjne. 
Do takich należą również słowa faszyzm i bolszewizm. Dla mi
lionów ludzi terroryzownych przez fanatyków owych totalitar
nych idei, skutki wprowadzania ich w życie bynajmniej nie były 
abstrakcyjne. Oprócz ukazywania zjawiska faszyzmu za pomo
cą konkretnych wydarzeń czy polityków, w związku z sytuacją 
niemiecką, czasami faszyzm pojawiał się jako idea oderwana od 
kontekstu owładniętego nią państwa lub przy okazji rewolucji 
hiszpańskiej, .leżeli chodzi o faszyzm włoski nie był on szcze
gólnie podkreślany, chociaż jego czołowy lider bardzo często 
gościł na obrazkowych łamach Gazety Gdańskiej, a jego eks-
pansjonistyczne dążenia oraz złowroga polityka również zosta
ły zauważone. 

Pod koniec 1937 roku w Gazecie opublikowano ciekawą 
karykaturę na temat faszyzmu w Hiszpanii15. Jest to czas. kiedy 
pismo stosuje w większości przedruki z zagranicznych pism hu
morystycznych, aczkolwiek wybór takich a nie innych karyka-
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tur nie był przypadkowy. Wymowa zagranicznej karykatury 
musiała zgadzać się ze światopoglądem redaktorów Gazety. 
Wspomniana karykatura przedstawia „Rewolucję francuską wi
dzianą oczyma Francji", po raz kolejny ukazano tutaj bezsilność 
wobec nazizmu i jego złowrogiego przesłania. Na ilustracji Don 
Kichot i Sancho Pansa walczą z wiatrakami, ale skrzydełka wia
traków są dość charakterystyczne, bowiem mają kształt swasty
ki. Podobnie pejoratywne znaczenie w satyrycznym ujęciu Ga
zety Gdańskiej miało słowo bolszewizm. Ten drugi nurt poli
tyczny oparty na terrorystycznym totalitaryzmie zilustrowano 
również w hiszpańskim kontekście, lecz niecałe sześć lat wcze
śniej. Po pierwszym etapie hiszpańskiej rewolucji, kiedy w kwiet
niu wyszła z podziemia Komunistyczna Partia Hiszpanii, w maju 
tego roku RA zamieścił w Gazecie rysunek pt. „Widmo bolsze-
wizmu" dodając „Pohulało się po Rosji - pohula się po Hiszpa
nii""'. Na obrazku widzimy kościotrupa na oszalałym rumaku, 
który niczym jeździec z Apokalipsy pędzi przez Europę. 

Gazeta Gdańska, nr 117 z 24.05.1931 r. 

Na zakończenie analizy abstrakcyjnych słów odzwierciedlo
nych w karykaturze Gazety Gdańskiej należy przytoczyć jesz
cze jeden przykład, który jest ilustracją abstrakcyjnego słowa 
cywilizacja. Samo przedstawienie tematu jest dość „nieziemskie", 
a z drugiej strony przykład ten stanowi niejako sumę wyobrażeń 
satyryków o sytuacji w Europie. Autorem karykatury jest Jan 
Jędrzejczak, tytuł brzmi: „Księżyc i torpeda inż. Opla", a na ob
razku widzimy kulę ziemską o niezbyt wesołym wyrazie twarzy. 
Stojący na niej ludzie namierzają torpedę w stronę księżyca poka
zującego im język. Księżyc mówi do ziemi: „Torpedy się nie boję. 
tylko uchowaj mnie Boże przed europejską cywilizacją"17. 

Bardzo często rysownicy zdawali czytelnikom relacje z wy
darzeń politycznych w Europie, komentując satyrycznie politykę 
poszczególnych państw. Przy czym mam tu na myśli zarówno sy
tuację wewnętrzną każdego z nich. jak i stosunki międzynaro
dowe. Największym zainteresowaniem karykaturzystów cieszy
ła się Francja, przeważnie pokazywana była w pozytywnym 
świetle. Jako symbol tego państwa wykorzystywano znaną już 
w sztuce i karykaturze europejskiej postać Marianny czyli mło
dej dziewczyny w czapce frygijskiej. Z symboliką animalistycz-
ną w karykaturze Gazety Gdańskiej nie spotkałam się. Karyka
turalny synonim Francji, kogut galicyjski - równie znany jak 
Marianna- ani razu nie pojawił się na ilustracjach pisma. Nie
kiedy przybliżając odbiorcy politykę francuską, rysownik po
sługiwał się postaciami autentycznymi, jak np. na ilustracji 
z 5 września 1926 roku, na której „Georges Clemenceau wzywa 
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Księżyc: Torpedy się nie boję, tylko uchowaj mnie Boże 
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Amerykę do skreślenia francuskich długów", a ta milczy jak 
sfinks - w znaczeniu dosłownym. Karykaturę zatytułowano 
„Gadał dziad do obrazu"18. Niestety, zamieszczona na ilustracji 
sygnatura, którą spotkałam tylko na tej jednej karykaturze, oka
zała się niemożliwa do rozszyfrowania. Redakcja nie wspomina 
również, aby był to przedruk z pisma humorystycznego lub ja
kiegokolwiek innego. 

Oprócz ilustrowania konkretnych posunięć polityków fran
cuskich, chętnie zamieszczano ich portretowe karykatury, co 
czyniono także w przypadku szeregu innych znanych postaci 
w polityce europejskiej. Kiedy karykaturzysta rysował postać 
Marianny, przeważnie pojawiała się ona w towarzystwie innych 
narodowych personifikacji w kontekście stosunków międzynaro-
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Flirt pilnie obserwowany. 
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dowych. Na rysunku RA z 8 listopada 1931 roku Marianna rzuca 
niemieckiemu Michelowi kolo ratunkowe z napisem „nienaruszal
ność traktatów", a topiący się Michel wola,,wolę się utopić" (patrz 
poprzedni KMR)19. Nieco wcześniej w kwietniu tego roku na la
mach Gazety zamieszczono interesującą satyryczną ilustrację zbli
żenia francusko-radzieckiego20. Na ławeczce przytulają się żoł
nierz radziecki i Marianna. Z oddali obserwują ich Włoch, Polak 
i Anglik. Obrazek nosi tytuł „Flirt pilnie obserwowany" i wydaje 
się proroczy, gdyż w roku następnym Francja zawarła ze 
Związkiem Radzieckim pakt o nieagresji. Motyw ukazania 
zbliżenia dwóch państw, jako flirtu był popularnym chwy
tem satyrycznym. W kwietniu roku 1930 w ten sam sposób 
ukazano flirt niemiecko-wloski21. 

Gazeta Gdańska, nr 180 z 19.11.1931 r. 
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Jeżeli chodzi o wizerunek Anglii w rysunkowej satyrze Ga
zety raczej nie był on pozytywny, aczkolwiek jednoznacznie ne
gatywny jak np. Niemiec czy Związku Radzieckiego również 
nie był. W stosunku do Wielkiej Brytanii karykaturzyści posłu
giwali się jej międzynarodową personifikacją, albo - co zdarza
ło się równie często-jej odpowiednikiem animalistycznym. Tak 
więc w kontekście poczynań angielskich spotykamy Johna Bull'a 
z fajką i w meloniku na bujnej czuprynie albo Iwa. Co ciekawe, 
John Bull występował w karykaturach zawsze, kiedy rysownik 
miał zamiar przedstawić w swojej twórczości angielską politykę 
wewnętrzną albo politykę zagraniczną na forum europejskim. 
Natomiast kiedy tematem satyrycznym na rysunku była sytuacja 
w koloniach, Wielką Brytanię zawsze symbolizuje lew. Istnieje 
tylko jeden wyjątek potwierdzający niejako powyższą regułę. 
Podstawowym zarzutem satyryków skierowanym przeciw Wiel
kiej Brytanii była jej pobłażliwość w kwestiach niemieckich, 
a zwłaszcza w sprawie niemieckich długów. W roku 1931 mo-
nogramista RA narysował grubego i wielkiego Johna Bull'a sto-

Gazeta Gdańska, nr 251 z 13.12.1931 r. 

jącego obok kasy, przed nim stoją dwa małe ludziki: Bruening 
i Curtis z kwiatami i wyrazem twarzy pełnym wdzięczności. Na 
wstążce od kwiatów napisano „gott segne England"22. Jest to 
pierwszy wizerunek Johna Bull'a w karykaturze Gazety Gdań
skiej, w zasadzie nie był on częstym gościem na humorystycz
nych obrazkach. Czasami rysownicy używali tej międzynarodo
wej personifikacji w związku z angielską polityką gospodarczą. 
Pod koniec 1931 roku RA narysował grubego Johna Bull'a, który 
uosabiał angielską gospodarkę dawniej, a pod nim zamieścił tego 
samego Johna Bull'a, lecz straszliwie odchudzonego, co obra
zować miało stan angielskiej gospodarki w dniu teraźniejszym23. 
Karykaturę autor podsumował słowami „Zmierzch „prosperity" 
krainy funta". W ten oto lakoniczny sposób karykaturzysta RA 
skomentował skutki kryzysu gospodarczego w Wielkiej Bryta
nii. Jednak najczęściej tematykę angielską poruszano w powią
zaniu z polityką kolonialną, a w tym najczęściej w kontekście 
praw indyjskich. Niezwykle przychylnie nakreślano postać naj
ważniejszego działacza narodowowyzwoleńczego w Indiach, 
Mahatmy Gandhiego, ukazując jednocześnie jego bezbronność 
wobec brytyjskiego imperium. Być może ogromny straszny lew 
był w tej sytuacji bardziej użytecznym symbolem dla karykatu
rzysty. Na rysunku RA z początku 1931 roku Gandhi siedzi 
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w klatce, na której rozłożył się wielki lew, oczywiście w meloni
ku. Lew zastanawia się: „nie wiem doprawdy, czy ten Gandhi 
jest dla mnie niebezpieczniejszy kiedy siedzi, czy gdy jest na 
wolności..."24. Wszystkie karykatury o sytuacji w Indiach pod-
kreślają ogromną przepaść pomiędzy indyjskim chudzinką Gan-
dhim a ogromnym lwem brytyjskim. Na jedynej ilustracji poru
szającej ten problem przy pomocy personifikacji brytyjskiego 
imperium w postaci Johna Bull'a, karykaturzysta ironizuje na 
temat „siły materii i sily ducha"25. Aby ukazać brytyjską siłę autor 
owej karykatury umieścił Johna Bull'a w otoczeniu czołgów i sa
molotów stojących naprzeciw wychudzonego Gandhiego z małą 
kózką. Wydawać by się mogło, iż wspomniana wyżej przychyl
ność wobec Gandhiego oznaczała jedynie litość w stosunku do 
jego osoby, lecz byłby to obraz niepełny. W rzeczywistości tego 
niezwykłego indyjskiego polityka darzono wielkim szacunkiem 
i ceniono jego mądrość, o czym świadczą pisemne artykuły na 
temat sytuacji w Indiach26. Satyryczne ukazanie materialnych 
dysproporcji sił pomiędzy metropolią a indyjskim działaczem 
niepodległościowym oznaczało ubolewanie nad taką sytuacją 
i nie trzeba dodawać, iż cala sympatia karykaturzystów leżała 
po stronie Mahatmy Gandhiego. 

Gazeta Gdańska - Echo Gdańskie, nr 107 z 10.05.1926 r. 

Karykaturalny obraz Włoch na lamach Gazety Gdańskiej 
związany był przede wszystkim z osobą Benito Mussoliniego. 
Na Włochy patrzono przez pryzmat jego poczynań. Już l() maja 
1926 roku zamieszczono karykaturalną podobiznę Benito Mus
soliniego. Była to pierwsza satyryczna ilustracja Gazety Gdań
skiej27. Na rysunku duce „marzy o wskrzeszeniu imperium rzym
skiego", a globus pokazuje mu język. Autorem tej karykatury 
był Paweł Griniow. Dwa lata później swoją satyryczną interpre
tację włoskiej polityki wewnętrznej przedstawił Mieczysław Pio
trowski28. Na rysunku widzimy zadumanego Mussoliniego u stóp 
wybuchającej właśnie Etny. Dyktator mówi: „Jedyny łajdak, któ
remu nie mogę gęby zamknąć!". W podobnym tonie utrzymane 
są wszystkie karykatury poruszające temat włoski. Kiedy rysow
nik ukazywał państwo włoskie nie używał żadnej szczególnej 
symboliki, aczkolwiek Wiochy jako kraj czy narodowość wy
stępują w karykaturze Gazety niezwykle rzadko, bo zaledwie 
dwa razy. Obydwa wypadki zostały opisane już wcześniej, cho
dzi o karykaturę „Kindergarten - Paneuropa" (poprzedni arty
kuł KMR 1(28) 2000) i satyrę na flirt francusko-radziecki. Za 
każdym razem przedstawiciel Włoch wyróżnia się w tłumie na
rysowanych postaci poprzez charakterystyczny kapelusz z pió
rami. Powracając jednak do osoby włoskiego dyktatora, ostatni 

Rozpacz dyktatora 

Mussolini: Jedyny łajdak, któremu nie mogę gęby zamknąć! 
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raz w karykaturze interesującego nas pisma pojawił się w towa
rzystwie Adolfa Hitlera w październiku 1936 roku, co stało się 
przyczyną konfiskaty tego numeru. Na owym rysunku, zatytuło
wanym „Sprzeczka dwóch braci", Benito i Adolf kłócą się o glo
bus. Hitler mówi: „Globus jest mój", na co Mussolini: „O nie, 
kochanku, nie udźwigniesz. Świat do mnie należy"29. 

Inne państwa europejskie, oprócz wyżej wymienionych, nie
zwykle rzadko stanowiły temat satyrycznych ilustracji. Spora-
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dycznie publikowano karykatury ilustrujące pojedyncze wyda
rzenia z polityki innych krajów Europy, jak np. satyryczna rela
cja z przewrotu w Jugosławii z roku 1929 czy humorystyczny 
rysunek na temat spotkania na Dunaju królów Rumunii i Bułga
rii3". Wyjątkiem jest Hiszpania, na jej temat pod koniec lat trzy
dziestych zamieszczono wiele przedruków karykatur z pism za
granicznych, a powodem tego była oczywiście rewolucja31. 

Natomiast dość znacznym zainteresowaniem ołówkowych 
satyryków Gazety Gdańskiej cieszyły się państwa innych konty
nentów, szczególnie Stany Zjednoczone, ale i niektóre państwa 
afrykańskie czy azjatyckie. Podejście karykaturzystów do poli
tyki amerykańskiej nacechowane było brakiem wiary w pacyfi
styczne intencje tego ogromnego państwa. Stany Zjednoczone, 
podobnie jak Francja. Anglia czy Niemcy, w międzywojennej 
karykaturze posiadały swój rysunkowy synonim, którym był sym
boliczny Wuj Sam. Postać ta, zazwyczaj we fraku i z brodą, na 
głowie zawsze miała cylinder w barwach amerykańskiej flagi. 
Na nie podpisanym rysunku z 12 lipca 1928 roku Wuj Sam wy
skakuje z drewnianego konia trojańskiego, trzymając w rękach 
rewolwery. Do konia przyczepiono napis pakt antywojenny. Ka
rykatura nosi tytuł: „Koń trojański w amerykańskim wydaniu"32. 
Była to niewątpliwa aluzja do prowadzonych na forum Ligi Na
rodów rozmów zakończonych podpisaniem 27 sierpnia tego sa
mego roku paktu Brianda-Kelloga wykluczającego wojnę, jako 
środek regulowania sporów międzynarodowych. Dodać należy, 
iż jednym z współtwórców tego paktu był właśnie Amerykanin, 
więc Stany Zjednoczone były jednym z głównych uczestników 
pokojowych rozmów. Karykaturzyści Gazety Gdańskiej manife
stowali jednak swoją nieufność wobec tego państwa, a z drugiej 
strony starali się demaskować błędną politykę USA w sto
sunku do Niemiec. Karykatura RA z 10 lipca 1931 roku 
przedstawia - symbolizującą Stany - Statuę Wolności trzyma

jącą moratorium. Nieopodal widać rozradowanego niemieckie
go żołnierza, który cieszy się iż może przyspieszyć budowę 
pancerników. Oczywiście intencje chytrego Niemca wyjaśnia 
werbalna część tej satyrycznej ilustracji. W ten sposób autorzy 
zamieszczonych w Gazecie karykatur ironizowali na temat poli
tyki amerykańskiej. 

Oprócz Stanów Zjednoczonych na karykaturalnych obraz
kach pisma pojawiał się problem chińsko-japoński. Zwłaszcza 
pod koniec lat trzydziestych opublikowano sporo karykatur bez
względnie krytykujących agresję japońską33. Pojedyncze kary
katury dotyczyły również Afganistanu, Egiptu, Erytrei i Soma
lii34. O ile humorystyczne obrazki dwóch pierwszych państw 
miały charakter raczej informacyjny, o tyle nie podpisana 
karykatura na temat wydarzeń w Erytrei i Somalii jest zde
cydowanym oskarżeniem europejskich dyplomatów. Ta cie
kawa i lustracja zatytułowana „Groza wojny i dyplomacja" przed
stawia dyskutujących ze sobą malutkich dyplomatów, podczas 
gdy pędzi wprost na nich ogromny słoń w masce gazowej35. Ob
razek ten opublikowano 30 sierpnia 1935 roku. Jeszcze tego sa
mego roku Włochy zaatakują Etiopię, w roku następnym Niem
cy wkroczą do Nadrenii, łamiąc tym samym traktat wersalski. 
Później wydarzenia będą toczyły się z błyskawiczną szybkością, 
prowadząc do nieuniknionej wojny. Dlatego wymienioną wyżej 
karykaturę trzeba zaliczyć do owego specyficznego rodzaju ka
rykatur proroczych. 

Rola owych karykatur polegała przede wszystkim na lako
nicznym acz trafnym i głębokim informowaniu opinii publicz
nej o ważnych wydarzeniach z zakresu polityki światowej. Jeśli 
przy okazji zabawny rysunek wywoływał uśmiech na twarzy czy
telnika Gazety Gdańskiej można powiedzieć, iż wobec niewe
sołej sytuacji Polaków Wolnego Miasta spełniał on funkcję po
żyteczną i niewątpliwie pozytywną. 
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Ż
ydzi pojawili się na ziemiach polskich jako handla
rze. Najbardziej znanym i uwiecznionym był Ibrahim 
Ibn Jakub, który w latach 960-965 odbył podróż do 

Czech i Niemiec, gdzie zebrał wiadomości o Polsce nazywa
jąc ją ziemią Mieszka. 

Pierwsi Żydzi osiedlili się na ziemi polskiej w X wieku 
jako mincerze książęcy i królewscy. W XIII wieku masowo 
zasiedlali ziemie polskie uchodząc przed prześladowaniami 
we Francji i Niemczech. W 1264 roku otrzymali tzw. przy
wilej kaliski od Bolesława Pobożnego, który był podstawą 
ich bytu w naszym kraju. Osiedlali się głównie w miastach 
trudniąc się handlem. 

Miasteczka Pomorza Gdańskiego do pierwszego rozbio
ru Polski nie były na stałe zamieszkane przez ludność po
chodzenia żydowskiego. Powodował to zakaz wielkiego mi
strza krzyżackiego Zygfryda von Feuchtwangen wydany 
w 1309 roku. Przyczynił się do tego opór miejscowych kup
ców i organizacji cechowej przeciw obcej konkurencji. Z te
go powodu do końca XVIII wieku Żydzi osiedlali się na 
przedmieściach i na wsi, gdzie prowadzili karczmy oraz trud
nili się handlem i rzemiosłem. Od tego okresu zaczęła ro
snąć liczba ludności żydowskiej w pomorskich miastach. 
W 1780 roku na terenie parafii gniewskiej mieszkało już 
50 Żydów. Dalsze zasiedlanie przyspieszyły wojny napole
ońskie z początku XIX wieku, kiedy to na skutek niszczenia 
przedmieść Żydzi masowo szukali schronienia w miejskich 
domostwach. 

Wcześniej, bo wraz z pierwszym rozbiorem Polski w 1772 
roku, władze pruskie, które objęły w swoje władanie Pomo
rze Gdańskie, wydały rozporządzenie, zmuszające ludność 
żydowską do opuszczenia wsi i przeniesienia się do miasta. 
Preferowano w tym rozporządzeniu tylko bogatych Żydów, 
biedni zaś skazani byli na opuszczenie Pomorza. 

Pierwszy a zarazem wymowny obrazek z życia gniew
skich Żydów w 1807 roku ukazuje Antoni Białkowski w Pa
miętnikach starego żołnierza, (Warszawa 1903). Autor 
mając 19 lat służył w wojsku napoleońskim w stopniu 
porucznika, walcząc przeciw Prusom w 1807 roku w tzw. 
kampanii pomorskiej. Wojska te przemierzając szlak z Byd
goszczy do Gdańska stacjonowały także m.in. w Gniewie. 

Białkowski opisuje jak to w lutym 1807 roku kwatero
wał w szynku gniewskiego Żyda, który odstąpił mu sypialnię 
zamieszkując w innym pokoju. Wspomina dalej, jak po paro
godzinnym śnie zbudził go hałas i szczęk broni. Powodem tego 
była awantura spowodowana przez jednego z żołnierzy, który 
próbował wymusić na Żydówce sprzedaż wódki. To zajście 
zmusiło Białkowskiego do interwencji. Po kilku minutach owa 
Żydówka zaczęła szukać swego wybawcy, którego uznała za 
anioła. Okazało się, że jej ojciec leżący od trzech lat w łóżku, 
zapomniał o swej słabości, wstał i uciekł na dziedziniec. Po
wodem tego, jak podaje autor, był powrót cyrkulacji krwi 
spowodowany strachem. Żydzi z sąsiednich domów zbiegli 
się do wspólnej modlitwy dziękczynnej. Obsypali oficera da
rami w postaci wódki, pieniędzy i bielizny. 

W 1816 roku mieszkało w Gniewie 192 Żydów. Była to 
spora ilość, zważywszy że Gniew liczył wówczas zaledwie 1865 
mieszkańców. Miejscowi Żydzi w 1820 roku nabyli prywatny 

dom, który zaadaptowali na miejsce modłów i siedzibę gminy 
żydowskiej. Synagoga ta mieściła się na zapleczu kamienicy 
przy dzisiejszej ulicy Sobieskiego przed budynkiem bramnym 
zamku gniewskiego. Naprzeciw synagogi leżała skarpa pro
wadząca na podzamcze. Tam prowadziły schody nad brzeg rzeki 
Wierzycy, gdzie mieścił się basen wodny zwany mykwą. Za
wierał on wodę deszczową która stanowić miała oczyszczają
cy dar niebios. Mykwa pełniła funkcję łaźni rytualnej. 

Gniewscy Żydzi posiadali też swój cmentarz, który usa
dowiony był na szczycie wzniesienia, po lewej stronie ulicy 
prowadzącej do Gniewskich Młynów, leżący naprzeciw par
ku miejskiego. Cmentarz założony był zgodnie z ówczesny
mi przepisami, czyli poza obrębem zabudowy miejskiej. 
W chwili obecnej na owym cmentarzu o powierzchni 0,3 ha 
zachowały się nieliczne już ślady mogił. 

W 1835 roku utworzono przy synagodze szkółkę dla dzie
ci żydowskich. Pierwszym nauczycielem był Jacob Hochmann. 
W roku następnym uczył tam tylko jeden nauczyciel Rothen-
stein, co było podyktowane trudnościami finansowymi. 

Poniższe zestawienie przedstawia liczbę dzieci uczących 
się w szkole żydowskiej w latach 1836-1860. 

W latach 1836-1852 podano liczbę dzieci z samego Gnie
wa, zaś w latach następnych z całej Gminy Synagogalnej. 
Warto dodać, że część dzieci uczęszczała do szkoły chrze
ścijańskiej. 

Liczba Żydów w Gniewie wzrosła w 1871 roku do 314 
osób. Powodem tego przypływu były mnożące się wystąpienia 
antysemickie w Niemczech i Rosji. Przyczyną antysemityzmu, 
według Leona Pinskera, był brak państwa żydowskiego. Człon
kowie tej narodowści nie byli nikomu wygodni. Żydzi postrze
gani byli dla żyjącego jako martwi, dla tubylca jako obcy, dla 
zasiedziałego jako włóczędzy, dla bogacza jako żebracy zaś 
dla biedaka jako milionerzy. 

W Gniewie znana była żydowska rodzina Loewensteinów 
- bogatych przedsiębiorców i kupców, którzy wspomagali 
ubogich mieszkańców Gniewa, bez względu na ich wyzna
nie czy narodowość. W latach 1915-1917 Józef i Dawid Lo-
ewenstein przeznaczyli 3575 marek do podziału pomiędzy 
ubogich mieszkańców Gniewa. Wcześniej, bo w 1900 
roku Herman i Bertha Loewenstein przeznaczyli na ten 
cel 10000 marek zakładając jednocześnie własną fundację. 

W województwie pomorskim do 1928 roku gminy wy
znaniowe żydowskie funkcjonowały na podstawie ustawy pru
skiej z 1847 roku. Działały według własnych statutów 
zatwierdzonych w 1858 roku przez władze pruskie. Ustawa 
gwarantowała im samodzielność i dotyczyła głównie orga
nizacji życia religijnego oraz spraw finansowych. Pierwsza 
z wymienionych ustaw gwarantowała gminie samorząd, któ
ry utrzymywał kontakty z władzami administracyjnymi. W wy
borach do władz gminnych uczestniczyli wyłącznie mężczyź
ni, którzy ukończyli 25 rok życia, mieszkający w gminie co 
najmniej rok i opłacający podatek gminny. Obowiązywał tzw. 
system kurialny; w ten sposób jedynie najbogatsi lub wy
kształceni Żydzi wchodzili do zarządu lub reprezentacji. 



W 1885 roku w Gniewie było 194 Żydów, w 1895 - 128, 
w 1905-110, w 1 9 1 0 - 9 1 , zaś w 1921 tylko 20. 

Jak wynika ze spisu ludności, przeprowadzonego w 1921 
roku, na terenie województwa pomorskiego było 2927 Ży
dów, a w 1925 roku już tylko 2132. Po zakończeniu wojny 
mieszkańcy wyznania mojżeszowego opuszczali ziemie by
łego zaboru pruskiego, udając się zazwyczaj do Niemiec. Po 
1926 roku, w warunkach wyraźnej choć krótkotrwałej stabi
lizacji gospodarczej, następował powolny napływ na teren 
Pomorza ludności żydowskiej z ziem byłego zaboru rosyj
skiego. Już w 1934 roku województwo pomorskie zamiesz
kiwało 3400 osób narodowości żydowskiej. Trzy lata póź
niej było ich 8504 osób. 

Natomiast gwałtowny odpływ ludności żydowskiej z Po
morza po 1920 roku wywołał poważne perturbacje w życiu 
gminy gniewskiej. Zabrakło rabina, który wcześniej dojeżdżał 
ze Starogardu. Jak dowiadujemy się ze sprawozdania staro
sty gniewskiego, gminę żydowską w 1921 roku w Gniewie 
obsługiwał kantor, który wcześniej był nauczycielem religii 
i rzezakiem rytualnym w Starogardzie. 

Według spisu z 1921 roku członkami żydowskiej gminy 
wyznaniowej w Gniewie byli: 

Emil Cohn, Jacob Cohn, Nathan Cohn, Simon Cohn, Al
bert Galiński Falkenau, Flora Grunfeld, Lonis Lehmann, Ju-
lius Liebert, Lindenstrauss, Jacob Lindenstrauss, Moritz Lin-
denstrauss, Rosa Raibach, Rosenstein, Abraham Stein. 

Rok wcześniej do gminy tej należało 20 osób. 
W 1987 roku w tygodniku „Wybrzeże" ukazała się roz

mowa z panią Rożkową pt. „Nie zmienił się tylko herb". Pani 
Rożkowa urodzona w Gniewie w 1906 roku, w wieku 30 lat 
przeprowadziła się do Łodzi. Jako mała dziewczynka biega
ła do zamku, w pobliżu którego stała synagoga. Gniewscy 
Żydzi w oczach Rożkowej to ludzie bogaci, wystrojeni, w cy
lindrach, zupełnie inni niż ci później widywani na łódzkich 
Bałutach. Najpopularniejszym nazwiskiem wśród gniewskich 
Żydów był Cohn. Nazwisko to nosili m.in. obuwnik i cu
kiernik. Pamięta też bławatnika Wintera i piekarza Steina. 

W latach 1925-1926 mieszkała w Gniewie ponoć tylko 
jedna stara Żydówka, która być może opuściła w 1926 roku 
miasto, gdyż jeden z raportów policyjnych podał, że nie ma 
już Żydów w Gniewie. Według obliczeń Urzędu Wojewódz
kiego w 1931 roku mieszkało dziewięciu Żydów w różnych 
miejscowściach powiatu gniewskiego. W 1932 roku, 
według jednej ze statystyk, było ich czterech, co było 
możliwe uwzględniając dokonaną 1 kwietnia 1932 roku 
likwidację tego powiatu. Warto dodać, że według żydow
skiego rytuału, do odprawiania modlitwy w synagodze nie
zbędna była minimalna liczba 10 dorosłych mężczyzn. 

Pod koniec 1932 roku liczba Żydów w Gniewie wzrosła 
do dziewięciu. W późniejszym okresie nadal było ich nie
wielu. Społeczność żydowska miała poważne problemy 
z utrzymaniem synagogi, a w 1938 roku pojawiła się oferta 
jej kupna ze strony polskich władz wojskowych. Jednak jesz

cze w maju 1939 roku synagoga w Gniewie ujęta została 
w sporządzonym przez starostę wykazie stanu majątkowego 
gminy w Świeciu, do którego przynależała od 1933 roku. Do 
transakcji prawdopodobnie już nie doszło na skutek skom
plikowanej sytuacji politycznej w 1939 roku. 

Niewielka liczebność gminy wyznaniowej w Gniewie 
spowodowała, że nie przeprowadzono w niej wyborów. 
W 1921 roku w cztemastoosobowej wówczas gminie funk
cję starszych pełnili Abraham Stein i Julius Liebert. Później
szy, jeszcze większy spadek liczby członków gminy nie mógł 
zmienić sytuacji. Dopiero w 1933 roku przyłączenie gminy 
gniewskiej wraz z nowską do świeckiej umożliwiło jedy
nemu wówczas uprawnionemu Żydowi z Gniewa, zamoż
nemu 32-letniemu kupcowi Szymonowi Leszkińskiemu, 
wzięcie udziału w wyborach do władz nowej gminy. Tenże 
wchodził w skład zarządu gminy wyznaniowej żydowskiej 
Świecie-Nowe-Gniew wybranej w 1937 roku, pełniąc funk
cję zastępcy członka. 

W marcu 1928 roku na łamach „Pommereller Tageblatt" 
ukazał się artykuł, w którym Niemcy oskarżyli Polaków o roz
myślne uszkodzenie nagrobków na cmentarzu żydowskim 
i zdewastowanie synagogi w Gniewie. Po zbadaniu sprawy 
na polecenie Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego okazało 
się, że na cmentarzu była uszkodzona tylko jedna płyta mar
murowa, znajdująca się w takim stanie od szeregu lat. Cały 
kirkut był natomiast zaniedbany, co wynikało z braku odpo
wiedniej opieki, gdyż do 1926 roku mieszkała w Gniewie 
tylko jedna osoba wyznania mojżeszowego. W późniejszym 
okresie przybyło kilka rodzin żydowskich z byłego zaboru 
rosyjskiego, które nie interesowały się cmentarzem. Nekro
polia ta została zlikwidowana po 1945 roku. Dzisiaj pozo
stało po niej jedynie ukształtowanie terenu w postaci skarp 
oraz nieliczne ślady mogił. 

Wartość synagogi gniewskiej była wyceniona w 1939 roku 
na 3000 zł, zaś majątek ruchomy na 300 zł. W budżecie gminy 
na 1939 rok brak było wydatków na utrzymanie świątyni. 
Z tego wynika, że była nieczynna. W 1933 roku na synagogę 
i cmentarz w Gniewie gmina żydowska przewidziała 120 zł. 

Kres społeczności żydowskiej zadał wrzesień 1939 roku, 
po którym dwoje miejscowych Żydów, Arciana Lesza i Ewę 
Lindenstraus, zamordowali okupanci. 

Świątynia nasza, święta i wspaniała, 
w której Cię chwalili nasi przodkowie, 
stała się pastwą pożaru, 
i wszystko cośmy kochali, 
zmieniło się w zgliszcza. 

(Iz. 64, 10). 
Przytoczone słowa z Księgi Izajasza wiernie oddają wie

lowiekowy tragizm narodu żydowskiego przebywającego 
w diasporze- narodu, który nigdy i nigdzie nie zaznał w peł
ni spokoju. Osadnictwo żydowskie na ziemi gniewskiej trwa
ło nieprzerwanie do 1939 roku, kiedy hitlerowcy poddali Ży
dów eksterminacji. 

Najstarsza synagoga na Kociewiu 
Najstarszą, zachowaną do naszych czasów synagogą reformowaną była świątynia w Starogardzie. 

Zbudowano ją około 1849 roku w miejscu dawnego ogrodu, przekształconego następnie w niewielki rynek. 
Budowla miała kształt wydłużonego prostokąta, zwieńczonego przy krótszych bokach trójkątnymi szczytami. 
Elewacje świątyni otrzymały stosowaną w połowie XIX wieku dekorację klasycyzującą w postaci ceglanych 
przyściennych pilastrów, przebiegających na całej wysokości budynku... 

Wnętrze sali modlitewnej dzieliła w pionie na dwie kondygnacje wysoka drewniana galeria dla kobiet, wsparta 
na słupach. Ściany pokrywały malowidła wyobrażające fantastyczne stwory, a ze stropu zwisały dwa potężne 
żyrandole. 

Wyposażenie wnętrza synagogi starogardzkiej zostało rozgrabione przez hitlerowców w 1939 roku. Urządzili 
oni tutaj miejsce kaźni dla ludności polskiej i żydowskiej. 

Na podstawie: 
Hanna Domańska, Kamienne drzewo płaczu. Gminy żydowskie województwa gdańskiego, ich dzieje i zabytki. KAW, Gdańsk 1991 



KRZYSZTOF KOWALKOWSKI 750 lat wsi 
i parafii Miłobądz 

Miłobądz jedna z wielu wiekowych wsi na Kociewiu przygotowuje się do upa-
miętnienia swoich jubileuszy. W bieżącym roku wieś obchodzić będzie 
750-lecie pierwszego zapisu w historycznych dokumentach. Jej nazwa pocho

dzi od staropolskiego imienia Miłobąd. Jak pisze Edward Breza, w staropolszczyźnie 
imion z członem bąd było bardzo dużo. Niektóre zachowały się jedynie w pisowni jak 
Przebąd, Wszebąd i Niesiebąd, inne zostały utrwalone w nazwach do dziś istniejących 
miejscowości, np. Chociebąd, Dobrobąd, Małobąd, Przebędowo. Równie częsty był przy
miotnik miły w wielu dwuczłonowych imionach staropolskich np. Miłobor, Miłobrat, Mi-
łogost, Miłowuj, Miłosław. Od tych imion wzięło nazwy wiele miejscowości w Polsce 
i w Slowiańszczyźnie. Nazwę Miłobądz noszą również wsie na Pomorzu Zachodnim w po
wiatach: Szczecinek, Sławno, Miastko i Drawsko Pomorskie. 

Trudno dziś powiedzieć kiedy osiedlili się pierwsi miesz
kańcy dzisiejszej wsi Miłobądz. Na pewno o wiele lat 
wcześniej niż po raz pierwszy zapisana została nazwa. 

Świadczączą tym znajdowane często w XIX wieku przez miesz
kańców wsi podczas prac polowych groby skrzynkowe. Wiele 
takich grobów znaleziono już około 1833 roku. W 1973 roku 
przypadkowo odkryty został szkielet ludzki. Przeprowadzo
ne przez pracowników Muzeum Archeologicznego w Gdań
sku badania pozwoliły na odnalezienie również zapinki brązo
wej, naczynia glinianego i bransolety. Było to cmentarzysko 
pochodzące z II wieku. 

Wcześniejsze badania prowadzone w innych miejscach 
wsi przez pracowników tegoż muzeum, przyniosły odkrycia 
ułamków ceramiki z wczesnej epoki żelaza oraz bryłek pole
py, co wskazywałoby na istnienie w tym miejscu osady, bądź 
grodziska z około 500 lat p.n.e. W innym miejscu odnalezio
ne zostały różne przedmioty z okresu epoki kamiennej, a więc 
1700 lat p.n.e., a także z epoki kultury pomorskiej i średnio
wiecza. W kilku punktach pomiędzy drogami z Miłobądza 
do Malenina i Mieścina odkryte zostały ślady osadnictwa 
z epoki żelaza, kultury wielbarskiej i prapolskiej, a w okoli
cach Małego Miłobądza (dawnego folwarku) odnaleziono 
wykopaliska z okresu neolitu i epoki brązu, wskazujące na 
istnienie w tym miejscu osady już około 2 tysiące lat p.n.e. 
Na terenie Instytutu Sadownictwa odnalezione zostało cmen
tarzysko ludności kultury pomorskiej, m.in. grób skrzynko
wy i fragmenty trzech popielnic z epoki wczesnego żelaza. 

Jest to tylko część informacji o odkryciach na terenie 
Miłobądza, nie wynikały one z planowych badań wykopali
skowych, a jedynie przy okazji prac ratunkowych i powierzch
niowych prowadzonych na skutek przypadkowych znalezisk 
dokonanych przez mieszkańców. Wszystkie te odkrycia wska
zują na dogodne warunki osadnicze, jakie panowały na tere
nie dzisiejszej wsi Miłobądz i w jej okolicach. Podobne in
formacje o odkryciach wykopaliskowych dotyczą również 
pozostałych wsi parafii Miłobądz. 

Pisząc o tak starych wsiach jakimi są Miłobądz, Male-
nin, Mieścin i inne, należy wspomnieć choć w kilku zda

niach o książętach, do których wsie te należały. Najstarszym 
dokumentem pisanym na Kociewiu jest akt darowizny dla 
szpitala św. Jana w Starogardzie, wystawiony w Świeciu 
w 1198 roku przez księcia pomorskiego Grzymisława. Po jego 
śmierci dzielnicą władał Sambor I, który zjednoczył Pomo
rze Gdańskie. Gdy ten zmarł, władzę przejął jego brat Mści
woj 1 (Mściwuj, Mszczuj, Mestwin), panujący od około 1207 
do około 1217 roku. Po nim na Pomorzu władał jego naj
starszy syn, Świętopełk zwany Wielkim. Gdy jego młodsi 
bracia uzyskali pełnoletność otrzymali swe dzielnice. W 1223 
roku Wartysław I (Warcisław I) otrzymał dzielnicę świecką, 
Sambor II w 1230 roku dzielnicę lubiszewsko-tczewską, 
a Ratybor około 1233 roku zasiadł w Białogardzie nad 
Łebą. Świętopełk, jako brat-senior władając księstwem 
gdańskim, sprawował nadal zwierzchnictwo nad młod
szymi braćmi. Sambor II siedzibę swego księstwa lubi-
szewsko-tczewskiego miał w Lubiszewie, ale na przełomie 
1252 i 1253 roku przeniósł stolicę do Tczewa. 

Właśnie z Samborem II związane są pierwsze udokumen
towane informacje o Miłobądzu. Wiążą się one z powstałą 
w 1243 roku diecezją chełmińską i pochodzą z 1250 roku. 
Wtedy to książę oświadczył, że biskup kujawski Michał 
udzielił mu 300 grzywien pożyczki, gdy żył on na wygnaniu, 
wypędzony przez swego brata Świętopełka. Za to też nadał 
biskupowi siedem wsi, wśród których było także Miloban-
dze. Odtąd, aż do sekularyzacji dóbr kościelnych przez rząd 
pruski, Miłobądz był własnością biskupów kujawskich. Tu 
też, zapewne jeszcze za czasów książęcych z chwilą zapro
wadzenia chrześcijaństwa, powstała parafia i drewniany ko
ściół. Brak jednak na ten temat informacji źródłowej. 

Nazwa wsi na przestrzeni dziejów zmieniała się. Źródła 
pisane wymieniają w 1250 roku również Milobandz i Mylo-
bandz. W latach następnych wymienia się Mylobanz, Mylo-
bandze, Mylobanze i Milobanz; w XIII wieku - Mylobancz, 
Mylovanz, Mylowancz, Milobancz, Milebancz, Milobandz, 
Milobancze. Natomiast w XIV wieku nazwę wsi pisano Me-
lovancz, Melbancz, Meelbantcz. Kolejne nazwy bardziej 
przypominają dzisiejszą formę, gdyż w XVI i XVII wieku 
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pisze się m.in. Miłobądz, Mielebantz, Millebantz, Miłobącz 
i Miłobandz, Milobondz, Miłobandz, Miłobądz i Miłobądz. 
Dopiero zabór pruski powoduje, że o wsi pisze się Muhlbantz, 
Milebanz ale i Miłobądz. Po odzyskaniu niepodległości 
w 1920 roku wieś powróciła do swej tradycyjnej nazwy 
Miłobądz. Zawsze jak z powyższego widać nazwa wsi 
była zbliżona w swym brzmieniu do tej pierwszej histo
rycznej z 1250 roku. 

Po tym pierwszym zapisie z 1250 roku, ponownie na
zwa wsi pojawia się w dokumentach dotyczących 
Żuław Steblewskich z 1256 roku, kiedy to pisze się 

o bagnie na lewym brzegu Szpęgawy, płynącej pomiędzy Mi-
łobądzem a Zajączkowem. Była zatem Szpęgawa rzeką gra
niczną pomiędzy tymi dwiema posiadłościami, ale granice 
Miłobądza sięgały wówczas do rzeki Szpęgawy w jej pier
wotnym biegu. W 1257 roku książę Sambor II odnawia przy
wilej biskupowi Wolimirowi, za co ten dopłaca księciu 100 
grzywien. Jednakże książę Mestwin 11 w 1286 roku wysta
wił dokument, w którym stwierdzał, że powątpiewał w pra
wa biskupstwa kujawskiego do Miłobądza, nadane przez 
Sambora II. Z tego też powodu kazał sobie przedłożyć przy
wileje Sambora II, które wątpliwości usunęły. Przywileje te 
potwierdzały, „że majątki miały wszelką wolność, tak że jemu, 
jako panu, nie należały się żadne pobory, daniny i posługi 
albo prawa książęce, nie mniej że sądownictwo wielkie i małe 
do biskupów samych należało". Po tych wyjaśnieniach ksią
żę Mściwoj II ponownie potwierdził wszelkie powyżej wy
mienione swobody. W tym samym roku książę pozwolił bi
skupom kujawskim wybudować w Miłobądzu na strumieniu 
pomiędzy wsią a Zajączkowem młyn i jaz, oddając im zara
zem całą rzeczkę z obu brzegami. Zapewne pisał tu książę 
o rzece Szpęgawie. 

W 1299 roku biskup kujawski Wisław, nadaje Miłobą-
dzowi prawo niemieckie, zasiedlając wieś chłopami, którzy 
muszą płacić daninę. Dla siebie rezerwuje 4 włóki i młyn. Te 
włóki stanowiły od tego czasu folwark biskupi, należący do 
klucza subkowskiego. Wraz z Miłobądzem do klucza tego 
należał również Malenin i Mieścin (w którym z czasem po
wstanie odrębny folwark). Inne źródła mówią, że beneficjum 
miłobądzkie było zasobniejsze i obejmowało 6 włók. Zasob
ność majątku biskupiego w późniejszych latach wynikała 
z faktu, że biskupi w swoich podróżach wizytacyjnych czę
sto zatrzymywali się w Miłobądzu choćby na krótki postój. 
Musiały więc być ku temu odpowiednie warunki. Proboszcz 
zobowiązany był też w ciągu roku odprawić cztery msze za 
biskupów kujawskich. W tym też okresie, około 1300 roku 
postawiono najstarszą dziś istniejącą część kościoła, muro
wane prezbiterium. Służyło ono zapewne początkowo za 
kościół, jednak czy już wtedy wybudowano je z myślą 
o potraktowaniu jako prezbiterium i początek planowa
nej budowy większego kościoła trudno powiedzieć. Na 
pewno jednak istnieć musiała już w trakcie budowy w Miło
bądzu parafia. Być może kościół stawiano na miejscu stare
go drewnianego kościółka. 

Pierwszy ze znanych proboszczów miłobądzkich imie
niem Henryk występuje w 1320 roku jako świadek w gło
śnym procesie Łokietka przeciw Krzyżakom w sprawie 
wypadków gdańskich z 1308 roku. Podczas słynnej rzezi 
gdańszczan, Krzyżacy zamordowali kilkadziesiąt osób spo
śród rycerstwa i wybitniejszych mieszczan, a także znaczną 
liczbę pospólstwa i prostych wojaków. Po zdobyciu Gdań
ska, Krzyżacy zajęli również Tczew i Nowe, przejmując w ten 
sposób władzę nad tą częścią Pomorza Gdańskiego. Pomi
mo licznych zabiegów dyplomatycznych arcybiskupa gnieź
nieńskiego Borzysława i jego następcy Janisława oraz bi
skupa włocławskiego, do którego należały zagrabione zie
mie, Krzyżacy nie uznając wyroków i odwołując się od 

nich pozostali na Pomorzu. Był to początek panowania Krzy
żaków na Pomorzu Gdańskim. W 1321 roku ten sam pro
boszcz Henryk, miał poważny spór z Zakonem Joannitów 
w Lubiszewie, przez których był nawet więziony. Nie znane 
są jednak dziś powody tego sporu. 

W XIV wiecznych dokumentach często pojawiają się też 
informacje o łąkach, położonych pomiędzy lewym brzegiem 
Motławy a krawędzią wysoczyzny, m.in. o Rokickich Łąkach, 
Tczewskich Łąkach, czy właśnie o Łąkach Miłobądzkich. 
Następne lata, już za panowania krzyżackiego nie pozosta
wiły zbyt wielu informacji o Miłobądzu i wsiach do niego 
należących. Zapewne były one wielokrotnie niszczone na 
skutek wojen toczonych z Krzyżakami. A na pewno niszczo
ny i grabiony był dobytek i inwentarz. Jeszcze w czerwcu 
1433 roku przez Miłobądz i okoliczne wsie przetoczyła się 
nawala husytów, która wraz z wojskami wielkopolskimi i ich 
sojusznika Bogusława IX słupskiego w 1433 roku przeszły 
od Chojnic do Gdańska pustosząc Pomorze. Spalony został 
klasztor w Pelplinie, zdobyty Tczew, a następnie wzdłuż Wisły 
wojska przeszły do Gdańska. Nie ominęły więc Miłobądza 
stając tu obozem. Po chwilowym spokoju, w roku 1454 po
nownie rozgorzała wojna, nazwana trzynastoletnią, zakoń
czona w 1466 roku II pokojem toruńskim. Pomorze Gdań
skie powróciło do Polski, a Miłobądz i okoliczne wsie 
znalazły się w powiecie tczewskim, najrozleglejszym 
z utworzonych ośmiu powiatów nowego województwa 
pomorskiego. Proboszczem miłobądzkim w latach 1467-
1475 był Jerzy Struben, oficjał pomorski. Był też sołtys 
posiadający dwie włóki, który pobierał podatki od gbu
rów i zobowiązany był do wysyłania konnego posłańca z li
stami. Istnieje też informacja, że we wsi była karczma „pry
watnej własności", karczmarz był jednak zobowiązany brać 
piwo z dworskiego browaru w Miłobądzu. Wieś w tym 
czasie posiadała 29 włók. Oczywiście Miłobądz wraz 
z wsiami wchodzącymi w skład parafii należał w dalszym 
ciągu do biskupów kujawskich, a organizacyjnie był czę
ścią klucza subkowskiego. 

Wiek XVI, to gwałtowny rozwój reformacji - szcze
gólnie na Pomorzu, znajdującym się pod silnym 
wpływem osadnictwa niemieckiego - która nie 

ominęła również parafii Miłobądz. Jak można przeczytać 
w ówczesnych dokumentach „nowa wiara luterańska znala
zła tu wielu zwolenników, tak dalece, że prawie ani jeden 
nie był prawdziwym katolikiem. Dochodził dotąd nawet 
predykant luterski co trzecią niedzielę z kazaniem z pobli
skiego Dalwina, którego dziedzice byli lutrami". 

W roku 1523 proboszczem w Miłobądzu był Maurycy 
Ferber, późniejszy biskup chełmiński i warmiński. Był tu krót
ko, bo już w 1525 roku proboszczem był Achacy Cema, bę
dący równocześnie proboszczem w Subkowach, a kościół 
w Miłobądzu pozostał w rękach katolików. W 1531 roku ko
lejnym proboszczem był kanonik Aleksander Sculteti, czło
nek kapituły warmińskiej. Był to okres, kiedy proboszczami 
Miłobądza byli późniejsi oficjałowie i biskupi, zapewne więc 
wieś musiała stanowić dobre źródło dochodów. 

Następne informacje o Miłobądzu pojawiają się wraz 
z rejestrami poborowymi, wizytacjami kościelnymi czy 
też lustracjami starostw z lat 1564-1565. Miłobądz był 
w tym czasie wsią kościelną, jednak oddaną przez bisku
pa kujawskiego w dzierżawę Janowi Kostce, kasztelanowi 
gdańskiemu i tczewskiemu, który figuruje jako płatnik po
datku łanowego. W okresie tym do parafii należało aż 12 wsi. 
Były to Miłobądz, Dąbrówka, Kolnik, Łukocin, Maleniu, 
Mieścin, Pszczółki, Rębielcz, Skowarcz, Szpęgawa, Zającz-
kowo, Żelisławki. Były one własnością królewską, kościel
ną, bądź też szlachecką. Z dokumentów spisanych podczas 
wizytacji zarządzonej w 1583 roku przez biskupa Hieroni-



ma Rozrażewskiego (w dwa lata po objęciu przez niego bi
skupstwa) możemy wyczytać, że do miłobądzkiego probo
stwa należały w tym okresie dwie włóki i łąka mająca 6 mórg 
zwana Rozgarczek, z której zbierano 4 fury siana. Jednocze
śnie proboszcz z samej wsi Miłobądz liczącej 27 włók pobie
rał pół korca żyta i tyleż owsa. Tak samo dawał Mieścin 
z 20 włók, Malenin z 26 włók, Koloninek z 30 włók dawał 
tylko 4,5 korca żyta i 3,5 korca owsa. W tym ostatnim przypad
ku chodzi zapewne o Kolnik, należący wówczas do klasztoru 
cystersów w Pelplinie. Dąbrówka z 24 włók, Łukocin z 35 włók 
dawały tylko 7 korców żyta i 5,5 owsa. Szpęgawa, wieś opa
tów pelplińskich, z 10 włók dostarczała tylko 3 korce żyta. 
Wizytacja ta obrazuje również sytuację we wsi Rębielcz, po
siadającej 26 włók, a od kilku lat nie dającej nic, jak też Psz
czółki mimo 30 włók od 4 lat nie wypełniające swego obo
wiązku. Podobnie od 13 lat nic nie wpłynęło ze Skowarcza. 
W tych wymienionych wsiach mieszkali głównie ewangelicy, 
którzy nie chcieli płacić na katolicki Kościół. Świątynia w Mi-
łobądzu w czasie wizytacji wymagała remontu, gdyż jak pisał 
wizytator przez dach przeciekała woda. 

W XVII wieku sołtysem we wsiach Miłobądz i Za-
jączkowo (brak jednak dokładnego datowania) był 
Antoni Postel, urodzony w 1590 roku i zmarły 

w 1671 roku. Nazwisko to nosiło również kilku księży w die
cezji chełmińskiej, lecz nie wiadomo czy byli spokrewnieni 
z Antonim. W 1643 roku, a więc dopiero po 60 latach, doko
nano remontu kościoła. Opis stanu zniszczonej wieży oraz 
naprawy świątyni został umieszczony w kuli z krzyżem za
montowanej na szczycie wieży. Na chorągiewce widnieje 
napis 1643. Inwentarze dóbr stołowych biskupstwa włocław
skiego, spisane w 1644 lub 1645 roku, wymieniają wieś 
Miłobądz posiadającą 20 łanów ziemi. Było w niej 7 gospo
darstw, w których znajdowało się 31 koni, 17 wołów i 22 
krowy. Stosunkowo niewielka ilość gospodarstw na takim 
areale ziemi wskazuje, że były one duże , bo liczyły średnio 
3 łany (ok. 51 ha), przy 1,6 łana w Maleninie i 2,17 łana 
w Mieścinie. Proboszczem w tym czasie był Jerzy Meller, 
surogat gdański i zarazem proboszcz w Gemlicach. W dniu 
9 lutego 1664 roku proboszczem parafii w Miłobądzu został 
Marcin Śmiglewski, który był zarazem dziekanem zblewskim 
i proboszczem w Dalwinie. 

W 1682 roku po raz pierwszy użyta została nazwa Miło
bądz, tak określona w taryfach podatkowych ziem pruskich. 
Ten wariant nazwy pojawia się jeszcze w XIX wieku, a także 
w latach międzywojennych oraz w spisie miejscowości PRL 
z 1967 roku. W 1686 roku jako wsie należące do parafii w tym 
czasie wymienia się: Miłobądź, Koling, Pszczółki, Żelisław-
ki, Rębielcz, Dalwin, Malenin, Łukocin, Mieszczyn, Dąbrów
ka, Zajączkowo, Pastwisko Sobkowskie. 

W 1688 roku, kiedy proboszczem był ks. Wojciech Józef 
Korpolewski, parafia była wizytowana przez Madalińskie-
go. W sprawozdaniu z jej przebiegu, w czterdzieści lat po 
remoncie, piękno murowanego kościoła z wieżą opisuje uży
wając słów „tota murata eleganter et fere basilica", co moż
na przetłumaczyć „cały murowany, piękny, prawie jak bazy
lika". Kościół miał 4 ołtarze, a na jego środku spoczywała 
mała wieżyczka z sygnarkiem. Zabudowania plebanii były 
już wówczas murowane, a do kościoła należały 4 włóki zie
mi. Ponadto proboszcz posiadał jeszcze „kawał roli z łąką 
zwany Grodzisko, łąkę (6 mórg) zwaną Popówką" oraz ogród 
położony na krańcu wsi. Wsiami parafialnymi były: Miło
bądz, Kolnik, Pszczółki, Żelisławki, Rębielcz, Dalwin, Ma
lenin, Łukocin, Mieścin, Dąbrówka, Zajączkowo i Pastwi
sko Sobkowskie, które razem liczyły 600 dusz, co wówczas 
oznaczało katolików. Mieszkańcy innej wiary w tej statysty
ce nie byli uwzględniani. Organista był zobowiązany do pła
cenia 2 florenów czynszu „ale mu odpuszczono". 

Kolejne informacje o wsi Miłobądz pochodzą z przeło
mu XVII i XVIII wieku i dotyczą proboszczów. W latach 
1691-1697 proboszczem był Jan Paweł Gomoliński, później
szy biskup kijowski, następnie w latach 1698-1710 Jan Ka
zimierz Grasiński, a od 1710 do 1719 roku Andrzej Jakub 
Korsz, zasłużony później dla szkolnictwa katolickiego 
w Gdańsku. Sołtysem Miłobądza w 1719 roku był Daniel 
Postel. Brak informacji o sytuacji w Miłobądzu i wsiach na
leżących do parafii w okresie wojny północnej. Jeśli wsi nie 
zniszczyły wojska, to na pewno panował tu głód, gdyż ostra 
zima wymroziła zasiewy, a lato 1709 roku, które po niej na
stało było bardzo deszczowe. Były to warunki sprzyjające 
rozwojowi chorób. Prusy Królewskie i Książęce nawiedziła 
w tym roku epidemia dżumy. W samym Gdańsku ofiarą epi
demii padło 24 533 osób. Było to 10 razy więcej zgonów niż 
normalnie. 

W 1719 roku w Miłobądzu powstało Bractwo Różańco
we, założone przez proboszcza ks. Andrzeja Korsza. Istnie
jąca w parafii do dziś księga bractwa, wymienia jego człon
ków - od tego właśnie roku. W 1728 roku przeprowadzona 
została przez księdza Narzymskiego wizytacja, zarządzona 
przez biskupa Krzysztofa Szembeka. Proboszczem był wów
czas Stanisław Jan Kitowski (1721-1733), a wikarym An
drzej Kraska. Tak opisuje ks. Narzymski znajdujący się od 
dawna w kościele obraz Św. Walentego. „Chociaż ołtarz i ob
raz św. Walentego zdawna istniał w Miłobądzu, jednak ko
ścielne akta o jakiej nadzwyczajnej łaskawości nic nie dono
szą. Dopiero w przeciągu przeszłego stulecia rozbudziło się 
powoli to nabożeństwo, które do dziś dnia się zachowuje". 
Wymienia jednak tylko dwa srebrne wota, gdy tymczasem 
wizytacja Klińskiego z 1748 roku, przeprowadzona po obję
ciu biskupstwa w 1741 roku przez ks. Walentego Czapskie
go, mówi już o szczególnym nabożeństwie do Św. Walente
go i uznawaniu obrazu za łaskawy. Odpust zupełny w dzień 
św. Walentego był wtedy udzielany na 7 lat. 

Rok 1734 był bardzo trudny dla Polski. Wybór w 1733 
roku - w pełni legalny z woli szlachty na sejmie elek
cyjnym - Stanisława Leszczyńskiego na króla Polski, 

przy niemałym poparciu Francji, spotkał się ze sprzeciwem 
części polskiej szlachty wspartej przez Rosję, Austrię i Sakso
nię, która za króla obrała sobie Augusta Fryderyka, elektora 
saskiego. W ten sposób w Polsce zapanowało dwukrólewie. 
Rosja i Saksonia weszły zbrojnie do Polski i król Stanisław 
Leszczyński schronił się w Gdańsku. Ta podwójna elekcja sta
ła się pretekstem do wybuchu wojny europejskiej, nazwanej 
wojną o sukcesję polską. Spod Warszawy przez Toruń i Tczew 
wojska ruszyły na Gdańsk i z początkiem lutego dotarły do 
Pruszcza. W Gdańsku rozpoczęła się walka w obronie tronu 
Stanisława Leszczyńskiego. Pomijając jej aspekt polityczny 
i patrząc na nią jedynie z punktu widzenia mieszkańców oko
lic Gdańska, stanowiła wielkie zagrożenie ich bytu i majątku. 
Kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy okrążających Gdańsk musiało 
jeść i spać. Odbywało się to na pewno kosztem okolicznych 
mieszkańców, a więc i tych mieszkających w parafii Miłobądz. 
Wieś znajdowała się na głównej drodze przemarszu wojsk ro
syjskich, a później ich stacjonowania. Tu też działali z ukrycia 
wolni strzelcy (Freischiitzen), walczący po stronie Gdańska. 
W niedalekim od Miłobądza Pruszczu była główna siedziba 
rosyjskiego feldmarszałka Munnicha, kierującego od 16 mar
ca 1734 roku oblężeniem Gdańska. Trudno wyobrazić sobie 
jakie spustoszenie we wsiach pozostawiło po sobie wojsko. 
Zapewne wiele lat trzeba było na ich odbudowę. Głód panują
cy po wojnie był przyczyną kolejnej wielkiej epidemii. W ta
kiej to sytuacji parafię miłobądzką w 1734 roku objął proboszcz 
Dominik Sienieński. 

Biskup Antoni Sebastian Dembowski po objęciu diece
zji zorientował się w złym stanie gospodarki majątków. 
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wydzierżawionych przez poprzednika i postanowił w 1753 
roku dokonać wizytacji dóbr w celu ich przejęcia pod swój 
zarząd. Klucz subkowski, do którego należał Miłobądz, Ma-
lenin i Mieścin, dzierżawiony był przez Sikorskiego, lecz 
w 1760 roku powrócił pod zarząd biskupstwa włocławskie
go, za wyjątkiem folwarku w Mieścinie i Brzeźnie. Probosz
czem w latach 1744-1765 był ks. Marcin Zaleski. Dzięki sta
raniom biskupa Dembowskiego i jego następcy w dobrach 
pomorskich wyremontowano i postawiono dużo nowych 
budynków, np. w Miłobądzu w 1759 roku postawiono 
murowany browar. Stanowił on doskonałe źródło dochodów: 
jęczmień sprowadzano ze starostwa tczewskiego, którego 
karczmy z kolei kupowały piwo w Miłobądzu. 

Wizytacja zarządzona przez biskupa Antoniego Kazimie
rza Ostrowskiego w 1765 roku, w dwa lata po objęciu przez 
niego biskupstwa, opisując parafię i kościół powtarza wcze
śniejsze opinie na temat obrazu, dodając jednak, że wokół 
obrazu znajdowało się wiele wotów. Jako ważniejsze wy
mienia: dwie tablice srebrne, tablicę mniejszą z wyobraże
niem chorego dziecka i 5 większych tablic, które ofiarowała 
pani kasztelanowa Konarska. Proboszczem był w tym czasie 
Cyprian Wolicki, późniejszy prepozyt katedry włocław
skiej, kanclerz katedry płockiej, oficjał gdański i pomor
ski. Jego rozliczne zajęcia wymagały stałego zastępstwa 
w parafii. Dlatego też od 1760 roku był tam wikary Jan 
Olszewski, dominikanin tczewski, zwany komendarzem. 
W tym czasie do parafii należały wsie: Dalwin, Dąbrów
ka, Kolnik, Londy Mahoskie, Łukocin, Malenin, Mieścin, 
Miłobądz, Pszczółki, Pustkowie Dąbrowskie, Szpęgawa, 
Zajączkowo, Żelisławki. 

Źródła z tego okresu po raz pierwszy poruszają problem 
szkolnictwa w parafii. Rolę nauczyciela sprawował organi
sta Dawid Jante. Za udzielanie nauki otrzymywał z wiosek 
Miłobądz, Malenin i Mieścin, drzewo opałowe. Poza tym od 
gburów miłobądzkich otrzymywał po ćwierć korca żyta od 
włóki, a od gburów z Malenina i Mieścina po pół korca żyta 
bez względu na ilość włók. Witrykuszami (zarządzającymi 
kasą kościelną) byli: Maciej Bassendowski z Dąbrówki, Mi
chał Halba, sołtys z Malenina, Michał Kruża z Kolnika oraz 
Jan Kęsicki z Dalwina. 

Szpital parafialny określił wizytator jako stary i podupa
dły. O ubogich zaś pisał, że żyją o żebraczym chlebie. Ko
ściół posiadał tak zwany zapis stały za duszę Piotra Klepana 
na domu Jakuba Klinkort w Miłobądzu. W domkach kościel
nych mieszkało 4 komorników, z których jeden płacił 36 zl 
bez odrabiania szarwarku. Pozostali po 4 lub 6 zł z obowiąz
kiem odrabiania szarwarku w czasie żniw, 3 dni sierpem 
i 3 dni grabiami oraz 3 dni w ogrodzie. Do kościoła należały 
w tym czasie: ogród zwany stawiska, rola zwana grodzisko 
o powierzchni 11 morgów i 30 prętów (w posiadaniu kościoła 
od 1641 roku), łąka zwana papenketel oraz łąka Popówka, 
obok grodziska położone, niedaleko łąk, zwanych Rozgard 
stary i nowy. Ponadto łąki Portki i Rodland. Gburzy z całej 
parafii według starego zwyczaju na Wielkanoc dawali jajka, 
gburzy z Pszczółek i Kalińca (Kolnika) razem ze zwykłą 
kolędą dawali 15 świec. Ponadto gburzy z Miłobądza 
i Dąbrówki dawali dobrowolnie po 15 głów kapusty. Sołty
sem Miłobądza w tym czasie był Postel, być może potomek 
Antoniego Postela, sołtysa w XVII wieku. W tym czasie so
łectwo subkowskie było również w posiadaniu tej rodziny, 
a sołtysem był tam Piotr Postel. 

W 1765 roku dokonano kolejnej inwentaryzacji dóbr. 
Niestety, inwentarz nie zawiera powierzchni zie
mi w Miłobądzu. Wiadomo, że majątki biskupie 

nowy ordynariusz przejął w złym stanie, a niektóre na skraju 
ruiny. Szacunkowe wyliczenia z tego czasu określają po
wierzchnie gruntów folwarcznych w Miłobądzu na 13 włók 

i 28 mórg tj. 234 ha, z czego 205 ha było uprawnych, 23 ha 
łąk. Grunty uprawne przeznaczono między innymi pod 
uprawę zbóż, z czego 6 włók było intensywnie nawożo
ne obornikiem. Był to najwyższy wskaźnik nawożenia, 
wskazujący na dużą ilość inwentarza w folwarku (ok. 60 
sztuk bydła w roku, przy średniej w dobrach pomorskich 
wynoszącej ok. 30 sztuk). Uprawiano głównie żyto ozi
me, a towarem do sprzedaży był groch i bób, zaś jęcz
mień służył głównie do produkcji piwa. Pomiędzy folwar
kami klucza subkowskiego istniały powiązania gospodarcze. 
W 1771 roku przy likwidacji dzierżawy królewszczyzn do 
majątku miłobądzkiego przekazano z Zajączkowa 1 ko
nia, 3 klacze i 11 źrebaków. 

W latach 60. XVIII wieku folwark miłobądzki pro
wadził hodowlę bydła, z przeznaczeniem na produkcję 
nabiału, a posiadając dużą ilość łąk przejmował bydło 
z innych folwarków. Miłobądzki folwark prowadził rów
nież hodowlę trzody chlewnej i w latach 1761 -1772 było 
tam średnio w ciągu roku 69 sztuk trzody, przy średniej 
na folwark wynoszącej 40 sztuk. Sprzedaż trzody stano
wiła ważny dochód folwarku. Szczególną rolę w gospodarce 
folwarku stanowiła hodowla owiec. Głównym celem była 
wełna i skóry, a szczególnie duże korzyści dawało natu
ralne nawożenie pól podczas wypasu owiec. Mięso i na
biał owczy stanowiły jeden z podstawowych składników 
wyżywienia ówczesnej ludności. W folwarku miłobądz-
kim w latach 1761 -1772 było średnio 400-500 owiec od
danych w dzierżawę. 

W Miłobądzu w tym okresie uprawiano jak wszędzie wa
rzywa, z których kapusta przeznaczana była w znacznej mie
rze na sprzedaż. Zakładano również pierwsze sady, z których 
po zaspokojeniu własnych potrzeb nadwyżkę sprzedawano. 

W miłobądzkim folwarku w tym czasie księgowość 
prowadził pisarz prowentowy, co świadczyło o wielkości 
majątku. W mniejszych majątkach taką księgowość pro
wadził sam rządca klucza. Folwark, zwany też dworem, 
był jednak wybudowany tylko z drewna i kryty słomą. 

W drugiej połowie XVIII wieku w dobrach pomor
skich podstawą dochodu były opłaty pieniężne. Pańsz
czyzna stanowiła 32% robocizny folwarcznej, resztę sta
nowiła praca najemna. W Miłobądzu zachowała się jesz
cze w tym okresie pańszczyzna jutrzna, tzn. obszar roli, 
który chłop winien uprawiać i zbierać z niego zboże. 
Gburzy z Miłobądza spośród poddanych dóbr pomorskich 
byli najbardziej obciążeni powinnościami. Oprócz czyn
szu 2 zł i 6 groszy z łanu byli zobowiązani do obrobienia 
7 morgów ziemi dworskiej. Do pozostałych obowiązków 
należały wszelkie podwody, sprzątanie 80 morgów łąki 
dworskiej, melioracja, naprawa tamy, sypanie wałów. 

W dworze pracowała służba folwarczna, do której na
leżeli: rataj, fornal, parobek, poganiacz, wolarz, pastuch 
i dziewka. Ilość pracujących oraz ich uposażenie zależa
ła od wielkości folwarku i dobytku. Na przykład pastuch 
w Miłobądzu otrzymywał za pracę rocznie 16 korców żyta, 
2-3 korce jęczmienia, 1,5 korca grochu oraz 16 zł. 

Wizytacje biskupie kontrolowały nie tylko ekonomie 
folwarków ale pracę proboszczów i stan parafii. W roku 
1780 wizytator biskupa Józefa Rybińskiego (biskup w la
tach 1777-1806) pisze już, „że obraz św. Walentego od 
wszystkich jest czczony, jako łaskawy". Św. Walenty był 
wtedy obok Św. Małgorzaty drugim przybranym patronem 
kościoła. Ta wielka cześć oddawana przez parafian Mi
łobądza św. Walentemu przyniosła im odpust zupełny po 
wsze czasy, jakiego udzielił w 1 802 roku papież Pius VII. 
Około 1880 roku wokół obrazu było już 14 srebrnych 
wotów. Odpust odbywał się 14 lutego. 

Dokończenie w następnym numerze 
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Z margerytką 
w godle 

Najkrócej 
o agroturyzmie 

Agroturystyka, ta nowa for
ma wypoczynku na wsi, 

jest na Kociewiu najbardziej rozwinię
ta w powiecie starogardzkim. Kwate
ry wczasowe są rozmieszczone w tra
dycyjnych gospodarstwach rolnych, 
rzadziej w leśnictwach. Dla turystów, 
szczególnie tych typowych „mieszczu
chów", jest to atrakcyjny sposób spę
dzania urlopu i weekendów w bliskim 
kontakcie z przyrodą. Natomiast 
mieszkańcom wsi, organizatorom 
agroturyzmu, ta forma działalności 
stwarza szanse podreperowania ro
dzinnych budżetów. 

Wielu rolników po 1995 roku wstą
piło do Gdańskiego Stowarzyszenia 
Agroturyzmu, które z kolei jest człon
kiem Polskiej Federacji Turystyki 
Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne". 
Kwatery tych gospodarzy zostały pod
dane komisyjnej ocenie, co gwaran
tuje gościom pobyt we właściwych 
warunkach. Te miejsca są oznaczone 
charakterystycznym symbolem A 
z trzema białymi margerytkami. 

Ale nie wszystkie kwatery są for
malnie stowarzyszone, co nie znaczy, 
że są one gorzej przygotowane czy 
wyposażone. Przynależność do sto
warzyszeń agroturystycznych jest 
dowolna i nie wszyscy gospodarze wy
razili chęć zrzeszenia się. W staro
gardzkich wsiach w 2000 roku ofero
wało swoje usługi agroturystyczne 
37 właścicieli kwater. Najwięcej znaj
duje się ich w gminie Osiek; w okoli
cach jeziora Kałębie, owego „Kociew-
skiego Morza", znaleźć można prawie 
20 kwater. 

W województwie pomorskim Ko
ciewie, po Kaszubach, proponuje naj
atrakcyjniejsze formy wypoczynku na 
wsi. Warto przy tym pamiętać, że spo
ro kwater przyjmuje gości nie tylko 
w sezonie letnim. Są po prostu czyn
ne przez cały rok. Więc nie trzeba ni
kogo przekonywać, że ziemia kociew
ską jest piękna o każdej porze roku. 

er-el 

Poniżej zamieszczamy apel Stowarzyszenia Promocji Współ
czesnych Artystów Polskich Sztuk Wizualnych w Gdyni prze
konani, że przedstawiona koncepcja upowszechniania kociew-
skiej sztuki regionalnej zachęci poszczególnych twórców do 
udziału w tej inicjatywie. Prosimy o spopularyzowanie treści 
tego apelu wśród innych artystów i wszystkich osób czy insty
tucji zainteresowanych rozwojem i promocją naszego regionu. 

Redakcja 

STOWARZYSZENIE PROMOCJI WSPÓŁCZESNYCH ARTYSTÓW 
POLSKICH SZTUK WIZUALNYCH 

ART.GDY-NIA 
81-393 Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 8 B/7, 

tel. 661 76 58. 0601 67 03 77. walrud@polbox.com 

W związku z przygotowaniami do uruchomienia sieci galerii z regionalną 
sztuką ludową poszukujemy adresów, telefonów do twórców ludowych 
z regionu w dziedzinach: haft. ceramika, plecionkarstwo, rzeźbienie 
w rogu. rzeźba, wyroby w drewnie. Bylibyśmy zobowiązani gdybyście 

zechcieli nam pomóc lub zechcieli poinformować o naszych planach artystów z Wa
szego regionu, których znacie. Nie znamy adresów wszystkich twórców, z którymi 
chcielibyśmy współpracować. 

Wyjątkowym atutem, jaki posiada Kociewie jest przyroda. Obok „daru niebios" 
czyli lasów, rzek i jezior Kociewie to fenomen, który polega na odrębności kulturowej, 
którą trzeba hołubić, a Kociewie ..kociewie'". Region kociewski jest wciąż za mało 
kociewski. Jeśli ma jakąś szansę, to jest nią odrębność. Synonimem regionalizmu jest 
właśnie wyjątkowość, owa odrębność. Chcemy pobudzić ludową sztukę kociewską 
przez podsycanie snobistycznej mody na tego typu atrakcję kulturalną i turystyczną. 
Pomoże w tym uruchomienie przemysłu pamiątkarskiego. Będziemy uatrakcyjniać 
wzornictwo, uruchomimy obrót hurtowy. Rdzennym mieszkańcom tych ziem pomoże
my w ten sposób w przystosowaniu się do nowego zajęcia. Kociewie wylansowalo już 
kilka swoich typowych wzorów. Niestety, nie ma u nas tego, co spotykamy w każdym 
regionie etnicznym Europy Zachodniej, a mianowicie sieci sklepów i instytucji, które 
upowszechniają w sposób masowy kulturę ludową i pozwalają twórcom zarabiać. Chce
my wyjść naprzeciw tej potrzebie. Kociewie to świetny towar! Planujemy wykorzystywać 
dla celów handlowych i rozrywkowych historię, kulturę ludową i tradycję regionu. 

Działalność kulturalna ma bardzo istotny wpływ na rozwój gospodarczy każdego 
regionu. Od kultury zależeć mogą inwestycje i rozwój gospodarczy. Wykształcone osoby 
chcą żyć w regionach, w których kwitnie m. in. życie kulturalne. We Włoszech 
1/3 zysków z turystyki pochodzi z przemysłu pamiątkarskiego. 

Nasze działania obejmą organizację HURTU, gdzie planujemy uruchomienie spe
cjalnej hurtowni z szerokim wyborem sztuki ludowej z regionu, która zaopatrywać 
będzie istniejące już Galerie Sztuki Użytkowej, sieć stałych galerii i sieć sezonowych 
stoisk w turystycznych miejscowościach regionu. 

W DETALU utworzymy sieć stałych galerii w Gdańsku, Gdyni i Sopocie i więk
szych miastach Kocicwia. Zatrudnione osoby nosić będą tradycyjne stroje kociewskie. 
a w sklepach sprzedawać będziemy tradycyjne wyroby kociewskiej sztuki ludowej z ce
ramiki, drewna, szkła i metalu, woreczki z ziołami, słoiki z miodami oraz moc innych 
pamiątek. Sezonowe stoiska powstaną we wszystkich miejscowościach turystycznych 
regionu, a obecna w nich będzie rzeźba, malarstwo na szkle, haft. ceramika, wyroby 
pamiątkarskie. Zatrudnieni nosić będą również tradycyjne stroje kociewskie. Sezono
we stoiska będą uruchomione w prestiżowych miejscach m.in. Długi Targ, Molo So
pot. Natomiast całoroczne stoiska znajdą się w pasażach hipermarketów. 

Na Kociewiu galerie będą miały własne regionalne nazwy. 
Mamy nadzieję, że nasz projekt spotka się z zainteresowaniem. Bylibyśmy szczę

śliwi gdybyście zechcieli nam pomóc! Wiemy skąd zdbyć pieniądze. Bank, w którym 
staramy się o kredyt, uzależnia jego przyznanie od podania wielu informacji. Niektó
rych z nich nie dostarczymy bez współpracy artystów. 
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ZDZISŁAW MROZEK 

Z życia kulturalnego Pelplina w latach 1850-1900 

DRUKARSTWO I KSIĘGARSTWO 

Pojawienie się w Pelplinie pierwszych oficyn drukar
skich niewątpliwie wpłynęło na rozwój życia umy
słowego Kociewia i Pomorza Gdańskiego. Według 
ks. Romualda Frydrychowicza, istniała w Pelplinie nie

wielka drukarenka już w roku 1830. Była ona filią kwidzyń
skiej oficycny wydawniczej Piotra Harischa. Swój pelpliń-
ski żywot zakończyła po upływie dwóch lat. 

W 1835 roku uruchomiono tu kolejną drukarnię. Tym 
razem był to zakład filialny nadwornej królewskiej oficyny 
w Kwidzynie, którą kierował Jan Jakub Wilhelm Kanter, 
a filią pelplińską zarządzał Albert Heinrich Vetter. Rów
nież i ta drukarnia okazała się efemerydą. Zamknięto ją we 
wrześniu 1837 roku. Od tej pory Pelplin nie posiadał przez 
dłuższy czas żadnej oficyny drukarskiej, istniała jedynie in-
troligatornia i niewielka księgarnia dewocjonaliów. Ich wła
ścicielem był Franz Haerling. 

Przełomowym momentem dla rozwoju tutejszego dru
karstwa okazał się rok 1868. Założono wówczas własną 
drukarnię, księgarnię i wydawnictwo o nazwie „Piel
grzym". W następnym roku ukazało się pierwsze stałe 
pismo o identycznej nazwie, które odtąd wychodziło trzy 
razy w tygodniu i przetrwało do wybuchu drugiej wojny 
światowej. Wzrosło zatem znaczenie Pelplina jako regio
nalnego centrum kulturalnego (a także naukowego), bo
wiem rozpoczęto drukowanie publikacji historycznych 
i literackich miejscowych autorów, m.in. ks. Stanisława 
Kujota oraz księży: Jakuba Fankidejskiego, Ignacego i Ja
na Zielińskich, a później Brunona Czapli, Romualda Fry
drychowicza i wielu innych autorów. 

Obok istniejącej księgarni F. Haerlinga, powstała dru
ga, ale o szerszych i ambitniejszych zamiarach, założona 
w 1856 roku przez Jana Nepomucena Romana i jego 
syna Stanisława. 

J.N. Roman (1805-1892) pochodził ze Złotnik Kujaw
skich. Z zamiłowania księgarz i bibliotekarz, do Pelplina przy
był z Trzemeszna, sprowadzony przez syndyka biskupiego 
Juliana Wagnera. Roman wraz ze swym synem Stanisławem 
(1842-1913) uruchomił w 1868 roku małą drukarenkę. Była 
to prymitywna ręczna praca, lecz już w 1873 roku sprowa
dzili oni z Poznania skorotłocznię i inne nowoczesne wów
czas urządzenia drukarskie dla swojej firmy. Władze pruskie 
niechętnie spoglądały na działalność Romanów, toteż Jano
wi Nepomucenowi wytoczyły kilka procesów, które on prze
ważnie przegrywał, płacąc wysokie grzywny. Nie mogąc da
lej prowadzić swojej działalności opuścił Pelplin w roku 
1881, a wydawnictwo po nim przejął syn Stanisław. Lecz 
i on, z powodu policyjnych restrykcji, zmuszony był opuścić 
Pelplin. Oto „Goniec Wielkopolski" z 1886 roku (nr 185) 
poinformował, iż: W roku 1883 Stanisław Roman sprzedał 
oba przedsiębiorstwa, a to z powodu zasądzonej grzywny 
i więzienia, na które skazał go sąd. 

Człowiekiem, który zintensyfikował ruch kulturalny i na
ukowy w Pelplinie, był Julian Wagner (1826-1875). Nazy
wano go „budzicielem pelplińskim", ato z powodu jego nie

wyczerpanej skali pomysłów na polu krzewienia oświaty 
i kultury polskiej w czasach zaboru pruskiego. 

Pochodził z Wielkopolski. Prześladowany przez wła
dze pruskie, w roku 1859 osiadł w Pelplinie. Jego stara
niem wydano Zbiór ustaw diecezjalnych. Wagner przy
czynił się w dużej mierze do powstania „Pielgrzyma" 
nakłaniając ks. Szczepana Kellera do objęcia jego re
dakcji. Był też czynny przy zakładaniu bibliotek i czytel
ni polskich, krzewił literaturę ojczystą, współpracował 
z Ignacym Łyskowskim, redagując elementarz dla szkół 
ludowych. Kiedy w styczniu 1863 roku powstała w Pelplinie 
Biblioteka Obywatelstwa Polskiego Ziemi Pomorskiej, Wa
gner objął jej kierownictwo i pomnożył jej księgozbiór. Rów
nież z jego inicjatywy założono pismo pt. „Rolnik. Tygodnik 
Ilustrowany Rolniczy, Przemysłowy i Prawniczy", redagowa
ny przez Teodora Jackowskiego z Lipinek koło Starogardu. 
„Rolnika" drukowano w oficynie Romanów (1869-1870). 
Miał on około 3000 prenumeratorów („Pielgrzym" w latach 
80. - 6000 abonentów). „Rolnika" wznowiono w 1896 roku 
jako dodatek do „Pielgrzyma". 

Wagner przysłużył się rozwojowi pelplińskiego drukar
stwa. Zachęcił on księgarza i wydawcę Edwarda Micha
łowskiego do nabycia miejscowego wydawnictwa od 
Michała Romana. Michałowski (1856-1905) był właścicie
lem drukarni w Gdańsku i równocześnie działaczem oświa
towym tamtejszej Polonii. Już wcześniej zamieszczał on 
swoje teksty (m.in. ogłoszenia) na łamach „Pielgrzyma". Po 
sprzedaniu swego przedsiębiorstwa w Gdańsku kupił pel
plińską księgarnię i drukarnię, a następnie objął redakcję 
„Pielgrzyma". Nękany procesami i wyrokami sądowymi 
zmuszony był zrezygnować z dalszej działalności. Pel
plin opuścił w 1903 roku. Wydawnictwo przeszło wów
czas pod zarząd spółki o nazwie Towarzystwo z Ograni
czoną Odpowiedzialnością, oficjalnie firmowane jako 
„Drukarnia i Księgarnia". 

Ks. Alfons Mańkowski w swej książce Piśmiennictwo i dru
karstwo pelplińskie (1929) wymienił imponującą liczbę publi
kacji, jakie tu wydano od 1868 do 1900 roku. Były wśród nich 
poważne rozprawy historyczne, powieści dla młodzieży i star
szych czytelników (m.in. ks. St. Kujota, księży Ignacego i Jana 
Zielińskich), a także modlitewniki i śpiewniki kościelne oraz 
pisma dla potrzeb diecezjalnych. 

Pelplińską placówka wydawnicza dobrze przysłużyła się 
polskiej kulturze i nauce, krzewiła rodzime tradycje miesz
kańców Kociewia i Pomorza, a także ościennych regionów 
w czasach pruskiego zaboru. 

BIBLIOTEKI I CZYTELNICTWO 

Zrozwojem drukarstwa i księgarstwa w Pelplinie wią
zało się upowszechnienie bibliotek i czytelnictwa 
wśród jego mieszkańców. Jak pisze ks. Alfons Mań
kowski („Mestwin" 1930, nr 15) w pierwszych 

dniach stycznia 1863 roku kilku światłych obywateli ziem
skich, a głównie Teodor Jackowski z Lipinek i Julian 
Łukaszewski, założyli w Pelplinie Bibliotekę Obywatelstwa 
Polskiego Ziemi Pomorskiej. 
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Do przyjaciół Biblioteki zaliczali się m.in. właściciel dóbr 
ziemskich w Klonówce k. Pelplina Michał Kalkstein, syn
dyk biskupi Julian Wagner, historyk ks. Stanisław Kujot. 
Księgozbiorem opiekował się Wagner, który stale rozmnażał 
jego zasoby i powiększał krąg czytelników. 

Intensywniejszy wzrost ruchu czytelniczego nastąpił w la
tach 1875-1880, kiedy to pelplińską Bibliotekę Obywatel
ską przejął następca Wagnera, syndyk dr Leon Mizerski. 
Powiększając jej zbiory dążył on do zaopatrzenia się w książki 
naukowe i beletrystyczne, by z tych źródeł czerpać pokarm 
ojczysty i oświecać się na podstawie ducha narodowych tra
dycji (A. Mańkowski, ib.). 

Nie ograniczono się jedynie do placówki pelplińskiej. Jej 
organizatorzy rzucili myśl powołania filii bibliotecznych oraz 
tzw. bibliotek wędrownych. Miały one docierać do najodle
glejszych zakątków Pomorza. Niebawem powstały księgozbiory 
przy polskich towarzystwach rolniczych, m.in. w Pelplinie, Pą-
czewie, Bukowcu i Grabowcu (okolice Pelplina). Wypożyczal
nia książek w Grabowcu przekształciła się w zakonspirowaną 
bibliotekę dzieł patriotycznych, ustawicznie tropioną przez pru
ską policję. Nigdy nie wykryta, przetrwała do 1920 roku. 

Dążono także do organizowania księgozbiorów parafial
nych, zaopatrzonych w dzieła popularnonaukowe i beletry
styczne, o treściach świeckich i kościelnych. Jednakże wła
dze pruskie urządzały ciągłe obławy na pelplińskie filie bi
blioteczne. Jak podał „Pielgrzym" (1884, nr 96) Przełożony 
policji zjechał do Pączewa i zabrał całą czytelnię do rewizji. 
W tym samym celu udano się do Grabówca, ale bez skutku. 
Wszystkich członków (czytelników) pociągnięto do odpowie
dzialności. Grożono grzywną i półrocznym więzieniem. 

W 1884 roku postanowiono, iż Pelplin jako natural
ny punkt środkowy prowincji będzie najodpowiedniejszą 
siedzibą Towarzystwa Czytelni dla Ziem Pomorskich 
(„Pielgrzym", ib.). W ten sposób środowisko pelplińskie 
stało się głównym dysponentem czytelnictwa na Kocie-
wiu i całym Pomorzu, a także promotorem uniezależnie
nia się od poznańskiego Towarzystwa Czytelni Ludowych, 
którego opieka nad bibliotekami pomorskimi okazała się 
nie wystarczająca. 

Pierwsza publiczna czytelnia polska w Pelplinie powsta
ła w 1876 roku. Jej założycielem był drukarz Stanisław 
Roman, który o fakcie tym poinformował w „Pielgrzymie" 
pisząc: Otworzyłem tu czytelnię polską, którą polecam sza
nownym obywatelom (nr 88). Zebrany w niej imponujący wy

bór książek i czasopism świadczył o wysokich aspiracjach 
jej właściciela. Czytelnicy mieli do dyspozycji m.in. takie 
czasopisma, jak: vBiesiada Literacka", „Bluszcz", „Kłosy", 
„Kolce", „Kurier Świąteczny", „Niwa", „Ognisko Domowe", 
„Przegląd Techniczny", „Przegląd Tygodniowy", „Przyjaciel 
Dzieci", „Tygodnik Ilustrowany", „Zorza" i inne. Czytelnia 
Romana wypożyczała również celniejsze dzieła pisarzy pol
skich i obcych, m.in. „Bibliotekę romansów i powieści", 
utwory Zygmunta Krasińskiego, Zygmunta Kaczkowskiego, 
Józefa Ignacego Kraszewskiego, Adama Mickiewicza, 
Juliusza Słowackiego. Właściciel czytelni polecał Encyklo
pedię rolniczą, książki naukowe Janusza Szajnochy, drama
ty Szekspira i wiele innych. 

Przykład Pelplina oddziaływał na ościenne miejscowo
ści, m.in. „Pielgrzym" doniósł, iż Niektórzy obywatele mia
sta Gniewa postanowili założyć Kółko Pism czasowych i za
abonować „ Pielgrzyma ", „ Przyjaciela Ludu ", „ Niedzielę ", 
„Gazetę Toruńską" oraz kilka innych pism (1876, nr 53). 

Staraniem Biblioteki Obywatelskiej powstał w Pelplinie 
amatorski zespół sceniczny, który wystawiał sztuki autorów 
polskich. Pokazano m.in. Zemstę i Śluby panieńskie Alek
sandra Fredry (1882), Chełpliwość Franciszka Bohomolca 
(1883), Chłopów arystokratów Władysława Anczyca (1880), 
Majstra i czeladnika Józefa Korzeniowskiego (1867). Rów
nież Katolickie Towarzystwo Ludowe w Pelplinie przygoto
wywało przedstawienia amatorskie, prezentowane przez miej
scowy zespół artystyczny. 

Imprezy KTL miały charakter patriotyczny (rocznice na
rodowe, jubileusze pisarzy, m.in. Kraszewskiego, Sienkiewi
cza). Dodajmy, iż akcję organizowania i wspierania bibliotek 
oraz czytelni prowadził „Pielgrzym", który w odcinkach dru
kował beletrystykę autorów krajowych i obcych. Dokonania 
pisma w tym zakresie ocenił abp Edmund Piszcz w swoim 
szkicu pi.Stulecie „Pielgrzyma" („Studia Pelplińskie" 1969). 

Był więc Pelplin prężnym ośrodkiem ruchu czytelnicze
go w drugiej połowie XIX wieku i pomimo szykan zaborcy, 
promieniował oświatą, nauką i kulturą na Kociewiu i całym 
Pomorzu. 

Literatura 

„Pielgrzym" 1869-1900: E. Piszcz. Stulecie Pielgrzyma, „Studia 
Pelplińskie" 1969; A. Mańkowski. Piśmiennictwo i drukarstwo pel
plińskie, Pelplin 1929; A. Mańkowski, Czytelnictwo i bibliotekarstwo 
polskie na Pomorzu. ..Mestwin" 3 (1930), nr 1 5. 
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ięknej, słonecznej niedzieli, 12 września 1999 
roku, całą rodziną z żoną Elżbietą i synem, pod
jechaliśmy pod kościół Bożego Ciała w Gdań-
sku-Morenie, aby do Zimnych Zdrojów zabrać 

ks. Romana Skwierczą. Tam, na krańcach Kociewia miał od
prawić mszę św. pod Krzyżem Promieniującym, moim Krzy
żem Uzdrowicielem w podzięce za uratowanie życia. 

Dokładnie o 1500 w blasku bardzo ostrego słońca, podje
chaliśmy pod Krzyż Promieniujący, pod którym licznie zgro
madzili się mieszkańcy Zimnych Zdrojów. Wśród przyby
łych gości zauważyłem Edmunda Szczesiaka z „Wieczoru 
Wybrzeża". 

Po zakończonej mszy podziękowałem mieszkańcom Zim
nych Zdrojów za to miejsce szczególne i magiczne, gdzie 
niebo zbliża się do ziemi... 

Stwierdziłem to już podczas pierwszej obecności przy 
Krzyżu, a było to podczas jednej z wędrówek Nadwiślań
skiego Klubu Krajoznawczego „Trsow". Prowadził ją 
wówczas Józef Weltrowski wokół Czarnej Wody, a fragment 
żółtego szlaku turystycznego zaprowadził nas do Zimnych 
Zdrojów, jednej z najpiękniejszych miejscowości kociewskie-
go regionu. Wtedy po raz pierwszy zetknąłem się z Krzyżem 
Promieniującym i ze szczególną niezwykłością tego miej
sca. Poznałem też historię Krzyża, wszystkie fakty i cudow
ne wydarzenia z nim związane. 

To wszystko bardzo silnie podziałało na moją wyobraź
nię i wywarło ogromne wrażenie. Chyba przeczułem, że moje 
losy zwiążą się nierozerwalnie z tym skrawkiem łąki na krań
cu wsi. Nie zdawałem sobie wtenczas sprawy z tego, że te 
wydarzenia, które nastąpią później będą tak dla mnie ważne. 
A były one związane z moją ciężką i nieuleczalną chorobą 
nowotworową, która nagle i niespodziewanie ujawniła się 
w maju 1998 roku. Po ciężkiej i długiej operacji w dniu 8 
lipca tego roku, właściwie byłem już jedną nogą na tamtym 
świecie. Lekarze dawali mi trzy miesiące życia... 

Wierzę głęboko w to, że to Bóg, poprzez Krzyż Pro
mieniujący i poprzez osoby pod nim się modlące, pomógł 
mi przetrwać najtrudniejszy okres. W łańcuchu ludzi do
brej woli uczestniczył przede wszystkim Józef Weltrow
ski. To na jego prośbę 18 lipca 1998 roku ks. Roman 
Skwiercz, który był kapelanem XIII Kaszubskiego Spły
wu Kajakowego „Śladami Remusa", podczas biwaku pod 
Krzyżem Promieniującym odprawił mszę św. w mojej 
intencji. Natomiast redaktor Edmund Szczesiak pełnił 
funkcję komandora spływu „Śladami Remusa". Zaś o. Mi
rosław Kropidłowski pochodzący z Zimnych Zdrojów 
misjonarz werbista odprawił drugą mszę, również w mo
jej intencji w dniu 5 września 1998 roku. Oczywiście tak
że pod tym Krzyżem. 

Niesamowitość tego miejsca, i ten szczególny duch, który 
tutaj panuje, powodują odczucie bezpośreniego kontaktu z Pa
nem Bogiem. To wszystko sprawiło gwałtowny zwrot w stanie 

mojego zdrowia, niewyobrażalną jego poprawę, którą można 
chyba nazwać cudem... 

Ten ciąg zdarzeń spowodował, że poczułem się człon
kiem społeczności Zimnych Zdrojów. Jestem głęboko prze
konany - tak będzie do końca. Zawsze będę wracał do tej 
przepięknej kociewskiej miejscowości i będę się tutaj czuł 
jak w jednej rodzinie. 

Pierwsze widzenie Krzyża Promieniującego miała 
w kwietniu 1980 roku Otylia Olszewska. Takich niezwykłych 
wydarzeń było jeszcze cztery. O. Mirosław Kropidłowski, 
którego losy także sprzęgły się z Krzyżem, wysunął myśl aby 
w tym miejscu zbudować kościół lub kaplicę, co powinno 
być najlepszym zaznaczeniem i uhonorowaniem tego cudow
nego punktu na mapie Kociewia. 

Warto też zauważyć jeszcze jeden zbieg okoliczno
ści. Otóż w roku 2000, Roku Świętym, który posiada 
szczególne znaczenie dla chrześcijaństwa i ludzkości, 
przypada 20-lecie pierwszego widzenia Krzyża. Tej rocz
nicy nie można uronić... 

Czuję ogromny dług wdzięczności wobec Pana Boga, 
ludzi dobrej woli, mieszkańców Zimnych Zdrojów. Tę 
wdzięczność chciałbym uzewnętrznić dziełem konkretnym 
i wyrazistym, upiększającym jednocześnie Krzyż Promieniu
jący. Powinna to być pamiątka o charakterze bardzo trwa
łym. Ponieważ w trakcie mojej choroby strasznie cierpiałem, 
moją intencją jest także i to, aby te przeżycia znalazły odbi
cie w tym pamiątkowym dziele. Chciałbym, aby miało ono 
wymiar bardzo estetyczny i w sposób bardzo wyrazisty wzbo
gacało otoczenie Krzyża Promieniującego. Takie dzieło o cha
rakterze artystycznym ufunduję zapewne najpóźniej 
w 2001 roku. 

Po mszy św. zostaliśmy zaproszeni na poczęstunek do 
przytulnego domku Państwa Kropidłowskich - opieku
nów Krzyża Promieniującego. Był też obecny ks. Roman 
Skwiercz i Józef Weltrowski. Spotkanie to stanowiło nie
zwykle miłe i wzruszające dopełnienie tego wspaniałego 
dnia. Nie obyło się także bez zaczerpnięcia zapasu wody 
źródlanej z pobliskiej strugi, słynącej ze specjalnych wła
ściwości. Nie na próżno ta miejscowość nosi nazwę Zimne 
Zdroje. 

Ponownie spotkaliśmy się 16 kwietnia 2000 roku, kiedy 
to do Zimnych Zdrojów na godzinę 1400 z różnych kierun
ków i różnymi środkami lokomocji zaczęli przybywać piel
grzymi, nie tylko samochodami, autobusami i pociągami, ale 
rówież i pieszo, tak jak to zrobiła jedna z grup Nadwiślań
skiego Klubu Krajoznawczego „Trsow", wędrując do Zim
nych Zdrojów z Kalisk. 

W moim przypadku historia się powtórzyła. Naszym sa
mochodem znów podjechaliśmy pod kościół Bożego Ciała 
w Gdańsku-Morenie, aby zabrać ks. Romana Skwierczą. Tym 
razem jednak naszej podróży towarzyszyła zasłona ciężkich 
chmur grożąca w każdej chwili deszczem... 



Historia Krzyża Promieniującego 

Gdy podjechaliśmy pod Krzyż Promieniujący zaskoczył 
nas długi sznur zaparkowanych samochodów i szybko ro
snący tłum pielgrzymów. Pojawił się m.in. autokar wypeł
niony naszymi przyjaciółmi krajoznawcami z Oddziału Mor
skiego PTTK w Gdyni, z Alicją i Ryszardem Wrzoskami, 
którzy cały ten wyjazd zorganizowali. Wśród tych znakomi
tych turystów rozpoznałem m. in. twarze Elżbiety Drzeżdżon 
z Władysławowa, Stanisławy i Jana Holeksów z Jastarni 
i Henryka Ganowiaka z Morskiego Instytutu Rybackiego 
w Gdyni. Byli też krajoznawcy nie tylko z Trójmiasta, ale 
i z północnych Kaszub. 

Gremialnie stawili się członkowie Nadwiślańskiego 
Klubu Krajoznawczego „Trsow" wraz z rodzinami i sym
patykami. Wśród szybko gęstniejącego tłumu pielgrzymów 
rozpoznałem znajome twarze: Andrzeja Wasielewskiego -
wójta gminy Osieczna wraz z radnymi, Waji Jabłonow
skiej z córką ze Starostwa Powiatowego w Tczewie, Ed
munda Konkolewskiego - znakomitego gawędziarza ka
szubskiego z Wiela, Stanisława Gębskiego z Komisji 
Turystyki Kajakowej Ziemi Gdańskiej, Piotra Kończew-
skiego i Joanny Szwoch z zaprzyjaźnionego z nami Klu
bu Wędrówki i Przygody „Tramp" oraz rodzin Głąbów 
z Malborka i Włostowskich z Gdańska... Nie sposób jed
nak było wszystkich rozpoznać. Niektórzy twierdzą, że 
zgromadziło się niemal 1000 osób... 

Punktualnie o 1400 rozpoczęła się msza Św., będąca naj
ważniejszym wydarzeniem tej uroczystości upamiętniającej 
20-lecie pierwszego widzenia Krzyża Promieniującego. Cele
brował ją znowu ks. Roman Skwiercz w asyście ks. Jana Kicz-
ki, proboszcza parafii w Łągu, do której należą Zimne Zdroje. 

W trakcie trwania mszy czarne deszczowe chmury ustą
piły nagle i radośnie rozbłysło słońce, które już nie opusz
czało Zimnych Zdrojów aż do późnego wieczora. 

Bezpośrednio po zakończeniu nabożeństwa do zebranych 
przemówił opiekun Krzyża, Józef Weltrowski, który złożył 
serdeczne podziękowania księżom, a także wszystkim zebra
nym, zapraszając jednocześnie do wspólnego ogniska przy
gotowanego w gospodarstwie Grabowskich. Jednocześnie 
w domu Państwa Kropidłowskich można było skorzystać 
z poczęstunku opiekunów Krzyża. 

W dniu 22 lipca 2000 roku dla uczczenia czwartej rocz
nicy poświęcenia Krzyża Promieniującego znów została 
odprawiona uroczysta msza. Jej mottem były następujące sło
wa: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście chorzy i cier
piący Ja Was pokrzepię i dam Wam sens nowego życia. Dzień 
był pochmurny, od czasu do czasu siąpił deszcz. Na zapo
wiadaną godzinę 1500 przyszli mieszkańcy Zimnych Zdro
jów. Oczywiście, przyjechali także członkowie Nadwiślań
skiego Klubu Krajoznawczego „Trsow" m.in. Wanda Kołucka 
z dziećmi, Piotr Osowski z żoną Tomasz Ratkowski, Józef 
Weltrowski, Wiesław Karger... 

Dzisiaj już wiem na pewno, że dzięki Krzyżowi Promie
niującemu udało mi się uratować na razie ponad dwa lata 
życia. Mistyczność tego miejsca pozwala mi trwać i nadal 
żyć. I jakby sprawdzały się słowa Franciszka Kaszubowskie-
go, który postawił ów Krzyż: Jeśli los pozwoli Ci. bracie 
i siostro, być tu choć raz pod tym Krzyżem, ciało i dusza Two
ja, ciągle tęsknić będzie aby często tu przebywać. Bo Pan 
jest tu tak blisko i ciągle czeka. 

Wśród oficjalnych gości radość sprawiła mi obecność An
drzeja Grzyba, Starosty Powiatu Starogardzkiego. 

Mszę celebrował w asyście ks. Jana Kiczki werbista Mi
rosław Kropidłowski, który akurat przyjechał z Brazylii do 
Zimnych Zdrojów na kolejny urlop. Jego homilia była pory
wająca, pełna prostych prawd, ale jakże zapadająca w serce. 

Potem w domu córki Kropidłowskich, przy gościnnym 
stole dyskutowano nad sposobami pełnego zagospodarowa
nia otoczenia Krzyża, łącznie z budową kaplicy... 

Według tekstu na tablicy informacyjnej 
w Zimnych Zdrojach 

Krzyż został poświęcony dnia 14 lipca 1996 roku 
przez ks. Jana Kiczka, proboszcza parafii Łąg, 

z udziałem ks. Romana Bruskiego, proboszcza parafii Czarna 
Woda oraz o. Mirosława Kropidlowskiego SVD, misjonarza 
w Brazylii. 

Wszystko zaczęło się w 1980 roku, gdy na polu upraw
nym, należącym do małżeństwa śp. Marty i Konrada Ka-
szubowskich, ukazał się dwum mieszkańcom Zimnych 
Zdrojów „Krzyż Promieniujący". 

Pierwsze widzenie w kwietniu 1980 roku miała obłoż
nie chora Otylia Olszewska poruszająca się na wózku in
walidzkim. Będąc sama w domu i oczekując na przyjście 
siostry PCK, Heleny Grabowskiej, ujrzała przez okno na 
polu „Krzyż Promieniujący". Widzenie to trwało około 
10-15 minut, w godz. 1400-1500. Wiadomością tą podzieliła 
się w tym dniu z siostrą PCK, która niewątpliwie była jej 
serdeczną opiekunką. 

Następnego dnia wspólnie ujrzały na tym samym polu 
„Krzyż Promieniujący". Krzyż ten był jasny, a z obłoków od 
dołu unosiły się promienie ognia, które ogarnęły cały Krzyż, 
aż do całkowitego zniknięcia- tak przedstawia to zjawisko 
Otylia Olszewska. W tym samym roku Mirosław Kropidłow
ski podjął decyzję o wstąpieniu do Seminarium Misyjnego 
Księży Werbistów SVD. 

Po raz trzeci Krzyż ukazał się 21 sierpnia 1989 roku 
Franciszkowi Kaszubowskiemu, gdy po zawale serca prze
bywał w szpitalu Akademii Medycznej. Leżąc na łóżku 
w szpitalu zobaczyłem ten Krzyż- relacjonował chory - na 
którym przybity był oto Ten, którego widzicie; skłonił do mnie 
głowę i powiedział- ..będziesz żył". Od tego czasu nie mia
łem spokoju, widząc ciągle ten obraz. Mówiłem o tym całej 
rodzinie, że na tym polu stanie mój Krzyż „Uzdrowiciel". 

Przy pomocy mieszkańców Zimnych Zdrojów wy
konano krzyż drewniany i ulano betonową podstawę 
oraz fundament ogrodzenia.,W warsztacie samochodo
wym w Gdańsku-Oruni Franciszek wykonał płot meta
lowy i zakupił figurę Pana Jezusa. Gdy wszystko było 
gotowe, włożył do samochodu najpierw metalowy płot, na 
płot położył koc, a potem figurę. Razem z żoną Antoniną 
wyruszył w dniu 23 czerwca 1996 roku samochodem do 
Zimnych Zdrojów. I wówczas stało się coś niesamowitego 
z samochodem. Na odcinku Orunia-Maćki samochód za
czął się mocno grzać, woda w chłodnicy parowała, a dole
wanie zimnej nie skutkowało. Franciszek Kaszubowski wró
cił do domu z dużymi trudnościami i zmęczony rozmyślał, 
co może być przyczyną niepowodzenia. 

W nocy przyśnił mu się ten krzyż i zobaczył oto tego 
Jezusa, który powiedział: - Na plocie wozić mnie nie bę
dziecie, bo jestem Królem. Po tygodniu postanowił wraz 
z zięciem Tomaszem i 3-letnią wnuczką Agatką powtórnie 
ruszyć do Zimnych Zdrojów, ale już dwoma samochodami 
- jednym samochodem figurę Pana Jezusa, a drugim ogro
dzenie. Zajechaliśmy na miejsce bez żadnych przeszkód 
i wtedy zrozumiałem, że nie należało wieźć Go jako przed
miot... - powiedział później Franciszek Kaszubowski. 

Decyzję o postawieniu Krzyża Franciszek Kaszubowski 
podjął 17 maja 1996 roku, gdy jego siostrzeniec, o. Miro
sław Kropidłowski przyjechał na urlop do rodzinnej wsi 
Zimne Zdroje z Brazylii, gdzie przebywał przez 4 lata jako 
misjonarz. Krzyż poświęcony został w lipcu tego samego 
roku. 

Historia Krzyża spisana została przez Józefa Weltrowskiego na pod
stawie relacji Otylii Olszewskiej, zamieszkałej w Zimnych Zdrojach 
oraz na piśmie przekazanych wspomnień Franciszka Kaszubowskiego. 

Drugi świadek widzenia. Helena Grabowska, zmarła 1 sierpnia 1992 
roku w Zimnych Zdrojach i jest pochowana na cmentarzu w Łęgu. 
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ROMAN LANDOWSKI Młodzi 
dokumentują 

zabytki 

maju bieżące
go roku rozstrzy-

gnięto I Między
szkolny Konkurs Historyczny na 
temat DOKUMENTACJA ZABYTKU Z RE

GIONU TCZEWSKIEGO, przeprowadzo
ny z inicjatywy Kazimierza Ickiewi-
cza. Organizatorami konkursu było 
Starostwo Powiatowe w Tczewie i Ze
spół Szkół Kolejowych im. Alfonsa 
Parnowskiego w Tczewie. 

Głównym celem konkursu, prze
znaczonego dla uczniów szkół ponad
podstawowych powiatu tczewskiego, 
było dalsze rozwinięcie zaintereso
wań przeszłością poprzez opracowa
nie dokumentacji wybranego zabytku 
położonego na ziemi tczewskiej. 

Uczniowie mieli wykonać doku
mentację jako długoterminowe zada
nie domowe, które wstępnie podle
gało ocenie nauczycieli historii. 
Najciekawsze prace przekazane orga
nizatorom oceniła powołana komisja: 

Roman Landowski - red. Kociew-
skiego Magazynu Regionalnego, 

Józef Ziółkowski - dziennikarz, 
Jerzy Cisewski - członek Zarzą

du Powiatu Tczewskiego. 

I NAGRODĘ przyznano uczen
nicy LO im. M. Skłodowskiej-Curie 
w Tczewie, Annie Gotzek (godło 
„Gniewianka"), za bogato i obszer
nie udokumentowaną pracę 
„GNIEW Z LOTU PTAKA", która 
wiernie odpowiadała założeniom 
konkursu. Autorka poświęciła uwa
gę głównie układowi urbanistyczne
mu miasta. 

Dwie równorzędne II NAGRO
DY otrzymał Ireneusz Stoppa (godło 

„Biskup") z Zespołu Szkół Kolejo
wych w Tczewie, który w swojej 
pracy szczegółowo opisał i udoku
mentował obiekt COLLEGIUM 
MARIANUM W PELPLINIE oraz 
Wojciech Kamień (godło „Reks"), 
uczeń LO im. M. Skłodowskiej-
Curie w Tczewie, za pomysłowe 
opracowanie edytorskie z udziałem 
komputera tematu „FARA PW. POD
WYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTE
GO W TCZEWIE". 

III NAGRODY rozdzielono 
między trzech autorów, uczniów 
Technikum Kolejowego w Tczewie. 
Przemysław Lorys (godło „Mur") 
zwrócił uwagę ciekawą dokumenta
cją MURÓW OBRONNYCH I ZA
BUDOWAŃ PRZESTRZENNYCH 
TCZEWA. Remigiusz Bzowski 
(godło „RB 102") opisał obszernie 
i udokumentował DZIEJE TCZEW
SKIEGO WIATRAKA. Natomiast 
Marcin Darski (godło „Wilk Mor
ski") w różnorodny sposób przed
stawił OBIEKT DAWNEJ SZKO
ŁY MORSKIEJ W TCZEWIE. 

Poza tym komisja przyznała PIĘĆ 
WYRÓŻNIEŃ. 

• Marcinowi Skierka (godło „Ko
ściół") z Technikum Kolejowego 
w Tczewie za pracę pt. „KOŚCIÓŁ 
PARAFIALNY PW. ŚW. STANI
SŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA 
W SUBKOWACH", 

• Małgorzacie Glinka (godło 
„Szprudowo") z Publicznego Katolic
kiego Liceum Ogólnokształcącego 
w Tczewie za DOKUMENTACJĘ 
KOŚCIOŁA W LIGNOWACH. 

• Michałowi Lisowi (godło „Raj
ca") z Zespołu Szkół Kolejowych 
w Tczewie za pracę „RATUSZ STA
ROMIEJSKI W TCZEWIE", 

• Joannie Łańcuckiej (godło 
„Orlean") z Katolickiego LO za ZE
BRANIE DOKUMENTACJI O PO
MNIKACH, TABLICACH PA
MIĄTKOWYCH I MIEJSCACH 
PAMIĘCI W TCZEWIE, 

• Natalii Jareckiej (godło „Wi
sła"), również uczennicy Katolickie
go LO, za pracę „MAŁY GORZĘ-
DZIEJ, MIEJSCE OCALONE OD 
ZAPOMNIENIA". 

Były jeszcze dwa wyróżnienia 
dodatkowe w postaci nagród rzeczo
wych. Mariusz Koronowski (godło 
„Zegar"), uczeń Zespołu Szkół Ko
lejowych, przedstawił WIEŻĘ ZE-
GAROWĄ NA COLLEGIUM MA
RIANUM W PELPLINIE, a Rafał 
Kontecki (godło „Rafał") ze Spe
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wy
chowawczego w Tczewie opracował 
HISTORIĘ STAREGO BUDYNKU 
SZKOLNEGO W RUDNIE. 

Ogółem napłynęły 34 prace z sze
ściu szkolnych placówek ponadpod
stawowych, ale tylko z Tczewa. 

Komisja uznała, że wszystkie pra
ce - nawet te nie nagrodzone - które 
zawierają bogatą część opisową 
mało znanych zabytków, należy 
opublikować na lamach Kociew-
skiego Magazynu Regionalnego. 
Praca Anny Gotzek, mimo iż zdo
była I miejsce, nie będzie publiko
wana, ponieważ zawiera głównie 
dokumenty, rysunki i szkice. 
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Po dokładnym zapoznaniu się z zawartością prac zgłoszonych na I Międzyszkolny K o n k u r s , 
Historyczny na temat DOKUMENTACJA ZABYTKU Z REGIONU TCZEWSKIEGO i redakcy jnym j 
s k o n f r o n t o w a n i u ich treści z podaną przez a u t o r ó w bibl iograf ią, pos tanowi l i śmy j 
drukować tylko ich fragmenty. Większość opracowań jest bardzo obszerna i chcąc je j 

i zaprezentować w całości musielibyśmy poświęcić niekiedy nawet połowę objętości KMR. 
Niektóre zaś dotyczą tematów już przedstawianych na naszych l a m a c h . W związku z tym 
pos tanowi l i śmy w y k o r z y s t a ć te f r a g m e n t y , k t ó r e s t a n o w i ą t reśc i d o t y c h c z a s nie | 
publikowane, a sposób ich ujęcia świadczy o samodzielnej pracy młodych autorów. 

Z pracy Wojciecha Kamienia Fara pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego Tczew 
zamieszczamy fragmenty omawiające dzieje ołtarzy tego zabytkowego obiektu. Tytuł ) 
pochodzi od redakcj i . 

WOJCIECH KAMIEŃ 
II nagroda Ołtarze 

staromiejskiej fary 
w Tczewie 

Ołtarz główny 
inaczej zwany wielkim, według dokumentów w 1686 roku 
zbudowany na polecenie biskupa Bonawentury Madaliń-
skiego przez ówczesnego proboszcza Franciszka Czarliń-
skiego. Na podstawie protokołów wizytacji kanonicznej 
z 14 marca 1729 należy sądzić, że ksiądz Krolau zastał 
wielki ołtarz ustawiony już w 1690 roku. Czytamy tam: 
... est totum sculptum, sedrudi sculptura, ideo antę ali-
qnot annos 4 statucie amotae et melioris sculpturae 4 im-
positae. Altare hoc nondum est pictum... co znaczy: jest 
cały rzeźbiony, ale rzeźba pospolita (ordynarna), dlate
go przed kilku laty usunięto 4 figury, a ustawiono 4 inne 
lepiej (artystycznie]) rzeźbione. Ołtarz nie jest dotąd 
malowany. Całość więc znajdowała się jeszcze w stanie 
surowym. 

W wizytacji ks. kanonika Trochowskiego z dnia 9 listo
pada 1765 roku czytamy, iż wielki ołtarz nowy sztuką rzeź
biarską ozdobnie wykonany, lecz dotąd nie malowany i nie 
złocony. Trwało to ozdabianie i rzeźbienie długo. Do końca 
nie ustalono kiedy ołtarz został zupełnie wykończony. Z całą 
pewnością można powiedzieć iż (jak wspomina ks. proboszcz 
A. Kupczyński) wtedy dokonano malowania i złocenia z ca
łym artyzmem jak go dziś (1939 rok) oglądać możemy. Wy
gląd i kolorystykę obecną ołtarz zawdzięcza proboszczowi 
z lat 1950-1988, ks. Wacławowi Preisowi, który w latach 70. 
gruntownie odnowił oblicze ołtarza, a czyszczenia dokona
no pod przewodnictwem obecnego proboszcza księdza ka
nonika Piotra Wysgi. 

Warto prześledzić przeobrażenia w wyglądzie ołtarza, ja
kie zaistniały na przestrzeni wieków. W roku 1729 ponad 
tabernakulum była rzeźba Trójcy Przenajświętszej koronu
jącej Matkę Boską. Obecnie rzeźba Trójcy jest u góry, a rzeźby 
Koronacji Matki Boskiej w ogóle nie ma. Nie wiemy rów
nież, czy obraz ukrzyżowanego Chrystusa był od początku 
umieszczony w ołtarzu. Ks. Krolau pisze, iż w przedsionku 
kościoła wisiał wielki obraz ukrzyżowania, lecz dodaje, iż 
jest to podrzędne malowidło. 

Główny ołtarz, o wymiarach 8,6 x 14,0 m, jest dziełem 
stylu barokowego. Ustawiony jest w trzech kondygnacjach. 
Na szczycie triumfuje Chrystus Zmartwychwstały. Figura 
ta, większa niż człowiek normalnej wielkości jest starannie 
wyrzeźbiona, przedstawia postać pełną godności i majestatu 
z czerwoną adamaszkową chorągwią w ręku. Poniżej w mi
sternych rzeźbach widoczny jest Bóg Ojciec, przedstawiony 
jako poważny starzec trzymający uniesione błogosławiące ręce, 
jakoby ukrzyżowanego i zdjętego z krzyża Syna Bożego, po
nad nim Duch Święty w postaci białej (srebrnej) gołębicy. 

W następnej kondygnacji wielki obraz przedstawia zdję
cie z krzyża, obecnie nazywany Opłakiwanie. Przypuszcze
nia tutaj właśnie lokalizują pierwotną rzeźbę Koronacji Matki 
Boskiej Wniebowziętej, którą prawdopodobnie później z oł
tarza usunięto. 

W dolnej kondygnacji malowidło na płótnie ukazuje 
Chrystusa na Krzyżu Konającego, a pod krzyżem Najświęt
szą Maryję Pannę, św. Józefa i Marię Magdalenę współcze
śnie nazywane Ukrzyżowanie. 

Oba te obrazy pochodzą, według jednych źródeł 
z XVII wieku, a według innych z XVIII wieku. Ukrzyżo
wanie, obraz olejny o wymiarach 3 x 4 m prezentuje wielką 
wartość artystyczną, pochodzi ze szkoły flamandzko-holen-
derskiej Rubensa lub van Dycka. Namalowany został 
prawdopodobnie przez któregoś z uczniów tych wielkich 
mistrzów. 

Na uwagę zasługują także towarzyszące poszczególnym 
kondygnacjom figury. Na szczycie znajdują się cztery anioły 
stanowiące asystę Trójcy Świętej i ją adorujących. Wydaje 
się, że aniołki to dodatek późniejszy, gdyż z ołtarzem nie są 
całkowicie w zharmonizowane. Dwa z nich to alegorie Wia
ry i Nadziei. W części środkowej po obydwu stronach obec
ni są święci apostołowie: Bartłomiej i Jakub, natomiast w dol
nej części - apostołowie Piotr i Paweł. Figury są stylowo 
rzeźbione i polichromowane. 

Filary w obu kondygnacjach to doskonałe przykłady sztu
ki snycerskiej. Kapitele nad filarami rzeźbione z pietyzmem. 
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Nowoczesne tabernakulum—jak opisuje ksiądz Kupczyń-
ski - psuje harmonią i zakłóca wspaniałe wrażenie, które 
sprawia ołtarz. Obecne nowe pancerne tabernakulum pocho
dzi z roku 1954. Nad tabernakulum znajdujemy symbol Ba
ranka Wielkanocnego. 

Kaplice i ołtarze boczne 
stanowią integralną część architektury i wyposażenia wnę
trza fary. Według protokołów wizytacyjnych ołtarze były we 
wszystkich kaplicach, za wyjątkiem kaplicy Matki Boskiej 
Różańcowej, która to kaplica była wówczas bocznym wejściem 
do kościoła i tam musiała być ciemna „druga zakrystia", a po 
stronie prawej od ołtarza św. Anny (jak pisze ks. Krolau w 1729 
r.) znajdowała się chrzcielnica. Dlatego kaplica znajdująca się 
obok poświęcona była św. Janowi Chrzcicielowi. 

Kaplicami i ołtarzami zajmowały się poszczególne ce
chy. Kaplice były pierwotnie niższe, lecz już w polowie XIV 
wieku sklepienia podwyższono i wyrównano z nawami, acz
kolwiek nie wszystkie są równe. Sklepienia są gwiaździste 
jak w nawach, jednakże w trzech kaplicach, gdzie sklepienie 
zostało zniszczone w czasie pożarów, położono skromniej
sze. Ks. Krolau podaje w protokole wizytacji z 1729 roku 
rozkład ołtarzy i kaplic. 

Kaplice po prawej stronie wielkiego ołtarza: 
1. Św. Jana Chrzciciela (ufundowana przez rodzinę Czar-

lińskich z Czarlina z widocznym do dzisiaj herbem), 
2. Św. Aniołów Stróżów z figurą Anioła Stróża, 
3. Przemienienia Pańskiego (nad wejściem bocznym), 
4. Trzech Króli (gdzie w 1939 roku była chrzcielnica). 
Kaplice po stronie lewej: 
1. Św. św. Apostołów Piotra i Pawła, 
2. Św. Mikołaja biskupa, 
3. Św. Jakuba Starszego. 
Ołtarze po stronie prawej: 
1 Św. Anny, 
2. Św. Józefa z roku 1722, 
3. Św. Rocha. 
Ołtarze po stronie lewej: 
1. Matki Boskiej (z dwoma obrazami: Matki Boskiej 

i św. Bernarda), 

Ukrzyżowanie w dolnej kondygnacji ołtarza głównego 
Fot. Bożena i Lech Okońscy 

2. Św. Jana Nepomucena (obrazy św. Jana i św. Remi
giusza). 

Kaplice i ołtarze ulegały częstym przemianom, praktycz
nie każdy proboszcz wprowadzał pewne zmiany. Możemy je 
częściowo prześledzić do stanu z 1939 roku. 

Wizytacja z 1765 roku notuje, że częściowo usunięto 
zniszczone obrazy. I jak się dowiadujemy, nie ma kaplicy 
św. Jana, pewnie tam przeniesiono chrzcielnicę, a ołtarz prze
stał istnieć pomimo artystycznej figury św. Jana Chrzciciela 
(w roku 1939-kaplica Niepokalanego Poczęcia). W kaplicy 
Św. Aniołów Stróży przybyła figura Matki Boskiej Niepo
kalanej, ale nie była to ta z 1906 roku. 

Po stronie lewej nastąpiły gruntowne zmiany. Pozostał je
dynie ołtarz św. Jakub Starszego, usunięto św. św. Piotra i Pawła 
i św. Mikołaja, a na ich miejscu wizytator wymienia św. Apo
lonię i Opatrzność Boską. Wizerunek św. Mikołaja przeniesio
ny został do ołtarza Serca Jezusowego. W dokumentach wizy
tacyjnych nie wymieniono na dawnym miejscu Matki Boskiej, 
za to spotykamy Jana Nepomucena. 

Ksiądz proboszcz Kupczyński pisze: a jako ostatni ołtarz 
figuruje Matka Boska Bolesna, według opisu zgodnie z obec
ną figurą. Dodać wypada, że myśmy ją znaleźli na strychu, 
a jest to rzeźba pochodząca z XVII wieku, a może i starsza. 
Rzeźba ta została poddana konserwacj i po pożarze w roku 1982 
i niebawem wróci do fary, do kaplicy Świętych Niewiast. 

Gdy proboszczem był ks. Mettenmeyer (1838-1871), prze
prowadzono w latach 1839-1841 remont kościoła. Proboszcz 
przejął farę w fatalnym stanie technicznym. Nabożeństwa od
prawiano w kościele podominikańskim, który do parafii kato
lickiej wrócił w 1818 roku. W tym czasie uległ zniszczeniu 
kościół luterański w narożu murów obronnych przy ulicy Ry
backiej i zaistniała groźba ponownego przekazania podomini-
kańskiego kościoła gminie ewangelickiej. 

Z fary, w której trwał remont przeniesiono wiele ołtarzy -
ówczesny konserwator Heise wspomina, że było ich 17, ale 
dokładnie nie wiadomo jak i gdzie je rozmieszczono. Spieszo
no się więc z ukończeniem remontu, na cele którego rząd pru
ski przyznał tylko 5000 talarów. Za tę kwotę odnowiono głów
nie kościół od zewnątrz. We wnętrzu kościoła, według notatki 
ówczesnego proboszcza, umieszczono dwa kolorowe okna. 

Fragment obecnego ołtarza bocznego Serca Jezusowego 
Fot. Stanisław Zaczyński 



Wieś ta otoczona ze wszystkich stron lasami, 
leży nad rzeką Prusiną, 3 km od Śliwic, 
na skraju gminy w kierunku Osiecznej. 

Rodowód tej osady sięga prawdopodobnie 
końca XVIII wieku, kiedy to 

osiedlił się tutaj pierwszy smolarz. 
Z przekazu najstarszych mieszkańców wsi 

wiadomo nawet gdzie postawiona została 
jego pierwsza prymitywna chata. 

W miejscu tym obecnie 
stoi już trzeci budynek kolejnych pokoleń. 

Tutejsza ludność żyje od pokoleń z pracy w lesie 
i z lasu. Zbieractwo jagód, a jest tutaj ich bardzo dużo, 
oraz grzybów, stanowi dodatkowe nieodzowne źró

dło dochodu mieszkańców tej osady. Jest jeszcze kilku go
spodarzy uprawiających ziemię i hodujących bydło. Jed
nak oni, podobnie jak większość rolników w całym kraju, 
mają kłopoty w utrzymaniu gospodarstw na przyzwoitym 
poziomie. Jak już wspomniano, w odległych czasach trud
niono się tutaj również smolarstwem, kiedy istniało kilka 
dobrze prosperujących pieców smolnych. Niektóre eks
ploatowano jeszcze w okresie międzywojennym. 

W tych okolicach przy łąkach, zwanych Rudzkimi, 
znajdowała się ponoć kopalnia srebra, a istniejący tam że
lazny most zwano srebrnym. Jest w tym sporo prawdy, 
gdyż wioskę Byłyczek w okresie zaboru Niemcy nazwali 
Silberhof (Srebrny Dwór). Pamiątką z tego okresu może 
być pozostałość po tajemniczym i nie do końca zbadanym 
piecu. Naukowcy studiując jego ruiny stwierdzili, że są to 
pozostałości po piecu smolnym. Miejscowa ludność nie 
do końca jest o tym przekonana. Przekazy przodków świad
czą zupełnie o czym innym. Wspomina się w nich pewne
go mieszkańca wsi, który w tajemnicy eksploatował ten 
piec, pochodzący z końca XIV wieku, aż do czasu uciecz
ki przed szykanami władz pruskich. Poprzez Gdańsk 
i Szwecję dotarł ponoć do Ameryki, gdzie zbił niezłą for
tunę. W okresie międzywojennym do wsi przyszedł nawet 
list od jego rodziny (on sam już nie żył), która szukała 
spadkobierców. Jednak miejscowi, obawiając się tajem
nic z przeszłości, na list nie odpowiedzieli. Później spra

wa uległa przedawnieniu, a majątek przepadł. Może ta cała 
historyjka ma coś wspólnego ze wspomnianym srebrem. 

Pozostałości tego pieca znajdują się w pobliżu wioski. 
Warto byłoby może ocalić go dla kolejnych pokoleń. Jest 
to jeden z nielicznych obiektów tego typu, które w takiej 
formie dotrwały do obecnych czasów. Ogrodzenie go oraz 
postawienie tablicy informacyjnej nie jest zbyt kosztow
ne. Miejsce to może stanowić lokalną atrakcję turystycz
ną, jak też może być wspaniałym miejscem do zajęć z hi
storii dla okolicznych szkół. W lasach wokół wsi są ponoć 
ruiny drugiego podobnego pieca, ale dzisiaj trudno już to 
miejsce dokładnie zlokalizować. 

Przy okazji warto odszukać stojącą niedaleko ogrom
ną sosnę (pomnik przyrody). Jak mawiają miejscowi: na
wet w trzech chłopa trudno ją oblapać. Stoi ona niedale
ko „Tyklywca" (potoczna nazwa) w kierunku Łobody. 

Wieś Byłyczek posiada bardzo ciekawą zabudowę. Na 
skraju wsi napotykamy przydrożną bożą mękę. W miej
scu tym gromadzą się mieszkańcy wsi w czasie różnych 
świąt kościelnych. 

Nie ma tu już prawie drewnianych chat. Te które po
zostały należą do osób, które przyjeżdżają tutaj tylko na 
wypoczynek. Wczasowicze z Leszna, Gdańska czy War
szawy są mieszkańcami tej wsi latem. Takim przykładem 
może być Tadeusz Warczak z Tczewa, który się tutaj uro
dził, a od trzydziestu lat jest tylko „letnikiem". Pierwsze 
domy murowane pochodzą z 1916 roku. 

Znają się tu wszyscy. Wąskie piaszczyste uliczki two
rzą zwartą całość, otoczoną ze wszystkich stron lasem. Jak 
wspominają najstarsi mieszkańcy wsi opowieści swoich 
dziadów, kiedyś przed atakami wilków wyloty ulic były 
zamykane bramami, tak samo jak czyni się to w przydo
mowych gospodarstwach. Nieodłączną częścią krajobra
zu są poukładane sterty sosnowego czy brzozowego drew
na, przeznaczonego na opał bądź dla potrzeb stolarskich. 

Przez wiele lat kojarzono tę miejscowość z bardzo 
znanym w okolicy ludowym rzeźbiarzem, Władysła
wem Landowskim (1913-1984). Jego figury świętych, 
ptaszki, zwierzątka, różne zabawki dla dzieci, które wy
czarowywał z drewna, zachwycały okoliczną ludność, 
jak też przejezdnych turystów. Wiele prac wykonywał 
na prywatne zamówienia. Można je dzisiaj spotkać 



w regionalnych muzeach lub w prywatnych zbiorach. 
Szczególnie piękna jest rzeźba Matki Bożej, wykona
na przez niego w 14 roku życia, a znajdująca się w Mu
zeum Etnograficznym w Toruniu. 

Słynny był też miejscowy kłusownik, „Siwy Jasiu", 
o którym jeszcze do dziś krążą ciekawe opowieści. Jedna 
z nich mówi o tym, jak upolowaną sarnę schował do ula 
kłodowego, a gdy przyszedł do niego gajowy, on spokoj
nie ... zajadał zacierkę, udając że dopiero wstał z łóżka. 
Starzy ludzie pokazują też komin, gdzie inni miejscowi 
kłusownicy chowali często w ostatniej chwili swą zdobycz. 

Od kilku lat ze Śliwic do Byłyczka prowadzi droga as
faltowa, która w znacznym stopniu ułatwiła życie mieszkań
com tej małej, ale jak uroczej, zagubionej pośród lasów osa
dy. W obecnym roku planuje się zmodernizowanie kolej
nego odcinka drogi biegnącego aż do Osiecznej. Ucieszy 
to zapewne samych mieszkańców jak i sporą grupę osób 
przyjeżdżających na te tereny z kierunku Starogardu 
i Gdańska. 

Od dłuższego czasu Byłyczek administracyjnie jest 
związany z gminą Śliwice. Niegdyś jednak spora grupa 
dzieci chodziła do szkoły w Osiecznej, a to dlatego, że ich 
domy znajdowały się już na terenie województwa gdań
skiego. Obecnie do szkoły w Śliwicach chodzi, a właści
wie dojeżdża, tylko sześcioro dzieci. 

We wsi od końca lat sześćdziesiątych jest jedyny sklep, 
który jak do tej pory zaspokaja bieżące potrzeby miesz
kańców, ale czy wytrzyma on próbę czasu? Martwi się 
o to miejscowy sołtys Henryk Wysocki: 

- We wsi ludzi mało, a wczasowicze są tutaj tylko przez 
okres letni. Jednak myślę, że wychodząc z dołka śliwickie 
GS-y nie pozbawią nas jedynego sklepu. Będziemy się sta
rać, aby do tego nie doszło. 

Pan Henryk piastuje godność sołtysa już prawie trzy
dzieści pięć lat. Był też przez pewien okres radnym 
i znanym w okolicy społecznikiem. Do dziś nie samu 
obce problemy całej gminy. Bardzo lubi opowiadać za
słyszane od starszyzny wsi historie. Sam wspomina, jak 
krótko po wojnie kąpał się bardzo często w Prusinie. Rze
ka w tamtym okresie płynęła innym korytem, a obok wsi 
rozlewała się na kilka metrów i była dość głęboka. Z wody 
wystawały pale, które były ponoć pozostałością po istnie
jącym tu kiedyś młynie wodnym, a może po starym mo
ście... 

Można jednak mieszkańcom tej osady w pewien spo
sób pozazdrościć. Bliski kontakt z przyrodą wynagradza 
im wszelkie niedogodności - okoliczne lasy, łąki czy też 
strumienie... Wieś dobrze wkomponowała się w ten kra
jobraz. Kilka metrów od wsi mają swoje stanowiska bo
bry. Zwierzęta te na miejsce pobytu w ostatnim czasie upodo
bały sobie przepływającą przez te okolice Prusinę. Liczne 
tamy z osik, brzóz i wierzb, to tutaj stały widok. Obecność 
bobrów i spotykany w nurtach Prusiny pstrąg świadczy tyl
ko o czystości wód tej rzeki. 

Inni mieszkańcy miejscowych lasów to sarny, lisy, je
lenie, wydry oraz dziki, a na skraju wsi, w starym dębie 
niejedna siedzi sowa... 

Wędrując latem po rozległych terenach Borów Tuchol
skich warto zajrzeć choć na chwilę do schowanej głęboko 
w lesie uroczej wsi Byłyczek. 

KmR 

Zainicjowane przed laty przez Muzeum 
Wisły w Tczewie i Nadwiślański Klub Krajo
znawczy „Trsov" sesje krajoznawcze cieszą 
się niesłabnącym uznaniem. Każdego roku 
skupiały coraz większe grono uczestników: tu
rystów, krajoznawców, regionalistów, samo
rządowców. Zadowoleni są również współor
ganizatorzy tych sesji, na terenie których one 
się odbywają. Zasadą owych spotkań jest bo
wiem wszechstronna prezentacja gmin - ich 
dziejów, przyrody, walorów turystycznych czy 
zabytków. 

Tegoroczna sesja, która odbyła się 20 maja 2000 roku 
w Dragaczu była poświęcona zabytkom, historii, 
przyrodzie i tradycji tej nadwiślańskiej gminy. Ta 

właśnie tematyka wypełniła program spotkania. Rys hi
storyczny gminy przedstawiła Małgorzata Szuba, a o roli 
i znaczeniu Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Wi
sły mówił jego dyrektor, Jarosław Pająkowski. Miej

scom pamięci narodowej swoje wystąpienie poświęcił 
Roman Kozłowski z Grupy, natomiast refleksje o śla
dach kultury mennonickiej na Nizinie Sartowicko-Now-
skiej przekazał Roman Klim - Kurator Rzek Polskich 
Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku i Kustosz 
Muzeum Wisły w Tczewie. Kontynuacją tego tematu 
było osadnictwo mennonicko-holenderskie XVI do XX 
wieku, które przedstawił Dariusz Bujakowski z Dra-
gacza. O atrakcjach turystycznych niziny powiedział 
Wiesław Karger. 

Po referatach zaprezentowano uczestnikom sesji bo
gaty program towarzyszący. Wystąpiła Grupa Kociew-
ska ze Szkoły Podstawowej w Dragaczu, którą prowa
dzi Danuta Weichert-Figurska. Zespół w kociewskiej 
gwarze zainscenizował kilka scenek rodzajowych, były 
też recytacje i pieśni. Gospodarze przygotowali rów
nież liczne wystawy o tematyce regionalnej, w tym eks
ponowano też materiały o charakterze archiwalno-hi-
storycznym. 

Dyskusja, choć gorąca, miała bardzo rzeczowy prze
bieg. Jej wynikiem było sformułowanie wielu wniosków 
i postulatów. Stwierdzono, że wszystkie zabytki kultury 
mennonickiej (cmentarze, kościoły, zagrody gospodarskie, 



Fragment cmentarza mennonickiego 
w Wielkim Lubieniu na Nizinie Sartowicko-Nowskiej 

Fot. Roman Klim 

budynki szkolne) - w takich miejscowościach jak Dra
gacz, Stwolno, Bratwin, Michale, Lubień, Zajączko-
wo, Mątawy czy Tryl - należy otoczyć opieką i nadać im 
status prawny zabytku. Przy tej okazji należałoby zinwen
taryzować wszystkie inne obiekty po mennonitach - syste
my wodno-melioracyjne, przeciwpowodziowe czy hydro
graficzne. 

Pełne poparcie wszystkich 67 uczestników sesji uzyskał 
projekt opracowania i wytyczenia mennonickiego szlaku 
turystycznego na obszarze całej Niziny Sartowicko-Now
skiej. Ta koncepcja wyznacza kolejne zadania: przygoto
wanie żeglowego szlaku wodnego na Mątawie, uznanej 
za rzekę mennonitów i w pełni zinwentaryzować zabytko
we zasoby naturalne całej niziny, by zwiększyć ilość po
mników przyrody. Wspierać należy także formy agrotury-
zmu, które najszybciej zapewnią utworzenie niezbędnego 
zaplecza turystycznego zgodnie z zasadami ochrony przy
rody i krajobrazu. 

Listę postulatów kończą postanowienia o dalszym roz
woju form edukacji regionalnej, wychowujących młode po
kolenie w duchu przywiązania i miłości do małej ojczyzny. 
Mająca powstać w Dragaczu Izba Pamiątek Historycznych 
i Przyrodniczych może stać się w przyszłości zaczątkiem 
Muzeum Regionalnego Niziny Sartowicko-Nowskiej. 

Oprac: Roman Landowski 
na podstawie relacji Romana Klima 

Regionalizm jest ruchem, 
który spełnia lub może spełniać 

istotne funkcje aktywizujące region, 
może się stać siłą opiniotwórczą i partnerem 
dla określonych instancji władzy terenowej. 

Jerzy Damrosz 

Po śmierci Zygmunta Kułakowskiego przez półtora 
roku, do marca 1987, towarzystwem kierował wi
ceprezes Romuald Wentowski. Po zakończeniu 
kadencji i odbyciu Walnego Zgromadzenia Spra

wozdawczo-Wyborczego powierzono mu funkcję prezesa. 
W nowej kadencji rada nadal realizowała zamierzenia pro
gramowe z czasów wieloletniej prezesury Zygmunta Kuła
kowskiego. Wprawdzie zmieniły się na niekorzyść zasady 
finansowania organizacj i społecznych, ale TMZT w dalszym 
ciągu uczestniczyło w ważnych wydarzeniach kulturalnych 
i było wszędzie tam, gdzie upowszechniano tradycje regio
nu. Współorganizowało kilka wystaw fotograficznych, któ
rych podstawowym źródłem były zbiory Stanisława Zaczyń
skiego. To wtedy o dokonaniach tczewskich społeczników 
zaczęto pisać prace magisterskie. TMZT znacznie się przy
czyniło do powołania Kociewskiego Kantoru Edytorskiego 
i pisma Kociewski Magazyn Regionalny, którego pierwszy 
numer ukazał się w 1986 roku. 

W tym okresie uaktywniła się ponownie działalność sek
cji twórczości artystycznej TMZT. W organizowanych kon
certach szczególną pomocą służyli zrzeszeni w towarzystwie 
muzycy: Tadeusz Abt czy Jerzy Kubicki. Angażowali do 
pracy zespoły, którymi kierowali i nie odmawiali pomocy 
podczas opracowywania scenariuszy. 

Podejmowano działania wykraczające poza dotychczaso
we sfery kulturalne. Przykładem tego mógł być list otwarty rady 
TMZT i redakcji KMR z listopada 1989 roku do ówczesnego 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w sprawie przywróce
nia dawnych nazw niektórych ulic. Na sesjach rady żądano do
konania konkretnych zmian. W ten sposób przywrócono ko
lejno nazwy ulicom: 30 Stycznia (dawniej Dzierżyńskiego), 
Ignacego Padrewskiego (d. Ludwika Waryńskiego), Domini
kańskiej (d. Kasprzaka) i placowi Św. Grzegorza (d. Komuny 
Paryskiej). Pamięć generała Józefa Hallera została przywróco
na na placu Wolności, bo jego dawna ulica była już zajęta przez 
Obrońców Westerplatte. 

Najbardziej widocznym przejawem społecznej 
działalności TMZT był udział w pierwszej kampanii wybor
czej do Rady Miejskiej w Tczewie. Wspólnie z oddziałem 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego wystawiono „Listę re
gionalną", na której znalazło się 20 kandydatów. Dla ludzi 
z TMZT i jego symaptyków była to wielka próba wytrzymało
ści społecznej, odpowiedzialności obywatelskiej i dojrzałości 
moralnej. Niektórzy członkowie TMZT spotkali się wówczas 
z wieloma przykrościami i oszczerstwami, których nie szczę
dził im wyborczy partner. Dzisiaj należy przypuszczać, że były 
to działania celowe mające doprowadzić do zneutralizowania 
ruchu regionalnego na lokalnej platformie politycznej. Mimo 
tej gorącej atmosfery mandat radnego z listy regionalnej uzy
skało 5 osób: Wiesław Bielawski, Franciszek Fabich, Roman 
Landowski, Barbara Malczewska i Stefan Mrozek. Był to duży 
sukces, jedyny w województwie przypadek wprowadzenia rad
nych spoza list Komitetów Obywatelskich. Odtąd towarzystwo 
będzie obecne we wszystkich następnych wyborach. 



W październiku 1990 roku prezesem towarzystwa został 
Józef Golicki. Na zastępców prezesa wybrano: Czesława 
Glinkowskiego i Romualda Wentowskiego. Towarzystwo 
w tej kadencji zainicjowało szereg nowych a ważnych dla 
regionu spraw, np. zorganizowało tzw. Giełdę Pracy. Dzięki 
osobistemu zaangażowaniu prezesa towarzystwo współor
ganizowało I Kongres Kociewski, potem uczestniczyło 
w Kongresie Pomorskim. Przewodziło inicjatywie imprez 
z okazji 800-lecia pierwszej pisanej wzmianki o Tczewie (akt 
Grzymisława z 1198 r.). Zorganizowano dwie ważne wysta
wy: „Tczew w dawnej widokówce" (ze zbiorów Tomasza 
Spionka) i pokonkursową„Tczewianie w fotografii". Preze
sura Józefa Golickiego wpłynęła na ożywienie życia towa
rzyskiego w TMZT. Dużym powodzeniem cieszyły się bie
siady kulturalne organizowane w karnawale. 

W tej kadencji społecznicy TMZT uczestniczyli także 
w dwóch kolejnych wyborach samorządowych: wspólnie 
z PSL jako Lista Ludowo-Regionalna, a ostatnio również 
w wyborach do władz powiatowych jako Kociewski Klub 
Regionalny. Środowisko to zrealizowało swój własny postu
lat wyborczy - w Radzie Miejskiej powstała Komisja Pro
mocji, a w Urzędzie Miejskim Referat Promocji i Rozwoju 
Miasta, przekształcony ostatnio w Biuro Promocji. W tej 
dziedzinie największą inicjatywą wykazali się, poza wspo
minanym już Czesławem Glinkowskim, Józef Ziółkowski 
i Józef Golicki. 

Od 1998 roku nowym władzom TMZT przewodzi 
Brygida Malafiejska, wiceprezesami są przedstawiciele mło
dego pokolenia tczewian - Lucyna Golicka i Waldemar 
Szulc. Ta ostatnia kadencja należy już do współczesności, 
ale warto odnotować, iż w tym czasie TMZT weszło do nowo 
utworzonej Federacji Stowarzyszeń i Związków „Kociew-
ska Więźba", wnosząc poważny udział w dzieło konsolida
cji regionu kociewskiego. Nowe władze przyjęły na rok 2000 
plan obchodów swego 30-lecia. Podjęto propozycję upamięt
nienia postaci wieloletniego prezesa, Zygmunta Kułakow
skiego, którego tablica otworzy poczet wybitnych współcze
snych tczewian na murze Miejskiej Biblioteki Publicznej od 
ul. Kościuszki. W najbliższym czasie zostanie powołany Klub 
Historyków. Korzystając z bogatych zasobów Stanisława 
Zaczyńskiego przewiduje się przygotowanie dużej wy
stawy fotograficznej, ukazującej dorobek towarzystwa na 
przestrzeni 30 lat. Przez to 30-lecie TMZT współpracowało 
z wieloma innymi organizacjami i instytucjami upowszech
niania kultury. Raz wiodło się lepiej, raz gorzej, ale nigdy 
nie było tak, by wszystkim jednocześnie odeszła chęć uczest
niczenia w życiu społecznym. Nawet w chwilach najgorszych 
znajdywały się takie okoliczności czy motywacje, które na
pędzały do dalszego zaświadczania o obecności TMZT na 
mapie społeczno-kulturalnej miasta i regionu. Było partne
rem często kłopotliwym i upartym, nie pozwalającym się za-
pchnąć na margines. Nieraz cierpliwie znosiło upokorzenia, 
ale zawsze „robiło swoje" z myślą o mieszkańcach i mieście. 
Towarzystwo utrzymywało się na powierzchni, gdy wspiera
ło jego działanie niemal 300 członków, a także wówczas gdy 
pozostało zaledwie 50, nigdy nie traciło nadziei - wtedy gdy 
działalności przyglądali się różni polityczni wysłannicy, 
a także wtedy kiedy w wyniku przedziwnych manipulacji 
chciano je wykreślić z rejestru stowarzyszeń. 

Z okazji rocznicy 30-lecia o towarzystwie będzie się mó
wić cały rok. O bieżących imprezach i dokonaniach z prze
szłości jeszcze nie raz będziemy informować na naszych ła
mach, bowiem dla wielu TMZT jest dobrym, bezpiecznym 
miejscem - jak powiedział wybitny polski pisarz, Wiesław 
Myśliwski - kiedy coraz dotkliwiej doznajemy własnego za
gubienia w świecie własnej bezdomności. Dla wielu przyna
leżność do TMZT daje właśnie poczucie swojej tożsamości. 

Tegoroczna czarnowodzka Biesiada Literacka 
odbyła się 20 maja pod hasłem 
„Najnowszy literacki dorobek Kociewia". 
Złożyły się na nią trzy referaty uzupełniające 
dotychczasowe dokonania twórców w regionie. 
Dość ważne dla początkujących poetów pytanie 
„Debiut i co dalej?" postawił Roman Landowski. 
Drugie omówienie, również dotyczące poezji, 
wygłosił Krzysztof Kuczkowski; było nim 
„Słowo o książce „Pan pejzażu" Jana Majewskiego. 
Natomiast referat prof. Tadeusza Linknera 
pt. „Prozatorska twórczość Romana Landowskiego" 
dotyczyła utworów powieściowych tego pisarza. 
Podobnie jak każdego roku pragniemy zapoznać 
naszych Czytelników z plonem biesiady. 

KRZYSZTOF KUCZKOWSKI 

Ożywienie pamięci 
Słowo o książce 
Pan pejzażu Jana Majewskiego 

Nad Starogardem rozbiła się bania z poezją. Pan 
Pejzażu to już trzeci w ciągu ostatnich pięciu lat 
zbiorek liryków Jana Majewskiego. Każdy z nich 
jest swoistym wyborem z olbrzymiej ilości wier

szy. Duch poezji tchnie kędy chce. Tym razem „dotknął" po
etę z rocznika 1924. I nie chodzi tu tylko o zasugerowaną 
ilość wierszy, ale - przede wszystkim - o ich jakość. Już we 
wstępie do Berła z leszczny (1996) pisał Krzysztof Lisow
ski, że „... poeta wypracował własną dedykację, ów odróż-
nialny styl". 

Spróbujmy więc od razu sformułować, na czym polega 
oryginalność stylu utworów Majewskiego. Wydaje mi się, 
że na specyficznie malarskim konstruowaniu świata przed
stawionego, na statycznym rytmie obrazowania, na przewa
dze elementu pejzażu nad wszystkimi innymi. I na roli, jaką 
Autor przypisuje pamięci. Tutaj pamięć jest funkcją poezji, 
i na odwrót- poezja jest funkcją pamięci. Misterium dzieją
ce się w wierszach Majewskiego polega na ożywianiu pa
mięci, na uruchamianiu klatek „niemego filmu", na rzucaniu 
skoncentrowanej wiązki światła na nieco odbarwione już 
klisze. Obrazy ożywiane „w tym cichym świetle nie wiado
mo skąd" wynurzają się z niebytu, nabierają kolorów, uwy
raźniają się, dynamizują, aż olśniewają bogactwem figur, 
nadkolorów i nadzapachów. „Teraz już da się ten prze
pych skupić - powiada poeta w wierszu otwierającym zbio
rek - w blasku poezji", scalić w tyglu słów i metafor. Wiersz 
który powstaje w wyniku tych alchemicznych transformacji jest 
„złoty - i jakby o niczym / po wierzchu / Już się formuje 
w dłoni przy bijącym, sercu". A więc „po wierzchu" jakby 
żywe obrazy, nagle uruchomione kadry wolno przesuwające 
się przed oczyma widza-czytelnika, dopominające się wszakże 
o coś więcej niż tylko współobecność. Domagające się współ-
odczuwania, uznania ożywiającej je siły sprawczej, którą są 
miłość i czułość do świata - ludzi i pejzażu. 

Inne cechy charakterystyczne poezji Majewskiego? Z jed
nej strony „kulturowość" wierszy odwołujących się do filo
zofii z przeróżnych epok, żywotów świętych, Biblii i grec
kiej mitologii. Ich chwilami niepokojąca przenikliwość. 
Z drugiej strony muzyczność, refleksyjność, nastrojowość, 
elegijność i melancholia, wszędobylskie mgły i powidoki, 
obrazy i ich odbicia, otulone zmierzchem cienie ludzi i rze-
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czy. Z obydwu typów utworów emanuje „moc skupienia", a tak
że pełen swobody spokój, biorący się - jak sądzę - z akcepta
cji zarówno tego, co chwilowe, jak i tego, co wieczne. Z do
świadczania urody chwili żyjącej krótko, jak jętka i mądrości 
tego, co od początku świata jest niezmienne i trwałe. Z rozum
nego i godnego uczestniczenia w misterium przemijania. 

Jan Majewski urodził się w styczniu 1924 roku w Łu
kowie na Podlasiu. Ojciec był znanym społecznikiem, 
obdarzonym talentem pisarskim — zdobywał nagrody za 
krótkie opowiadania na ogólnopolskich konkursach. Bli
ski kuzyn Autora, który jako zawodowy major WP zginął 
w bitwie nad Bzurą, wydał zbiorek liryków ,, legiono
wych ". Majewski zaczął pisać mając 17 łat. Były to wier
sze, opowiadania i czteroaktowy dramat z okresu okupacji 

wszystkie te utwory zaginęły. Po wojnie uczył się, stu
diował medycynę, pracował jako lekarz. W 1955 roku 
rozpoczął pracę w szpitalu psychiatrycznym w Kocbo-
rowie, gdzie specjalizował się i był długoletnim ordynato
rem. Autor wrócił do pisania będąc już na emeryturze. 
W 1994 roku opublikował tomik pt. ,. Wiersze starego psy
chiatry ", a dwa lata później ,, Berło z leszczyny" ze wstę
pem Kszysztofa Lisowskiego. 

JAN MAJEWSKI 

Zmierzch 
Zmierzch stula świat 
tulipan zamyka się 
Zbliża się w o ń 
pomiętej gałązki świerku 

Łodź przybija do brzegu 
do błękitnej zatoki milczenia 
Zapala się 
nieprzel iczona ciżba źrenic 
niedużych puszytych zwierząt 
porwanych żywcem w niebo nocy 

Najlżejszy w iew 
kołysze trzciny — usypia tęsknota — 
nieokreślona postać pragnienia 

Bezkształtna mglistość na niziną 
wycisza życie 

ZYGMUNT BUKOWSKI 

Moje dzieciństwo 

Jan Majewski (z prawej) przyjmuje gratulacje 
od posła Jana Kulasa i starosty Andrzeja Grzyba 
w czasie Biesiady Literackiej w Czarnej Wodzie. 

Fot. Roman Sikora 

atuś wydała mnie na świat wiosną, 30 kwiet
nia 1936 roku, kiedy księżyc w zenicie w wiel

kiej poświacie był. Nastąpiło to w miejscowości Wysin, na 
wybudowaniu koło Janka Myszkra, gdzie dzisiaj tylko głazy 
fundamentów świadczą, że był tu dom, w którym stała moja 
kołyska. Stąd w pierwszej pamięci zachowałem słoneczne 
podwórko, staw wysklepiony pogodą nieba, kaczęta na nim 
puszyste jak bazie i ten cudowny wiosenny dzień, kiedy Matka 
do rąk żółty kwiatek mi podała i tak trafnie wtenczas maleń
kim słońcem go nazwała. 

Jak mi wiadomo z opowiadań Matki, wkrótce przepro
wadziliśmy się do rodziców ojca, gdyż dziadek mój po 
odejściu syna Lucjana do Gdyni nie mógł dać sobie rady na 
gospodarstwie. 

Z tego czasu dobrze zapamiętałem jedynie powrót z go
ściny od cioci Wandy. Leżąc na wozie otulony sianem, pa
trzyłem na gwiazdy, które przeświecały przez nagie jeszcze 
gałęzie wiekowych lip. Rodzice już wtedy rozmawiali o woj
nie. Szczególnie niepokoiła się Matka, wybuchając raz po 
raz płaczem. W połowie października, kiedy to klony przy 
ganeczku wpięły w swoje korony pąsowe i złote kokardy, 
wróg przyszedł do naszego domu, waląc kolbami w drzwi, 
choć były otwarte. My, przygotowani już na to, siedzieliśmy 
w kuchni z tobołkami na plecach, stłoczeni wokół rodziców. 
Jakże wyraźnie zapamiętałem tych strasznych okupantów, ce
lujących automatami w nasze przestraszone oczy, patrzących 
sępio spod hełmów, krzyczących - Raus! Raus! 

Kiedy ruszyliśmy wyjściem gościnnym na drogę, Mama 
poleciła mi bym zawrócił i zabrał sukienkę młodszej siostry, 
wiszącą na haczyku przy piecu. Gdy podskakiwałem by ją 
zdjąć, żołnierz grzebiący w szufladach komody usłyszał 
szmer, lecz ja już z sukienką w białe bociany na czerwonym 
tle pędziłem korytarzem, porywając jeszcze z kosza duże 
rumiane jabłko. Wtem uczułem ból - to przeklinający żoł
dak poczęstował mnie kopniakiem. Odeszliśmy nieco od 
zagrody, kiedy usłyszałem pierwszy strzał okrutnej wojny, 
a potem przeraźliwy skowyt naszego umierającego psa. 

Gdy dochodziliśmy do Wysina, zobaczyliśmy wieś oko
loną wojskiem i karabiny maszynowe gotowe do strzału. Po 
nocy spędzonej w kościele przewieziono nas samochodem 
wojskowym do stacji kolejowej Głodowo. Tam ujrzałem 
ogromne rzesze ludzi z bagażami na plecach, gnanych do 
wagonów przez żołnierzy i rozwścieczone wilczury. Potem 
pamiętam tylko płacz, lament i trzask ryglowanych zamków. 
Kiedy pociąg ruszył, na peron wywlókł się czarny gęsty dym, 
a butni władcy kręcili się w nim jak diabły w piekle, śmiejąc 
się iście szatańskim śmiechem. 

Noc i dzień pociąg dudnił złowrogo przyklaskując na 
złączach szyn, wioząc nas donikąd. Obłąkana kobieta 
jadąca w naszym przedziale była bardzo agresywna, szcze
gólnie atakowała dzieci, mówiąc, że to kapuściane gło
wy. Wreszcie nieszczęsną związano, ale jej przeraźliwy 
krzyk trwał nadal. 

Wczesnym rankiem pociąg zatrzymał się na małej stacji 
Platerów, a ktoś z eskortujących oznajmił, że jesteśmy u celu 

36 KMR 



podróży. Na dworcu już czekały chłopskie wozy jakże od
mienne od pomorskich. Były długie i wąskie, a konie stały 
w chomątach z kabłąkowatą duhą nad kłębem. Kobiety 
w dziwnych, wzorzystych strojach częstowały nas pajdami 
chleba nadzianymi burakami ćwikłowymi. 

Samej jazdy z Platerowa do Kisielewa nie pamiętam, nato
miast przewózka z Michałowa utkwiła w moim umyśle głębo
ko. Ziemia w tym czasie była już przykryta pierwszym śnie
giem. Zamieszkaliśmy u Truchymiaków. Gospodyni tego domu 
była bardzo pyskata i wredna. Wyzywała nas ciągle od głod
nych Pomorzaków. Wtedy też dostałem po raz drugi kopniaka, 
za to, że z głodu jadłem ziemniaki uparowane dla świń. 

Dzięki Bogu mieszkaliśmy tam zaledwie kilka tygodni. 
Potem było jeszcze czternaście przeprowadzek, nim osiedli
liśmy się w tak zwanym Belwederze, blisko majątku Kocota. 
Był to obszerny, budowany z bali dom, którego właścicie
lem był nie znany mi z nazwiska profesor z Warszawy. Parter 
tej budowli był jeszcze w stanie surowym. Nam przydzielo
no wielką izbę, którą ogrzewał tylko tak zwany żelaźniak. 

Zima z trzydziestego dziewiątego roku na czterdziesty 
była groźna. Pamiętam jak rano zobaczyłem pod oknami 
pokaźną zaspę, a przez szczelinę między balami wiatr na
wiewał do izby drobiny sypkiego śniegu. Jedynie dwie 
pierzyny, które zabraliśmy z Pomorza ratowały nas przed za
marznięciem. Cierpieliśmy tam wielki głód. 

Zimą było zawsze najtragiczniej, szczególnie w pierw
szych latach wysiedlenia. Ojciec chodził żebrać i najmował 
się do najcięższych prac. Gdy został zatrudniony w majątku 
Kocota, żyło nam się nieco lepiej. 

Latem mieliśmy owoców pod dostatkiem, gdyż Ojciec 
zajmował się inspektami i sadem. W lipcu 1940 roku urodził 
się mój najmłodszy brat Henryk. Dzień jego narodzin był 
słoneczny i ciepły. Gdy zaczął się poród, Ojciec kazał nam 
wyjść z mieszkania i patrzeć na dach, kiedy bocian wpuści 
do komina dzieciątko. Po pewnym czasie usłyszeliśmy płacz 
narodzonego. Zawołani przez Ojca weszliśmy i ucałowali
śmy wszyscy nowego braciszka. 

Jesienią tego roku przeprowadziliśmy się do stojącego 
obok domku gospodarczego. Był cieplejszy i otynkowany 
zewnątrz i wewnątrz. Zimą gdy nie było pracy w majątku, 
Ojciec reperował buty okolicznym mieszkańcom. Matka ro
biła na drutach swetry i skarpety. W niedzielę przychodziły 
zapłakane wieśniaczki prosząc, by Ojciec pisał listy do róż
nych urzędów niemieckich. Chciały się dowiedzieć, gdzie 

znajdują się ich dzieci wywiezione na roboty w głąb Rzeszy. 
Ponieważ Ojciec doskonale pisał po niemiecku, przychodzi
ły odpowiedzi informujące o miejscu pobytu ich córek i sy
nów. Wdzięczne kobiety przynosiły za to żywność, a czasami 
i wełnę na skarpety. Uczynność rodziców powodowała, że życz
liwość tamtych ludzi do nas wzrastała z każdym miesiącem. 

Gdy przestał nam dokuczać głód, przyszła do naszego 
domu straszna choroba. Z wyjątkiem Ojca wszyscy choro
waliśmy na tyfus plamisty. Matka przechodziła to najgorzej. 
Siostry zgubiły włosy, a młodsi bracia nie mogli chodzić. 
Chociaż niemieckie władze nakleiły na naszej chałupie czer
wony plakat, że nie wolno nas odwiedzać, grożąc karą śmierci, 
ludzie pod osłoną nocy przychodzili do okna przynosząc 
jedzenie, często już przyrządzone. 

Po strasznej zimie przyszła rychła i ciepła wiosna. Sio
strom porosły włosy, jeszcze piękniejsze niż przedtem. Osła
bieni tyfusem, powoli wracaliśmy do pełni sił. 

Pomimo okrutnej wojny, która toczyła się wokoło, w na
szej leśnej głuszy było dosyć spokojnie, tylko od czasu do 
czasu do majątku Kocota przychodzili partyzanci, by się za
opatrzyć w żywność. Latem było tam jak w raju. Dworek 
Kocota z trzech stron okalały wielkie sady, a od północy przy
legał stary las. W dolinie znajdowały się cztery stawy rybne, 
przedzielone groblami, w których stawidła ciągle śpiewały prze
lewającą się wodą, dostarczaną przez źródlany strumyk. Pomi
mo wciąż groźnie buczących samolotów lecących na wschód 
i dokuczliwej wszawicy, czułem się tam szczęśliwy. Każdy 
dzień przynosił tyle zdarzeń, tyle nowych odkryć - roślin, zwie
rząt, gniazd w gęstwinach... Byłem po prostu zachwycony. 

Pod opieką Matki chodziliśmy do lasu po szyszki, grzy
by i jagody. Wiosną las zaśnieżony zawilcem zdawał się nie
bem na ziemi. 

W tamtych okolicach miałem też pierwszy kontakt z rzeź
bą. Było to podczas przyjęcia pierwszej komunii świętej przez 
moją siostrę w parafii Ruskowo. Jak pamiętam, wczesnym 
rankiem ruszyliśmy w drogę, gdyż do tego kościoła było po
nad dziesięć kilometrów. Poszycie lasu parowało po nocnej 
ulewie. Smugi słońca wpierały się pomiędzy pienne szczeli
ny, kładąc na drogę coraz wyrazistsze cienie wysmukłych so
sen, a ptaki w tym zielonym majowym niebie śpiewały Panu 
najpiękniejsze ranne pieśni. Żywiczne kropelki lśniły w słoń
cu jak promienne monstrancje rwące swe promyki na centki, 
na wykrzykniki chwalebne. Witki wierzby w złotych baziach 
zdawały się Maryją Ostrobramską, a przylaszczki - błękit-

Wygnanie, polichromowana płaskorzeźba Zygmunta Bukowskiego, 1988, lipa 60 x 30 cm, własność autora. 
Fot. Piotr Zabłocki 
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nym podnóżkiem nieba. Szliśmy boso, gdyż moje buty były 
o wiele za małe, a siostry za duże. W kościele Matka umie
ściła mnie pod amboną, bym z bliska mógł zobaczyć siostrę 
przyjmującą komunię. Mnie jednak bardziej interesowały fi
gurki wyrzeźbione na ścianach ambony. Podziwiałem Ewan
gelistów, ich brody, szaty i księgi, które trzymali w dłoniach. 
W drodze powrotnej zadręczałem Mamę pytaniami z czego 
te figurki. Podjęte po przyjściu do domu pierwsze próby rzeź
bienia skończyły się głębokim skaleczeniem kciuka, na któ
rym mam do dzisiaj pamiętną bliznę. 

Z frontu dochodziły coraz to lepsze wieści. Klęska armii 
niemieckiej pod Stalingradem napełniała umęczony lud na
dzieją. Lecz nadal spadały na naszą okolicę pociski VI. W po
bliskim lesie jeden z takich pocisków wyrwał tak wielki dół, 
że kościół w Sarnakach z wieżą mógłby się w nim skryć. 

Wiosną 1944 roku było coraz wyraźniej słychać wystrzały 
z potężnych haubic i wycie rosyjskich katiusz. W noc lipco
wą poprzedzającą wyzwolenie burza spotęgowała grozę 
strasznej walki, jaka toczyła się na przeprawie przez rzekę 
Bug. Od błysków piorunów i wybuchów pocisków, noc była 
tak jasna jak słoneczny dzień. W tym piekielnym zgiełku sły
chać było coraz wyraźniej okrzyki - ura! ura! Była to naj
straszniejsza noc w moim życiu. Z ulewnym deszczem woda 
wpłynęła do naszego schronu. Staliśmy wszyscy zanurzeni 
w niej po pas. Nad ranem, kiedy wsiąkła w piaszczysty grunt, 
posnęliśmy, zmęczeni na mokrych siennikach. 

Ze snu wyrwały mnie okrzyki - Raus! Raus! Banditen! 
W wejściu do schronu zobaczyłem niemieckiego żołnierza 
trzymającego w ręku granat. Oczy miał zaczerwienione, 
a hełm ustrojony kłosami żyta. Na mój przeraźliwy krzyk 
zbudziła się Matka. Padając żołnierzowi do nóg tłuma
czyła, oczywiście w języku niemieckim, że tu są same 
dzieci i kobiety. Po chwili wojak wsunął granat z powro
tem za pas, lecz nadal trzymał automat gotowy do strza
łu. Wreszcie kazał nam wszystkim opuścić ziemiankę. 
Gdy zobaczył Ojca, chciał strzelać, lecz i w tym przypad
ku język niemiecki ocalił mu życie. 

Ledwie weszliśmy do naszego domu, nagła seria poci
sków przeszyła jego drewniane ściany. Kto strzelał - czy ów 
żołnierz, czy seria ta pochodziła z innej broni? Siedzieliśmy 
ukryci w małej piwniczce pod kuchnią. Około godziny jede
nastej usłyszeliśmy rżenie koni i wiwaty- Hura! Przez okno 
zobaczyliśmy żołnierzy rosyjskich i polskich otoczonych już 
gromadą ludzi. Radość niepojęta ogarnęła wszystkich, czap
ki leciały w górę, kobiety i dziewczęta zrywały róże z klom
bów pańskiego ogrodu i wręczały żołnierzom. 

Tak przyszła do nas wolność, w pogodne, ciepłe lipcowe 
południe. Na drogach wszędzie leżały trupy. W majątku Ko
cota cofający się Niemcy zabili wielu cywilnych ludzi. Ja 
sam byłem świadkiem cierpień kilku konających fornali, któ
rymi opiekowała się Matka. Jęczeli boleśnie i ciągle wołali: 
pić! Darliśmy prześcieradła, aby tamować krew wypływają
cą z przestrzelonych ciał. Ich oczy błędnie wpatrzone w nie
biosa zamykała Matka, mówiąc do mnie, że ich męka się 
skończyła. Tuż za majątkiem, w brzezinie, zobaczyliśmy wiele 
trupów ruskich i niemieckich żołnierzy przeszytych bagne
tami, a jeden z nich miał lufę karabinu w brzuchu. Pierwsze 
dni wolności na tamtych terenach były nadal tragiczne. Gra
sowały różne bandy, dochodziło do krwawych starć z nową 
władzą. Za współpracę z Armią Krajową Rosjanie pacyfiko
wali całe wioski. 

W początkach kwietnia 1945 roku wszyscy mieszkańcy 
Michałowa ze łzami w oczach żegnali nas wyjeżdżających 
na Pomorze. Podróż trwała pięć dni i pięć nocy. Jechaliśmy 
w bydlęcym wagonie. Ze względu na uszkodzone torowiska 
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i wysadzone wiadukty pociąg wlókł się wolno. W czasie 
podróży w naszym wagonie urodziło się dziecko. Gdy 
w Warszawie pociąg przeprawiał się przez Wisłę, drewnia
ny most chwiał się pod nim i skrzypiał. Ludzie drżącym gło
sem odmawiali różaniec. Myślałem, że runiemy do wody. 
Widziana z okien pociągu stolica była jednym wielkim gru
zowiskiem. 

Pamiętam dobrze postój w Kutnie. Spragnieni podróżni 
ustawiali się w długiej kolejce, by dostać rdzawej wody, któ
ra lała się z pękniętej rury. Wszyscy dostaliśmy strasznej bie
gunki. Dziura w podłodze była ustępem. Gdy załatwiali się 
dorośli, osłaniali się zasłoną z koca. Dzieci czekające na swoją 
kolej często robiły w majtki i spodnie. 

W Chojnicach do naszego wagonu weszło dwóch podpi
tych żołnierzy rosyjskich. Bagnetami rozcinali nasze toboł
ki. Znaleziony bimber pili prosto z butelki. Pijani już mocno 
rozsunęli drzwi i strzelali, to do dzikich kaczek na jeziorze, 
to na wiwat, śmiejąc się i śpiewając żołnierskie piosenki. 

W Kościerzynie na dworcu byliśmy przed południem. 
Wśród cywili kręciło się wielu rosyjskich i polskich żoł
nierzy. Do Ojca przyczepił się mały krępy lejtnant. Mówił 
- majesz gorzałku? Ponieważ był bardzo nieustępliwy, Mat
ka dała mu trochę machorki, lecz kiedy zobaczył pełną skrzy
neczkę - zabrał wszystko, dając nam za to bochenek czarne
go chleba. Gotowane jajka, którymi częstowała go Mama, 
całe wkładał do ust i spluwał skorupami. 

Po wyjściu za Kościerzynę Mama zemdlała z wyczerpa
nia, a po ocuceniu nie miała siły iść dalej. Pokładliśmy się 
wszyscy w przydrożnym rowie i zasnęliśmy przemęczeni dłu
gą i uciążliwą podróżą. Do siostry Ojca mieszkającej w Li-
niewku dotarliśmy o zachodzie słońca. Ciocia z wujkiem 
zobaczywszy nas z daleka, wyszli nam naprzeciw. Witali
śmy się długo i serdecznie, a Łzy radości spływały nam po 
policzkach. 

Matka znów zemdlała, była biała jak kreda i długo nie 
mogła przyjść do siebie, więc Ojciec i wujek zanieśli ją do 
domu na rękach. Jej długi i gruby warkocz, który zawijała 
w kok rozsunął się i wlókł po ziemi. Zauważyłem to, ująłem 
splecione włosy w dłonie i niosłem. Tak weszliśmy do za
wsze gościnnego domu moich chrzestnych rodziców. Po ty
godniowym odpoczynku wujek zawiózł nas do Wysina. Tam 
na ojcowiźnie gospodarzył już brat ojca Lucjan, któremu 
dziadek jeszcze przed wojną zapisał gospodarstwo. 

Po miesiącu przeprowadziliśmy się do Trzepowa, gdzie 
Ojciec objął poniemieckie gospodarstwo. Mieszkali tu jesz
cze Niemcy, zajmujący połowę domu. Były właściciel go
spodarstwa nazywał się Hugo Brauer. Mama była zadowolo
na i szczęśliwa, że w końcu jesteśmy na swoim. Mówiła nam: 

- Tutaj nigdy nie będziecie cierpieć głodu. 
Pamiętam jak upiekła po raz pierwszy chleb. Bochenki 

były rumiane, pachnące i ozdobione złotą siateczką pęknięć. 
Żegnając jeszcze ciepły bochenek, kroiła zgrabne kawałki. 
Chleb był puszysty i jasny, jak lipcowy miód. Po raz pierw
szy jedliśmy do syta. 

Na Wielkanoc zostały ubielone wszystkie izby, a kuchnia 
pomalowana na kolor błękitny. Matka z pomocą mojej siostry 
Janiny zawiesiła firanki, umyła podłogi i wyszorowała ceglaną 
posadzkę w kuchni. Mieszkanie stało się uroczyste i świątecz
ne, a my czuliśmy się tak, jakby ten dom zawsze był nasz. Jako 
licznej rodzinie przydzielono nam krowę. Była ładna, w biało-
myszte łaty. Cieszyliśmy się z niej bardzo. 

Mama mówiła: 
- Teraz mleka i masła będzie pod dostatkiem. 
Dni płynęły szczęśliwie. Zasadzone kartofle zaczęły 

wschodzić, zasiane przez Ojca zboża zielenią okryły zagony, 
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chociaż na polach leżały rozbite czołgi i roztrzaskane samo
loty. Do wioski przybywało ludzi. Pozostali Niemcy niechęt
nie odstępowali swoje domostwa przybyszom. Były kłótnie 
i strzelaniny. Nasz Hugo był znośny, tylko jego matka rzą
dziła nadal jak na swoim. W sierpniu 1945 roku Niemcy, 
którzy nie uciekli przed frontem, zaczęli wyjeżdżać do Nie
miec. Nasz Brauer także wyjechał. Byli i tacy co przyjmo
wali obywatelstwo polskie. 

Kiedy pierwsze wojenne siano zapełniło strych nad obo
rą, Matka zaczęła chorować. Gdy męczyły ją bóle skrywała 
się tam, by nas nie martwić. Z tygodnia na tydzień choroba 
atakowała ją coraz bardziej. Szybko posiwiały jej włosy, po
liczki zaczęły zapadać, a piękne ciemnoniebieskie oczy, peł
ne anielskiej dobroci ciągle błyszczały od gorączki. Ga
sła i mizerniała jak kwiat podcięty przez nieostrożność. 
Zaczęły się bóle, nad którymi już nie panowała. Po ataku 
leżała z głową wysoko uniesioną na poduszkach, a łzy 
płynęły ciągle spod jej zamkniętych powiek. Siedmioro 
nas małych dzieci klęczało u jej łóżka, modląc się do 
Matki Bolesnej o ratunek. Wszystko zdawało nam się 
żałobne, pełne smutku - tylko zegar tykał miarowo, jak
by nic go nie obchodziła nasza rozpacz. 

Nastąpiły dni koszmarne i noce bezsenne. Znachorki 
zalecały różne zioła i mikstury. Matka nadal miała bole
ści i nie mogła jeść. Ojciec postanowił zawieźć chorą do 
doktora. Lekarz mieszkający w Skarszewach stwierdził 
krwawiące wrzody żołądka. Życie jej w tym przypadku 
mogła uratować tylko operacja, jednak szpitale w tym 
czasie nie były jeszcze czynne. 

Po żniwach zrobiło się jeszcze smutniej na polach a w do
mu ciągle trwał nie kończący się koszmar. Ojciec za namo
wą krewnych udał się do Piaseczna, by przywieźć uzdrawia
jącej wody ze świętego źródełka. Długo nie było go w domu, 
gdyż w drodze popsuł mu się rower. Pod wieczór drugiego 
dnia nareszcie wrócił. Żyliśmy głęboką wiarą, że woda od 
świętej Panienki uleczy biczowaną nieustannym bólem. Cud 
jednak się nie zdarzył. Coraz częściej w wielkich cierpie
niach przeraźliwie krzyczała i prosiła o ratunek. 

Nie chciało nam się żyć. Miałem ciągle koszmarne sny. 
Śniło mi się, że Mama jest słońcem, które za chwilę zajdzie 
za chmurę, że za moment zgaśnie. Że jest pięknym zielonym 
drzewem, które piorun rozdarł na dwoje. W połowie wrze
śnia słabość zabrała głos najukochańszej istocie. Leżała wy
schnięta, jak strużyna na słońcu, tylko błyszczące zapadłe 
głęboko oczy mówiły, że żyje jeszcze pełna boleści. 

Nastąpił listopad, ziemia pokryła się białym puszystym 
śniegiem. Ze starszym bratem nakrywałem kopce, kiedy przy
biegła nasza siostra Teresa krzycząc, że Matka kona. Byli
śmy tam przy niej wszyscy w jednej chwili, płacząc na głos 
przed łóżkiem. Matka już żegnała się z nami patrząc błędnie 
w sufit. Zgasła wieczorem 14 listopada, za kwadrans ósma. 
Trzy dni potem wynieśliśmy ją z domu pełnego smutku, na 
przydomek wyścielony jedliną. Wóz z kłonicami wzniesio
nymi do nieba przyjął ją na katafalk dennicy. Ruszyliśmy 
w mglisty poranek, krople wody, unoszone z mokrego asfal
tu przez wolno toczące się kola, opadały jak nasze łzy. Na 
czarną, smolistą wstęgę szosy kładły się cienie starych lip. 

Żałobna msza odbyła się w małym przywidzkim ko 
ściele. Jeszcze dzisiaj widzę głęboki dół wykopany w gli 
nie i słyszę grudy ziemi walące w wieko trumny niczym 
zjadliwy grzmot. 

Nad siódemką małych sierot płakał smutny listopad. Jakże 
wtedy ciężko było odejść i pogodzić się z tą pustką, z tym 
trwaniem pozbawionym ogniska. Pochowaliśmy Matkę, która 
przeżyła zaledwie 37 lat. Miała na imię Gertruda. 
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Diabłu, jak powszechnie wiadomo, 
solą w oku jest każde dzieło ludzkie. 

Nie szczyptą, a beczką soli 
w diablim oku był kościół klasztorny cystersów, 

dzisiejsza bazylika mniejsza, 
katedra pelplińską. 

awno temu, na przełomie XIII i XIV wieku, 
nie mogąc znieść cysterskich modlitw i po
rządków, postanowił diabeł zniszczyć pel-
pliński kościół. Długo myślał nad sposobem, 

którego należałoby użyć, aby osiągnąć diabelski cel. 
Jako że nie był to majster diabelskiego rzemiosła, 
a zwykły pomorski, kociewski diablon, myślał nieudacz-
nie i zbyt długo, czym srodze naraził się czartowskiej 
zwierzchności. Diablon w końcu, bojąc się czarciej 
kary, sięgnął po sposób najprostszy z możliwych. 
Nadął się jak rozeźlony indor i nie bez trudu przy
wołał z zachodu straszliwą burzę. Ugięły się błękity 
pod ciężarem ołowianych chmur, rozpaliło się nie
bo, tysiącem błyskawic, ogłuchły pola i bory od pie
kielnych grzmotów. Pośrodku tej nawałnicy uwijał 
się diablon, kierując wszystkie co większe pioruny 
w cysterski kościół. Udało mu się trafić kilka razy 
i wywołać pożar kościoła. 

Byłaby świątynia spłonęła na diachle życzenie, lecz 
anioły Pańskie czuwały nad Pańskim domem i na dia-
blona prosty sposób znalazły równie proste ocalenie. 
Z tych samych chmur, wspomagając wysiłek cyster
sów, skierowały na płonący kościół deszcz rzęsisty, 
mocny tak, że pożar jak nagle wybuchł, tak i nagle 
został ugaszony. 

Wytargał Lucyfer nieudacznego diablona za uszy 
i nakazał mu poważniej, a przede wszystkim sku
teczniej zabrać się do dzieła. Wziął sobie diacheł do 
czarciego serca szefa nakazanie i zabrał się na nowo 
do złego dzieła. A nie mógł w swym diablim myśle
niu ustawać, bowiem kiedy tylko przyszła mu ocho
ta, aby trochę poleniuchować, przypominał sobie 
piekielny ból, jakiego doznał podczas napomnień 
Lucyfera, targającego jego nazbyt pokaźne uszy. 
Nie był jednak diablon w stanie niczego szczegól
nego wymyśleć. 

Mimo, że myślał prawie pół wieku, i głowa mu 
opuchła jak bania, wciąż nie wiedział, jakim sposo
bem cystersów pognębić, i zniszczyć ich kościół. 

Kiedy już minęły wszystkie możliwe terminy, wy
znaczone przez czarciego szefa na spełnienie nisz
czycielskiego dzieła i diablon czuł, że lada dzień Lu
cyfer ponownie wezwie go przed swoje przepask 
udne oblicze, aby ukarać go jeszcze srożej, wykon-
cypował diablon, że jeśli nie udało się spalić ko
ścioła, to może uda się go zatopić, tym bardziej, że 
woda okazała się w anielskim ręku mocniejsza od 
diabelskiego ognia. 

Nadął się diablon, jak ropucha i pohukując okrut
nie, nad pelpliński kościół ściągnął ulewę tak wiel
ką, że od czasu potopu nikt podobnej nie widział. 
Trzy dni lało niemiłosiernie. Wierzyca wezbrała groź
nie, wystąpiła z brzegów i zalała łąki i pola. Dia
blon, widząc, że jego potop marny mimo wszystko 
ma skutek, uwijając się, jak mógł najszybciej, z ka
mieni za kościołem wybudował tamę. Zakonnicy 
przerażeni opuścili klasztor, został jedynie opat Jor-
danus, próbujący modlitwą uspokoić rozszalały 
żywioł. 

Kiedy woda pochłonęła już podwórzec klasztoru 
i zaczęła wdzierać się do kościoła, diabeł z uciechy roz
począł, brodząc po pas w wodzie, swój taniec triumfu. 
Słysząc diabli skowyt, z kościoła wyszedł opat Jorda-
nus i widząc ucieszonego diabła, jego szyderczy śmiech 
i zwycięski taniec, przywołał moc Bożą i rzucił na dia
blona straszliwą klątwę. Diablon skulił się zachwiał 
i upadł w wodę a nurt zabrał go z biegiem rzeki ku 
Wiśle. W kilka chwil deszcz przestał padać, niebo wy
pogodziło się i wody z kościoła i dziedzińca klasztor
nego zaczęły odchodzić. 

Od tamtego czasu Wierzyca nigdy nie wystąpiła 
już z taką siłą ze swych brzegów, a cysterski kościół 
przez wieki, pewno chroniony modlitwą dziękczynną 
opata Jordanusa, uniknął wszelkich nieszczęść. 

Po wyczynach diablona w nurcie Wierzycy pozo
stał olbrzymi głaz, jeden z tych, z których diablon zbu
dował kamienną tamę. 

Diablon wodny, jak go na ziemi i w piekle przezy
wają, podobno siedzi za karę w przydrożnej wierzbie, 
między Pelplinem a Jabłowem i straszy, więcej dla 
śmiechu, mało dla przestrachu, podobnie nieudacz-
nych straszków jak i on. 

Diablon jest diablonem, również wtedy, kiedy bywa 
nieudaczny tak bardzo, że aż ucieszny. Nie dajmy się 
zwieść, nawet jeśli jest mały jak ziarnko maku, bo w tym 
ziarnku drzemie góra zła. 
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12 lipca 2000 roku rozstrzygnięto kolejny już, jubileuszowy, X Ogólnopolski Konkurs 
Poetycki w Przywidzu, którego główną nagrodę stanowiła rzeźba Zygmunta Bukowskie
go. Twórca ten, na stałe związany z Kociewiem, jest równie znanym poetą jak też rzeźbia
rzem, a o jego Madonny zabiega już niejeden koneser sztuki ludowej. 

W tym roku wpłynęło - łącz
nie w obu kategoriach: dorosłej i mło
dzieżowej - 51 zestawów wierszy (po 
trzy utwory każdy). Jury w składzie: Sta
nisław Pestka(Pomerania Gdańsk), Zyg
munt Bukowski, Roman Landowski 
(KMR Tczew) postanowiło skorzystać 
z maksymalnej ilości nagród przewidzia
nej regulaminem, bowiem poziom nade
słanych utworów był nader wyrównany. 

Nagroda główna (rzeźba Zyg
munta Bukowskiego) przypadła Mo
nice Milewskiej z Gdańska (godło 
„Magnolia"), natomiast I nagrodę 
przyznano Markowi Kośmiderowi 
z Wągrowca ( „ Ż y w o t n i k " ) . Dwie 
równorzędne II nagrody otrzymały: 
Aneta Gacek z Kóz („Aneta") i Ewa 
Kaca z Namysłowa („Maciuś I"). 
Trzy nagrody III uzyskali: Jerzy 

Fryckowski z Dębnicy Kaszubskiej 
(godło „Belfer"), Piotr Macierzyński 
z Łodzi („Frugo") i Katarzyna Ewa 
Żdanowicz z Krupników na Podlasiu 
(„Śpiąca Królewna"). Również równo
rzędne wyróżnienia, a było ich sześć, 
otrzymali: Roman Awramenko z Po
znania (godło „Kiczkas"), Janina Fiał
kowska z Grudziądza („Krokus"), Gra
żyna Giełdon z Tczewa („Różane 
Sny"), Zbigniew Kieszek z Wrocławia 
(„Pik"), Anna Małgorzata Piskurz 
z Gniezna („Humbak") i Marta Szym-
kow-Nasielska z Gdyni („Pelikan"). 

Niższy poziom prezentowały teksty 
w kategorii młodzieżowej. Tutaj nie przy
znano I nagrody, zaś II nagroda trafiła 
do Czech. Uzyskał ją Wilhelm Przeczek 
(godło „Gosia") od urodzenia mieszka
jący na Zaolziu w Bistricy. Ponadto 

wyróżniono trzy młode poetki: Annę 
Andrych z Poznania („Pomarań
cza"), Patrycje Borowski} ze Swarzę
dza k. Poznania („Patii") i Monikę 
A. Frąckiewicz z Wiąga, pow. Świecie 
(„Kamyczek"). 

Lektura nadesłanych na konkurs 
utworów przekonuje, że twórcy poczy-
nają sobie coraz odważniej - rozprawia-
jąsię z nikczemnościami współczesne
go świata, krytykują bezsens blichtru 
i zakłamania. Przykładem tego może 
być zestaw Moniki A. Frąckiewicz 
z Wiąga, 15-letniej wrażliwej poetki, 
o której zapewne usłyszymy jeszcze 
sporo pozytywnych słów. Drukujemy 
jej ostrzegający wiersz Boję się bać. 

Zamieszczamy też Pręfację, jeden 
z utworów Moniki Milewskiej, laure
atki głównej nagrody. 

Monika Milewska Prcfacja 

Panie 
chciałabym wyrzeźbić Twe oblicze 
w tym drewnianym klocu słów 
wiem tyle 
że aby odnaleźć Twoją twarz 
trzeba odrzucić 
wszystkie niepotrzebne słowa 
strużyna po strużynie 
i że nie można 
godzić dłutem zbyt głęboko 
by nie dodać jeszcze jednej 
do Twych siedemdziesięciu siedmiu ran 
ale jak odróżnić sęki od Twoich oczu 
opustoszałą dziuplę od Twoich ust 
Panie 
który w dzieciństwie heblowałeś deski 
razem z Twym ojcem cieślą 
synem Twego Ojca Pasterza 
Panie 
który umarłeś na drzewie 
który tak ukochałeś materię 
że dałeś s ię wyrzeźbić w niej bólem 
na milionach krzyży 
pozwól mi odnaleźć w tym klocu 
Twoją vera icon 

Monika A. Frąckiewicz 

Boję się bać 

w parku mojego miasta 
ujrzałam dziś strach 
tak ludzki 
zakryłam oczy 
lepiej nie widzieć 

ja też się boję 
na cały etat 
25 godzin na dobę 
8 dni w tygodniu 
bez minuty urlopu 
chociaż nikt nie płaci 
za nadgodziny 

przeraża śmierć 
co niby przyjaciel 
czeka na każdej ulicy 

ktoś komuś opowiadał: 
oglądałem fajny film 
ktoś kogoś zabił 
nie pamiętam kto kogo 
zresztą czy to ważne 
liczy się krew 

przed domem starców 
stała babuleńka: 
świat schodzi na psy 

s iedzę na ławce 
w parku mojego miasta 
i boję się 
że miała rację 



Osoba gen. Józefa Hallera często gościła na naszych łamach. Dowódcy armii, której 
oddziały wyzwalały Pomorze i w 1920 roku przyłączyły tę polską dzielnicę do Macie
rzy, poświęciliśmy sporo miejsca. Nie pisaliśmy jeszcze o honorowej sprawie generała. 
Skorzystaliśmy więc z innych łamów, przedrukowując fragment artykułu zamiesz
czonego w nr 15 Angory z 16 kwietnia 2000 roku. 

PIOTR OSĘKA 

Sprawa honorowa 

Pojedynki stały się wśród najwyższych szarż niemal 
towarzyskim obyczajem; w szranki stawali najzna
komitsi. Parę lat później niemal identyczny los spo

tkał adiutanta Piłsudskiego, Bolesława Wieniawę-Dłu-
goszowskiego. On także został skazany za wyzwanie na 
pojedynek z użyciem ciężkich szbli; również i w tym przy
padku wyrok - pięć dni aresztu w zawieszeniu na dwa lata 
- miał znaczenie symboliczne. Należy też wspomnieć, że 
Wieniawa nie tylko sam się pojedynkował, lecz także po
magał innym w zorganizowaniu spotkań; podległa mu 
ujeżdżalnia I Pułku Szwoleżerów była miejscem, w któ
rym spotykały się zwaśnione strony. 

W atmosferze skandalu doszło 22 grudnia 1922 roku 
do innej, szeroko komentowanej „sprawy honorowej", 
związanej z zabójstwem pierwszego polskiego prezyden
ta, Gabriela Narutowicza. Głównymi uczestnikami wyda
rzenia byli: związany z obozem narodowym generał Józef 
Haller, zdecydowany przeciwnik Narutowicza i piłsudczy
kowski poseł, Marian Zyndram-Kościałowski. 

Tragicznego dnia generał Haller, dowiedziawszy się, 
że właśnie zastrzelono w gmachu „Zachęty" głowę państwa, 
wyruszył na miejsce zamachu. U progu budynku spotkał 
zbiegającego ze schodów posła Kościałowskiego, który 
ogromnie wzburzony krzyczał: „mordercy, mordercy". 

Nie bez znaczenia jest fakt, że słowa te kierował wła
śnie pod adresem Hallera. 

Generał natychmiast zapowiedział przysłanie sekun
dantów, którzy istotnie przybyli do Kościałowskiego jesz
cze tego samego wieczoru. Wyzywający zdecydował się 
pojedynkować na pistolety - były to więc dość dogodne 
warunki. Być może na wyborze zaważyło to, że Haller, 
jako utykający na jedną nogę, nie miał szans w walce na 
szable. 

Sam pojedynek zakończył się szczęśliwie: Kościałow-
ski spudłował, a pistolet Hallera nie wypalił albo - jak 
chcą inni - on sam zrezygnował z prawa do strzału. Po
zornie rzecz miała dla obrażonego pomyślny finał: potwarz 
została zmazana, a ponieważ incydent przebiegł bez roz
lewu krwi, sprawa nie trafiła do sądu. Generał jednak cięż
ko przeżył wydarzenie. Był to w jego życiu pierwszy 
i ostatni pojedynek; jako gorliwy katolik Haller zdecydo
wanie odrzucał ten sposób załatwiania sporów. Kościa
łowskiego wyzwał wbrew własnemu sumieniu i ze świa

domością, że angażując się w całe zajście, popełnia ciężki 
grzech. Chociaż nie spotkała go żadna przykrość ze stro
ny wymiaru sprawiedliwości, został ukarany przez wła
dze kościelne wykluczeniem z Sodalicji Męskiej. 

Z tak traktowanego honoru często kpił sobie Tade
usz Boy Żeleński. Jeden z jego uszczypliwych felieto
nów ukazał się na łamach 33 numeru „Wiadomości 
Literackich" w 1932 roku. To też warto przeczytać. 

Jak bardzo egzamin dojrzałości był imitacją szlachec
twa, najbardziej wyraża się w fakcie, że połączono z nim 
pojęcie honoru! Toż w Polsce dziś jeszcze, w roku 1932, 
słynny kodeks honorowy Boziewicza, oficjalnie przyję
ty w armii, a nieoficjalnie uznany przez ogół, orzeka 
(§ 30), że osoby mające ukończone szkoły średnie w za
sadzie muszą być uznane za honorowe, gdy dalsze pa
ragrafy tegoż kodeksu stanowią, że może być uznany 
za honorowego mechanik, który dokonał wynalazku, 
lub przemysłowiec, który uzyskał godność prezesa izby 
handlowej; natomiast szlachcic jest honorowy z natury, 
bez względu na kwalifikacje! 
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"śród zdjęć rodzinnych zachowały się dwa, 
których nie umiem z całą pewnością ziden
tyfikować. Jedno, zrobiono w Grudziądzu, 
przedstawia starego człowieka w koszuli bez 

krawatu pod znoszoną marynarką o posępnym wyrazie twa
rzy i poważnym, upartym spojrzeniu. Na drugim, z fotogra
ficznej pracowni w Świeciu, pozuje na tle kotary i stolika 
starsza niewiasta w długiej, spływającej aż do stóp, sukni, 
czarnej z białą koronką pod brodą i białymi mankietami, po-
zapinanej na mnóstwo guzików. Jej oblicze jest łagodne, ale 
oczy spoglądają w obiektyw nieugięcie i niezłomnie. Domy
ślam się, że ta staroświecka para to właśnie mój pradziad 
Józef i moja prababka Maria. Mieli sześcioro dzieci. Pier
worodnym synem był Franciszek Józef, urodzony w Miedź
nie 12 października 1861 roku. Cztery jego siostry i brat przy
szli na świat już w Osiu, Marianna w 1864, Pelagia w 1870, 
Monika w 1873, Aniela w 1875 i Jan w 1877 roku. Mój dzia
dek, Franciszek Józef uczył się bardzo dobrze i był ambitny. 
Opuścił borowiackie gniazdo, wyjechał do Grudziądza 
i w tamtejszym Seminarium Nauczycielskim zdobył upraw
nienia nauczania w szkole. Został kierownikiem szkoły ele
mentarnej w Kierwałdzie na Kociewiu. Ożenił się z Klarą 

Sprowadzili dla niej czasopismo „Die Frau und die Welt" 
z Austrii, prenumerowali pelplińskiego „Pielgrzyma" i „Ga
zetę Grudziądzką" Wiktora Kulerskiego. Lubiła przyrodę. 
Cieszyła się bardzo, gdy niekiedy w niedzielę przy ładnej 
pogodzie stryj zaprzęgał konie i przenosił ją na bryczkę, by 
wziąć ze sobą na objazd pól i łąk. Umarła w rok przed wojną 
w wieku 74 lat. Na gospodarstwie oskim pozostał Jan, stary 
kawaler. W pracy przy domu i zwierzętach pomagała mu 
Pelagia i Aniela. Przez całe swoje długie życie od świtu do 
nocy zawsze prawie bez przerwy miały coś do roboty. Goto
wały posiłki, nosiły ciężką karmę dla świń, doiły ręcznie kro
wy, cedziły mleko w drewnianych cebrzykach, wyrabiały 
śmietanę i masło, pielęgnowały warzywa i kwiaty, pamiętały 
o psie i kotach, że też chcą jeść, a w odpowiedniej porze 
roku, obute w drewniane chodaki od oskiego wytwórcy Su-
chomskiego, szły z motykami na kartoflisko i tak je zapa
miętał zmarły niedawno stary Piekarski, syn grabarza miesz
kający przy cmentarzu. Były grube. W czasie żniw trzeba 
było pomóc przy sztygowaniu i układaniu stogów, jesienią 
ubijać kapustę do kiszenia i zaprawiać inne warzywa i owo
ce, gdy było świniobicie, zasolić mięso w beczce, wyrabiać 
kiełbasy i doglądać wędzarni na strychu. W niedzielę cho-

Szczeblewską o trzy lata od siebie starszą i miał z nią troje 
dzieci, mojego ojca o tych samych co on imionach, Klarę 
i Elżbietę. Zginął tragicznie 30 sierpnia 1901 roku podczas 
kopania i murowania ceglanej studni na dziedzińcu swej szko
ły. Wyznaję ze wstydem, że o Pindarze, który żył w V wieku 
przed Chrystusem, mógłbym powiedzieć znacznie więcej niż 
o nim, którego geny w sobie noszę. Nie interesowałem się 
korzeniami rodu, gdy żyła w Pelplinie babcia, wdowa i ren
cistka po nim. Przypuszczam, że w jego domu, choć był pru
skim nauczycielem, panował polski duch i na pewno język. 
To ona opowiadała mi o wykupywaniu ziem z rąk polskich, 
o wozie Drzymały, o strajku dzieci we Wrześni, co mimo 
bicia nie chciały mówić pacierza po niemiecku i recytowały 
wierszyk, z którego zapamiętałem słowa: „Sprzedaj chłopie 
rolę, będziesz miał czerwieńców na calutkim stole". Ciotka 
Monika odeszła z Osia w ślad za dziadkiem. Wstąpiła do 
Sióstr Miłosierdzia i pracowała jako aptekarka w szpitalu 
wagrowieckim, potem awansowała na stanowisko przełożo
nej w Wejherowie. Zmarła w 1955 roku w wieku 92 lat z umy
słem pod koniec zaćmionym amnezją. Mariannie przypadł 
nieszczęśliwy los. Spędzała życie w wózku inwalidzkim. We 
wczesnym dzieciństwie, pewnego upalnego dnia, gdy nad
ciągała burza i wszyscy byli zajęci zwózką siana, wyszła sama 
na podwórze, odziana tylko w nocną koszulkę, „dostała prze
wiewu" i od tej pory nie mogła stanąć na własnych nogach. 
Przesiadywała przy oknie w pokoju od ulicy i przyglądała 
się przechodniom i przejeżdżającym wozom. Ale nie była 
głupia. Według relacji rodzinnych ona najwięcej czytała. 

dziły odświętnie ubrane do kościoła, w sobotę na ćwiczenia 
śpiewu, bo należały do chóru św. Cecylii, który w 1880 roku 
założył w Osiu ks. Semrau. Pelagia zakończyła swój praco
wity żywot w roku 1937 w wyniku zapalenia płuc. Za jej 
trumną prowadzoną przez proboszcza Bruskiego, szła obok 
stryja siostra Monika przybyła z Wejherowa w białym kape
luszu, podobnym do anielskich skrzydeł. 

Stryj Jan ukończył szkołę elementarną w Osiu. Wiedzę 
o życiu zdobywał nie tyle z książek co z doświadczenia. Nie
małą w tym pomocą był ojciec Józef, który do 1900 roku 
mieszkał u niego i pomagał gospodarzyć. Pod jego krytycz
nym okiem stawiał pierwsze kroki za pługiem i broną wybie
rał takie czy inne poletko pod dany zasiew, kopał torf i kosił 
łąki. Umiał słuchać uważnie i zapamiętywał słowa księdza 
Semraua. Podobnie jak inni parafianie ufał mu bezgranicz
nie. Czytywał antyniemiecką „Gazetę Grudziądzką". To pod 
jej wpływem oddał w 1902 roku głos na redaktora Wiktora 
Kulerskiego i cieszył się, gdy ten wygrał w okręgu chojnic-
ko-tucholskim, by wejść do Parlamentu Rzeszy i jako poseł 
toczyć w Berlinie bój o polskość pod hasłem „swój do swe
go". Odczuwał też radość, gdy mniej więcej od początku 
dwudziestego wieku nastąpiło w Osiu pewne ożywienie go
spodarcze w związku z budową tartaków przez Niemca Gru
zę i żydowską firmę Rosenbergów w Żurze. Wyrabiano 
w nich podkłady kolejowe i wywożono wozami do Świecia 
i Nowego. Stryj woził faszynę do Świecia, gdzie regulowa
no bieg Wisły umacniając jej brzegi. Dawało mu to dodatko
wy zarobek. W 1906 roku zbudowana została linia kolejowa 



między Laskowicami a Czerskiem. Zaplanowano połącze
nie koleją Skórcza z Laskowicami, o co zabiegał ks. Semrau. 

W obliczu pierwszej wojny światowej „Gazeta Gru
dziądzka" popierała orientację proniemiecką widząc w opar
ciu się na państwach centralnych szansę na odzyskanie pol
skiej niepodległości. Z tym bardziej czystym sumieniem 
wdział stryj pruski mundur w 1914 roku, przekonany, że idzie 
walczyć w słusznej sprawie. Jedno z zachowanych zdjęć 
ukazuje go z numerem 36 na epoletach. Z walk na polach 
Francji przyniósł trwałą pamiątkę. Utykał na jedną nogę. Nie 
przeszkodziło mu to, jak wspomina Jadwiga Zieglerówna, 
gonić dziewczyny i wymachiwać laską, gdy przychodziły do 
niego na śliwki. Może przeszkodziło się ożenić. Był niepo
zornym mężczyzną, raczej drobnej budowy ciała. Nosił krótko 
strzyżony wąsik i z reguły okrągły kapelusik na głowie. Był 
milkliwy i małomówny. Nie wiem, czy był świadkiem tej 
dziejowej chwili, gdy na początku lutego 1920 roku wkro
czyły do Osia, ciągnąc ze Świecia w kierunku Skórcza, błę
kitne oddziały wojsk generała Józefa Hallera. 

Na rynku odbyła się wielka uroczystość. Grała orkiestra 
wojskowa. W przemówieniu powitalnym aptekarz Narcyz 
Krajnik podkreślał polskość Borów Tucholskich. Krótko i po 
wojskowemu odpowiedział mu z konia porucznik Ignacy 
Janiak, późniejszy wójt gminy. Ciotka Pelagia przyglądająca 
się polskim żołnierzom ze wzruszeniem, przysłała potem Ta
tusiowi widokówkę, wyrażając radość, że stanęli na oskim 
rynku. Biały orzeł zajął miejsce czarnego o dwóch głowach 
w szkole i urzędach gminnych. Staraniem sołtysa Klonec-
kiego z elektrowni wodnej w Żurze popłynął prąd. Za przy
czyną kierownika Januszewskiego przy ulicy Szkolnej po
wstała nowa, sześcio klasowa szkoła. Wyrosło kilka okaza
łych domów i położono bruk na rynku i głównych ulicach. 
Osie zaczęło wyglądać bardziej jak miasteczko niż typowa 
wioska. Niestety, w życiu ludzkim tak to bywa, że zawsze 
powodzenie przeplata się z nieszczęściem. W czerwcowe 
święto Piotra i Pawła w rok przed wybuchem ostatniej 
wojny, gdy większość ludzi uczestniczyła we mszy, w jed
nym z pustych domów wybuchł pożar i szybko się rozprze
strzenił na ulicy Księdza Semraua. Mnóstwo ludzi straciło 
dach nad głową. Na apel proboszcza Bruskiego parafianie 
pośpieszyli im z pomocą. Dając świadectwo dobrze pojęte
go chrześcijaństwa, stryj przyjął do siebie Franka Babińskie
go z rodziną. Przypominam sobie kuchnię, zatłoczoną nie
znanymi mi kobietami i dzieciarnią, bo tego właśnie roku 
w połowie lipca przyjechaliśmy do stryja na wakacje. 

Dworzec oski, murowany, piętrowy z oszkloną kasą i ob
szerną poczekalnią, był bardziej do pelplińskiego podobny 
niż do nowych nędznych bud na stacjach Polski wschodniej. 
Szliśmy chodnikiem, wzdłuż brakowań jezdni ulicy Dwor
cowej. Minęliśmy wspaniałą willę późniejszego profesora 
Alfonsa Hoffmanna, stojącą w głębi ogrodu z basenem i try
skającą fontanną. Tatuś mówił, że był to człowiek bardzo 
mądry i dobry, że to on dał Osiu światło elektryczne. Wie
działem z własnego doświadczenia, co to znaczy. W naszej 
podlaskiej wsi, dokąd wysiedliły Tatusia sanacyjne władze 
oświatowe wciąż jeszcze kopciła się lampa naftowa. Trzeba 
było przecierać szmatką jej zadymiony klosz, przycinać knot 
i zaopatrywać się w naftę. Przywoził ją od czasu do czasu 
Elek na swym kolonialnym sklepiku zaprzężonym w chudą 
chabetę. Był starozakonnym Żydem w długim chałacie, bro
datym z poskręcanymi pejsami i z krymką na głowie. Bardzo 
go lubiliśmy, bo dawał nam karmelki. Jadał zawsze u nas 
koszerny obiad w szkole, którą Tatuś wybudował. W Osiu 
też mieszkali Żydzi, ale nie można było ich odróżnić po ubio
rze. Po prawej stronie ulicy w budynku dawnej szkoły mie

ścił się Zarząd Gminy, dalej na miejscu dzisiejszego przed
szkola stał kościół ewangelicki. Wyszliśmy na prostokątny, 
rozległy rynek zabudowany piętrowymi kamienicami z Ho
telem Semeji z jednej a wysoką wieżą kościelną z drugiej 
strony. Zegar na jej wierzchołku odmierzał pracowitym osia-
kom czas trudu i odpoczynku. Stryj i ciotki odmawiali jesz
cze Anioł Pański, choćby na polu, gdy dzwony wzywały do 
modlitwy. Za kościołem stała organistówka, w której miesz
kał kuzyn Tatusia, Tretkowski, naprzeciw plebania z zabu
dowaniami gospodarskimi, dzieło księdza Semraua. Za ogro
dem plebańskim w ogródku pełnym kwiatów stał piętrowy 
domek stryja. Dzika winorośl obrastała przylegającą do fron
towych drzwi altanę. Weszliśmy furtką na obszerny dziedzi
niec podwórza powitani hałaśliwie przez kundelka szarpią
cego się na łańcuchu przy drewutni. Przed oczami rozciągał 
się bajeczny świat, który nas zapraszał do zwiedzania. Każ
da rzecz w obejściu była niezwykła i ciekawa. Pompa na 
warzywniku miała ruchomą rękojeść. Obok niej stała bla
szana konewka. Pod ścianą piętrowego budynku z cegieł 
były zielone ogórki. Odgradzał podłużne podwórze, za
mknięte w poprzek ogromną stodołą i przyległą do niej 
wozownią, od posiadłości plebańskiej. Mieściła się w nim 
pralnia, gdzie przygotowywano paszę dla świń, widniała 
stajnia dla pary gniadych koni, obora przedzielona beto
nowym żłobem na dwie polowy i chlewnia z maciorą 
i tucznikami. Góra na poddaszu była wypchana sianem. 
Wąskim i cieniutkim gankiem między drewnianą ścianką 
wozowni a płotem plebańskiego pola przedostaliśmy się 
na otwartą przestrzeń za stodołą, gdzie stał kierat, rosła 
wysoka grusza i ciągnęło się aż po widoczny cmentarz 
rżysko. Dwa razy odstąpił stryj proboszczowi spore po
łacie ziemi. Mógł postąpić tak jak Franek Babiński, któ
ry sprzedał w tym samym celu swoje działki. Wolał po
darować. Był dobrodziejem parafii. 

Już latem radio i prasa donosiły o niemieckich żądaniach 
„korytarza", który obejmował też Osie. Utworzono tu Obro
nę Narodową, której dowódcą został Jan Lorek, nauczyciel 
z pobliskich Wałkowisk. Na czele Obrony Cywilnej stanął 
wójt Janiak w randze porucznika. Szybkim krokiem zbliżała 
się katastrofa. 1 września dywizja pancerna generała Gude-
riana, wspomagana przez dywizję piechoty, przekroczyła gra
nicę Rzeczypospolitej i natarła w kierunku Borów Tuchol
skich. 2 września pojawiły się w Osiu wycofujące się ze 
swych pozycji w Starogardzie szwadrony 2 pułku szwo
leżerów Rokitniańskich pod dowództwem podpułkowni
ka Trepto. Na szosach pełno było wozów i pieszych cywi
lów uciekających z Tczewa i Kościerzyny. W związku z tymi 
wydarzeniami Osie zostało zaatakowane przez Luftwaffe. 
Bomby zburzyły dom Tomasza Zielińskiego na rynku, nad-
leśniczówkę, stodołę plebańską i spowodowały wiele drob
nych uszkodzeń. 3 września wkroczyły oddziały Wermachtu 
do Żuru, następnego dnia były już w Osiu. W piwnicach szko
ły i w kościele gromadzono jeńców wojennych. Miejscowi 
Niemcy, którzy dotąd żyli w zgodzie ze swymi polskimi są
siadami, zaczęli wywieszać czarne flagi z czarnym Hacken-
kreuzem i ujawniać swą nienawiść. Utworzyli organizację 
Selbstschutz i przystąpili do wysiedleń, aresztowań i mor
dów. Wywozili do Laskowic i Świecia w pierwszym rzędzie 
lekarzy, nauczycieli, właścicieli majątków ziemskich, dzia
łaczy Związku Zachodniego i innych światłych obywateli, 
by ich nocami rozstrzeliwać. 

Tekst pochodzi z nr 1 kwartalnika Głos Osia z 1996 r. 
wydanego przez Koło Terenowe nr 1 w Osiu Towarzystwa 
Miłośników Borów Tucholskich 



Nasze promocje 

JUSTYNA ZAGDAN 

Sen 
Pożegnałam się 
Wiedziałam że odejdę 

Uniósł mnie ciepły wiatr 
Coraz wyżej 
Wyżej 
Ujrzałam góry 
Łąki 
Skały i rzeki 
Gdy otwarły się 
Wielkie złote wrota 
Zobaczyłam Boga 
Był smutkiem i zadumaniem 
Nie tak go sobie... 
Wyobrażałam... 

Siedział sam 

Wieczorem 
Wspinam się 
Na niebieskie wzgórza 
Księżyc wyznacza drogę 
A gwiazdy nucą o spotkaniu 
Mijam drzewa - wspomnienia 
Piękne i nierealne 
Wreszcie na szczycie 
Spotykam Ciebie 
W strumieniach światła 
Stoisz jak święty 
Z uśmiechem 
I wytrawnym winem 

J u s t y n a Z a g d a n ma 15 lat, jest 
rodowitą tczewianką. W tym roku ukoń
czyła Szkolę Podstawową nr 10. Publiko
wane wiersze są debiutem literackim 
młodej poetki. 

W farze pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie 
18 czerwca odbyło się prawykonanie kantaty tczewskiej 
na sopran, tenor, glosy mówione, chór i orkiestrę Jak 

powietrze i jak woda, do której słowa napisał Roman Landowski. 
a muzykę skomponował Mariusz Matuszewski. 

Kompozycja powstała w związku z rocznicą 740-lecia nadania 
przez Sambora II praw miejskich. Rok 2000 jest dla Tczewa ważny 
jeszcze z innego powodu: w parafialnych zasobach staromiejskiej fary 
odnalazły się rzeźby książąt pomorskich, będące XVIII-wiecznym 
wyobrażeniem sylwetek Mestwina i Sambora II. Drugi z tych książąt 
był założycielem miasta Tczewa, który umocnił również rolę już wcze
śniej istniejącej parafii. Legenda mówi, że to Sambor II przekazał 
kościołowi relikwię Krzyża Świętego, uzyskaną od Krzyżaków bądź 
przywiezioną w pielgrzymiej drodze z Świętego Miasta. 

18 czerwca, w dniu prapremierowego wykonania utworu 
słowno-muzycznego po konserwacji i renowacji, rzeźbę Sambora II 
odsłonięto. 

Jak powietrze 
i jak woda 

Te wydarzenia stały się tematem okolicznościowej kantaty, do 
napisania której namówił jej twórców ks. prałat Piotr Wysga, 
proboszcz staromiejskiej parafii. Najpierw powstały teksty, do 
których potem muzykę skomponował Mariusz Matuszewski. 

Kantata ma sześć części - śpiewanych bądź recytowanych: 
Miasto nad rzeką, Oznajmienie Herolda, Rzeko stara i życzliwa, 
Założyliśmy miasto w Trsovie, Do Świętego Krzyża, Ziemio ty 
najbliższa. 

Poniżej drukujemy końcową, finałową część utworu. 

ZIEMIO, TY NAJBLIŻSZA 

Z szarych świtów się wynurza, 
kłębi mgłami w polu nisko, 
trwa dostojnie w letnich burzach, 
płonie równo jak ognisko... 

Kwieci nadwiślańskie łąki, 
latem pachnie jabłoniami 
i przypomni dzień rozłąki, 
który dawno już za nami. 

Zmienia barwy w porach roku: 
z czystej bieli w głąb jesieni 
i zanuci coś z baroku, 
zapach brzozy w zmierzch zamieni. 

Żniwnym sierpem chleb rozdzieli, 
urodzonym imię nada. 
Rozpogodzi przy niedzieli 
i zaszumi wiatrem w sadach. 

Dumna z kart historii swojej, 
z trwania przy pomorskich mieczach 
wyostrzonych mnogim bojem 
i z rycerskich sław z przedwiecza. 

Sprzymierzona z przodków słowem, 
w dziejach chwały i rozpaczy 
wiernie walcząc wciąż o nowe 
i o Rzecz co Polska znaczy. 

Ziemio, ty najbliższa, 
jak przyjaciel rękę podasz. 
Ziemio naszych ojców, 
tyś uśmiechem zawsze młoda. 
Ziemio, tyś potrzebna, 
jak powietrze i jak woda. 
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L E K T U R Y 
N A S Z Y C H 
PRZODKÓW 

Niżej zamieszczony tekst pochodzi z pisma poświęconego wszelkim sprawom 
gospodarstwa domowego „Dobra gospodyni", będącym tygodniowym dodatkiem do 
„Pielgrzyma". Rady o wychowaniu dzieci opublikowano w 8 numerze pelplińskiego 
dziennika z 18 stycznia 1910 roku. 

W przedruku zachowana została oryginalna pisownia sprzed 90. lat. 
Przy obecnym kryzysie wychowawczym życzliwe wskazówki z tamtych odległych 

czasów, być może, pomogą współczesnym rodzicom. 

O wychowaniu dzieci 
Najważniejszym zadaniem w życiu kobiety jest dobre 

wychowanie młodego pokolenia. Oboje rodzice, co prawda, 
opiekują się dziećmi, lecz matka, przebywając stale w domu, 
prawie całą tę pracę bierze na siebie, a z żalem jednak zazna
czyć muszę, że bardzo niewiele matek i wychowawczyń po
ważniej się nad wielkością tego zadania zastanawia. Roz
ważmy, co to znaczy dobrze wychowywać dzieci. Niejedna 
matka, gdy dzieci jej są nakarmione, ubrane i umyte, pochle
bia sobie, że już dokładnie spełniła swe obowiązku, zapomi
nając lub niewiedząc może, że te obowiązki, chociaż koniecz
ne, stanowią mniej ważną połowę jej pracy, bo dotyczą tylko 
ciała dziecka, a zostaje jej jeszcze największa część, wycho
wanie moralne, tj. kształcenie duszy i serca dziecka, o któ-
rem niestety najwięcej matek i wchowawczyń zapomina zu
pełnie. Często się daje słyszeć takie lub podobne zdanie: 
„Dzieci moje jeszcze są małe; gdy podrosną, to wówczas 
będzie pora na przestrogi i nauki". W odpowiedzi na takie 
dowodzenie chcę przytoczyć bardzo pospolity przykład: 
Ogrodnik, chcąc otrzymać proste, a nie koszlawe drzewko, 
już bardzo młodą roślinkę nagina i do kija przywiązuje; cią
gle też czuwa, by się w żadną stronę nie pochyliło i nie skrzy
wiło. Smutna to prawda, że często ogrodnicy bardziej zwra
cają uwagę na hodowane drzewka, niż wychowawczynie 
i matki na moralną stronę swych dzieci. 

Nad dzieckiem od najwcześniejszych lat jego życia nale
ży ustawicznie czuwać i chronić je od niebezpieczeństw 
i szkód nietylko na ciele ale i na duszy, szczególniej zaś, od 
zgorszenia, pamiętając o słowach Pana Jezusa: „A ktoby zgor
szył jedno z tych małych, którzy we mnie wierzą- lepiej mu, 
aby zawieszono kamień młyński u szyi jego i zatopiono w głę
bokościach morskich". U nas zwykle rodzice i starsi nie krę-
pująsię wobec dzieci zupełnie zarówno w mowie, jak i w za
chowaniu się swojem, tłómacząc się tern, że dzieci małe nie 
rozumieją. Tymczasem dzieje się wprost przeciwnie. Wraż
liwy umysł dziecięcy wszystko chwyta i wchłania w siebie, 
nasiąkając tern co widzi i słyszy, podobnie, jak gąbka zarów
no nasiąka brudną jak czystą wodą. A wszyscy chyba wie
my, że wrażenia otrzymane w dzieciństwie są najsilniejsze 
i trwają całe życie: człowiek stary nie pamięta często, co się 
działo przed miesiącem, tygodniem nawet a z najdrobniej-
szemi szczegółami opowiada różne wypadki z dzieciństwa 
swego. Każde dziecko, przychodząc na świat, przynosi w swej 
duszy zarodki rozmaitych skłonności zarówno dobrych jak 
i złych; do wychowawczyni zaś należy pokierować temi 
skłonnościami: rozwijać i dopomagać do wzrostu dobrym, 
przerabiać i umarzać złe. Niezawsze ta praca łatwo się uda
je, szczególniej z dziećmi opornemi i krnąbrnemi, jednak 
nigdy nie można powiedzieć, że jest jakieś dziecko, którego 
już poprawić nie można. Dusza bowiem dziecięca, to jakby 
wosk, któremu możemy nadać formę, jaką chcemy. 

Wskutek swej wrażliwości, dzieci są niezmiernie skłon
ne do naśladowania innych. Jakżeż stąd ważna przestroga 
dla rodziców i starszych, z któremi dzieci obcują, by swem 

calem zachowaniem się lub mową nie dać im złego przykła
du, lecz przeciwnie, pobudzać je do dobrego. Matka np. szy
je i dziecię prosi o igłę i naśladuje ją, dziurawiąc i kłując 
jakiś gałganek; matka się modli, dzieci też układają rączęta 
swe do modlitwy. Ogólnie też zauważyć można, że dzieci 
najczęściej lubią się bawić w to, czem ich rodzice się zajmu
ją i czem się najbardziej interesują. 

Rodzice zastępują dzieciom Boga na ziemi; trzeba 
więc by po Bogu dzieci najbardziej ich kochały i szano
wały. Czy jednak w sercu dziecka może być prawdziwy 
szacunek dla ojca, który wraca do domu pijany, krzywdzi 
matkę i wszystkich domowników, zachowuje się gorzej 
zwierzęcia nierozumnego? Czy dziecię może kochać jak 
należy i ufać matce, która wciąż kłóci się z ojcem (mę
żem) łaje się z sąsiadkami, a ulegając gniewowi i nie
cierpliwości, niesłusznie karci i bije swe dzieci. Czuła 
duszyczka dziecka żywo odczuwa najmniejszą niespra
wiedliwość i długo ją pamięta, nie mogąc się zdobyć na 
szczerą miłość i ufność do osoby, która ją skrzywdziła; 
ukarane słusznie nigdy nie chowa żalu. 

Należy wpajać w umysł i serce dziecka zrozumienie pięk
na i zamiłowanie prawdy, a wstręt do wszelkiego kłam
stwa i fałszu; przekroczenia w tym względzie trzeba su
rowo karcić. Czy jednak dziecko nabierze przekonania 
i pokocha prawdę, gdy widzi, że matka sama co chwilę 
kłamie? Dziecko np. krzyczy - matka obiecuje, że jeśli 
przestanie płakać da mu coś ładnego; na tę obietnicę 
dziecko się uspakaja, lecz nic od matki nie otrzymuje; 
przestaje więc wierzyć jej słowom. Albo też dziecko upad
nie, troszkę się uderzy i zaczyna kaprysić. Chcąc mieć 
spokój, matka wmawia, że to podłoga lub jakiś sprzęt 
winien temu i dziecko zaczyna stukać nogami o podłogę, bić 
ją ze złością, ucząc się w ten sposób zemsty i zrzucania winy 
z siebie. Dla uniknięcia więc chwilowej przykrości, wycho
wawczyni lub matka sama przyczynia się do wzrostu złych 
popędów dziecka. Jeszcze jeden przykład, niestety, bardzo 
często u nas praktykowany: wychowawczynie i matki nasze 
mają zwyczaj uspakajaę rozgrymasione dzieci, grożąc odda
niem cyganom lub kominiarzom; raz, drugi dziecko się tego 
przelęknie, lecz potem, przekonawszy się, że są to tylko pu
ste słowa, nietylko że przestaje się obawiać podobnie nie
roztropnych gróźb, ale przestaje też wierzyć temu co mówi 
matka, bo widzi, że ona często oszukuje i kłamie. Podob
ne rzeczy w stosunku do dzieci najczęściej starsze osoby 
i wychowawczynie uważają za drobnostkę, za tak zwane 
„kłamstwa niewinne", które nikomu krzywdy nie robią. 
W rzeczywistości jednak jest przeciwnie: kłamstwa takie 
są wielkim nawet złem; one to oswajają dziecko z fał
szem i przyzwyczajają je do kłamstwa, przyćmiewając 
w młodej duszyczce odczucie piękna i zamiłowanie praw
dy. Przytem kłamstwa takie pozbawiają dzieci zaufania 
i wiary do starszych, przez co ci ostatni z trudnością mogą 
kierować i wpływać na nie. 
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SZLAKIEM KOCIEWIA 

W Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego 
w Warlubiu problematyka „małych ojczyzn" i tożsamości regio
nalnej wykorzystywana jest jako jedna ze ścieżek edukacyjnych 
i wychowawczych. Powiedzenie: „Cudze chwalicie, swego nie 
znacie" jest już dawno poza tą szkołą. 

Podsumowaniem tegorocznej pracy dotyczącej ścieżki re
gionalnej była wycieczka edukacyjna „Szlakiem Kociewia". 
Uczniowie klas czwartych pod opieką wychowawców: Joanny 
Reszke, Stefanii Fordońskiej i autorki niniejszego tekstu, po
znali atrakcje regionu wzdłuż trasy: Starogard Gdański. Pelplin, 
Gniew, Piaseczno, Nowe. Były to osobliwości przyrodnicze i kul
turowe, które wspaniale wkomponowane w krajobraz, urzekają 
zwiedzających swą historią czy zabytkową architekturą. 

Już w drodze do Starogardu młodzi turyści z okien autokaru 
mieli okazję obserwować jeziora, rzeczki, potoki, strumyki, lasy, 
kościoły czy miejsca pamięci narodowej. W stolicy Kociewia, 
uczniowie zwiedzili Starogardzkie Centrum Kultury, gdzie kie
rownik kapeli ludowej, Mirosława Molier, zapoznała przyby
łych z tajnikami gwary kociewskiej. Młodzież zwiedziła też 
Muzeum Ziemi Kociewskiej, ciąg starych obiektów obronnych, 
kościół farny i nowe osiedla. Stąd wyruszyła do Pelplina znane
go pod mianem „Aten Północy". 

Katedra, Collegium Marianum, Muzeum Diecezjalne-prze
konały uczniów o tym, że miasto to jest zapewne stolicą ducho
wą regionu. Pobyt w muzeum umożliwił obejrzenie kilku cen
nych eksponatów, nie mających równych w zbiorach muzealnych 
świata, między innymi Biblii Gutenberga i Madonn szafkowych. 
Pełni wrażeń dotarliśmy do „Kazimierza Północy" czyli Gniewa. 

Niecodzienną atrakcją jest tu zamek krzyżacki, w którym 
czynna była wystawa tronów papieskich z ostatniej pielgrzymki 
papieża. 1 tak wzdłuż Wisły, kociewskim brzegiem wiślanym 
z pozostałościami kultury dawnych mieszkańców, uczniowie do
tarli przez Piaseczno i Nowe do Warlubia. 

Wycieczka spełniła założone cele: uczniowie pogłębili nie
wątpliwie swoją wiedzę o regionie i jego tradycjach, poznali też 
wartości materialne i duchowe. Wyjazd ten dostarczył też sporo 
satysfakcji jej organizatorom, ponieważ takie bezpośrednie spo
tkanie z osobliwościami przyrodniczymi, zabytkami i ludźmi, 
którzy kochają swoje „małe ojczyzny", pozostawiają uczniom 
wiele niezatartych wrażeń. To z kolei może stać się doskonałą 
inspiracją do dalszej pracy nad poznawaniem własnego „zako
rzenienia"". 

KOCIEWSKĄ STECKĄ 

Zespół redakcyjny szkolnej gazetki Europejczyk, wydawa
nej przy SP w Warlubiu, uczestniczył w sejmiku młodych dzien
nikarzy. Został on zorganizowany przez Pracownię Edukacji Re
gionalnej w Tczewie, jako jedna z form nauczania regionalizmu. 
Dla warlubskiej szkoły była to kolejna forma współpracy mię
dzy tą placówką a wymienioną pracownią, zwłaszcza w realiza
cji ścieżki regionalnej. 

Uczniowie pod moją opieką pojechali wzdłuż Wisły do Tcze
wa. Już w pociągu mijając kociewskie miejscowości i wspaniałe 
nadwiślańskie panoramy, byli zgodni co do tego, że jadą na spo
tkanie ze średniowieczem. Przekonały ich o tym gotyckie zabyt
ki sakralne. Z Tczewa, największego miasta na Kociewiu, trasą 
wysokiej wiślanej skarpy turyści udali się na wędrówkę krajo
znawczą i dziennikarską do oddalonego o 11 km Gorzędzieja. 
Na miejscu z opowieści ojca Bogdana, gospodarza Sanktuarium 
św. Wojciecha, dowiedzieli się, że tędy przebiegał szlak handlo
wy nad Bałtyk. Natomiast w grodzie, istniejącym już w IX wie
ku, przebywał udający się na północ św. Wojciech. Według prze
kazu w rejonie wspomnianego średniowiecznego grodu rósł stary 
dąb, pod którego konarami w roku 997 św. Wojciech odprawił 
mszę. Dziś stoi tam zabytkowy kościół XIV-wieczny, murowa
ny, przebudowany w XVII1-XIX wieku, o barokowym wyposa
żeniu wnętrza. Żal było opuszczać to piękne miejsce, z uroczym 
widokiem na Wisłę. 

Druga część sejmiku odbyła się w miejscowej szkole, gdzie 
delegaci kociewskich szkół spotkali się z kierownikiem Pracowni 
Regionalnej, przedstawicielem „Kociewskiego Magazynu Re
gionalnego"" i red. Anną Chętnik z radia „Głos" w Pelplinie. 
Warsztaty były też odpowiedzią na pytanie: „Kto mówi do nas 
poprzez środki masowego przekazu?". Ogłoszono również wy
niki konkursu gazetek szkolnych na „Stronę dla Kociewia". 

Gazetka z Warlubia zajęła trzecie miejsce, przynosząc tym 
samym wiele radości redagującemu zespołowi. 

Za pośrednictwem „Kociewskiego Magazynu Regionalne
go" pragniemy podziękować tym, dzięki którym „dziennikar
ska" praca stała się rzeczywistością, a w szczególności: Firmie 
„Jagr" z Warlubia, rodzicom i dyrekcji szkoły. Ich bezintere
sowna pomoc i zrozumienie pomogły redakcji gazetki zaistnieć 
w społeczności szkolnej. Również w imieniu regionalistów 
z Warlubia dziękujemy Irenie Bruckiej i Wandzie Kołuckiej za 
cenne wskazówki i wsparcie w przekazywaniu młodemu poko
leniu dziedzictwa kulturowego. 

KI. IV SP w Warlubiu przed starogardzkim ratuszem, 
w którym mieści się Muzeum Ziemi Kociewskiej 

Zespół redakcyjny Europejczyka z o. Bogdanem 
w Sanktuarium św. Wojciecha w Gorzędzieju 
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J ako rodowity starogardzianin, mieszkający od lat 
w Gdańsku, pragnę się podzielić swoim odkryciem, 
jakiego dokonałem u jednego z kolekcjonerów sta
roci. W jego mieszkaniu w Gdańsku-Oliwie natkną
łem się na niewielką szafę (o wymiarach: wyso

kość 120 cm, szerokość 70, głębokość 42), zbudowaną 
z litego, ciemnego, bejcowanego drewna dębowego. Iż jest 
to mebel pochodzący z mego rodzinnego miasta nie mia
łem najmniejszej wątpliwości. Świadczył o tym wyraźny, 
czytelny ozdobny napis, wykonany czarną farbą na jego 
drzwiach. Oto jego treść: Schumecher Innung. Pr. Star
gard. Gegrundet 1625, co po polsku znaczy: Cech Szew
ców, Starogard, założony w 1625 roku. 

W środkowej części ozdobnych drzwi znajduje się 
drewniana tabliczka z datą 1885, który to rok najpewniej 
sygnuje czas powstania owego mebla. 

Najbardziej ozdobnym fragmentem są jednoskrzydło-
we drzwi osadzone na metalowych zawiasach, zamykane 
na metalowy zamek. Centralną część tych drzwi wypełnia 
płycina okolona frezem. Na jej środku wystaje wyrazisty 
relief przedstawiający elementy architektoniczne i roślin
ne. Cała szafa oparta jest na dwu toczonych nogach z przo
du i dwu kwadratowych z tyłu. 

Służąca obecnie za barek szafa pochodzi z wyposaże
nia mieszkania mojej babci po kądzieli, Franciszki Warm-
bier, mieszkającej swego czasu w Starogardzie w domu 
przy ul. Chojnickiej 18. Po jej śmierci w roku 1938 pro
wadzony przez nią zakład krochmalenia kołnierzyków 
przejęła jej najstarsza córka, Marta. 

Podczas wojny mebel służył jeszcze do przechowy
wania wyprasowanych, usztywnionych ryżową mączką 
koszul i kołnierzyków ówczesnej klienteli zakładu, które
go dobre tradycje podtrzymywała następczyni cioci Mar
ty -jej córka Urszula Mauks, a także moja matka Salo
meą - sezonowa współpracownica zakładu. 

Przebywając codziennie w domostwie nad Wierzycą, 
a mając za współtowarzyszy kuzynostwo Ewę i Jana Mauk-
sów oraz sąsiadów: Marię i Stefana Adrychów, często ba
wiliśmy się w chowanego. Opisana tutaj szafa, po wyjęciu 
z niej ruchomej półki, służyła nam wówczas kilkuletnim 
gzubom za znakomity schowek. W długich chwilach ocze
kiwań na dekonspirację przez szukających nas rówieśni
ków, skrobaliśmy na wewnętrznych ścianach szafy nasze 
monogramy: St. A i H. P, które są do dziś czytelne i za
świadczają o autentyczności rodzinnego mebla. 
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