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Z redakcyjnego biurka

Obrót dziejowego koła
Liczne dowody odnowy i umacniania małych ojczyzn oraz integrowania w nich ludzi wokół
wszechstronnych idei regionalizmu, pobudzają do całkiem poważnych refleksji. Wskazują m.in.
na to, że społeczeństwo coraz mniej obchodzą poczynania kierowników dużej ojczyzny, której na
imię III RP Polacy, zmęczeni i czasem do łez rozbawieni, ale coraz częściej zdegustowani stylem
sprawowania władzy, machają na wszystko ręką i zajmują się tym, co może jeszcze przynieść
odrobinę satysfakcji.
Może to zabrzmi jak herezja - wartości wielkiej ojczyzny jakby się rozpłynęły w mętnej mgła
wicy oszustw, przekrętów, pustosłowia i różnych obietnic bez pokrycia, które służą wyłącznie dal
szemu gmatwaniu pojęć. Obywatele potrafią już prosto w twarz rzucać słowa ostre i nabrzmiałe
żalem, także i o tym, że z dawna oczekiwana demokracja i sprawiedliwość służy dzisiaj tylko
rządzącym, że każdą nieprawość można demokracją usprawiedliwić. Nawet paragrafy są prosto
wane na zwykły wytrych, którym da się otworzyć każde drzwi, albo i nie - zależnie od życzeń
i potrzeb.
Zwykli ludzie, którzy mająjuż dosyć opowiadań o etosach, reformach i nie spełnionych dobro
dziejstwach, ze zgorszeniem przyglądają się jak ojczyzna - ta najjaśniejsza i najświętsza - miota
się, osaczana przez pozostające w mniejszości grono nieustających bojowników o własne dobra.
Jedni próbują, naśladując swoich politycznych idoli, też dorobić się najszybciej, inni zepchnięci na
krawędź nędzy popadają w konflikt z prawem lub zrozpaczeni popełniają nawet samobójstwo.
Jeszcze inni, jakoś sobie radzący, zamykają się w obszar swojej małej ojczyzny, by po prostu nie
mieć nic wspólnego z demoralizacją państwa i jego rozkładem.
Można więc rzec, że kryzys dużej ojczyzny i kłótnie polityków wpłynęły na ożywienie ruchów
regionalnych, stanowiących odskocznię od brudnych rozgrywek. Ucieczka w sprawy ziemi naj
bliższej bywa dobrym sposobem na pielęgnowanie również uczciwości, rzetelności i społecznych
wartości. Może więź wszystkich nie zdemoralizowanych jeszcze ludzi, czerpiących z małych
ojczyzn siłę przetrwania, stanie się początkierm odnowy dużej ojczyzny? Mądrzy przodkowie
mówili, że kto nauczy się szacunku dla małej ojczyzny, ten potrafi uratować też tę wielką i przyjść
jej z pomocą.
Czy znowu będą musiały te doły uczyć rozumu, gdy dziejowe koło wykona pełny obrót? A toczy
się ono coraz szybciej...

Redaktor
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MARIA PAJĄKOWSKA-KENSIK

Język a kultura
Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze.
Jan Paweł II

fT-^N ialekt kociewski, podzielony na gwarę północną
J )(Tczew i okolice), środkową (Starogard i okolice)
c
y oraz południową (okolice Świecia) jest główną cechątożsamości Kociewian. Zasięg występowania wspólnych
cech językowych był podstawą ustalenia historycznych gra
nic etnicznych regionu. Mowa regionu opisana w pracach
językoznawców, utrwalona w piśmiennictwie-głównie folk
lorystycznym -jest ważną częścią rodzimej tradycji.
Najważniejszym utworem literackim, napisanym gwarą
środkowokociewskąjest Wesele kociewskie Bernarda Sychty, w którym zawarta jest programowa wypowiedź: Kónlkowo u nas na Kociewiu gadajó tak, kóntkowo sak. To jedna
i ta sama polska mowa. Choć zamanówszi twarda i sankata,
nie dajmaji sobie wyrwać! Za śwanta ona... A chto by sia
wyrzek swoji mowy, to jakby sia matki wyper. Tan nie godzian wspómniania, tan nie wart nawet zgardy
Trwanie przy tradycyjnych wartościach, szczególna
troska o oswojoną przestrzeń powinny być wolne od party
kularyzmu i zastoju. Dobrym przykładem otwartości jest
postawa ks. dra Bernarda Sychty - Kaszuby, który dla Kociewia zrobił tak wiele. To on napisał:
Czy to my tu na Kociewiu, czy Borusy w borach
Czy tasaki, czy Kaszuby na morzu, jeziorach
Jedna Matka nas wszytkych kolybala,
Poklóńma sia w pas, Tobie Polsko chwalą.
Trzytomowe dzieło Bernarda Sychty Słownictwo kociew
skie na tle kultury ludowej ciągle jeszcze jest głównym zbio
rem odniesień dla współczesnych badaczy kociewszczyzny
i regionalnych twórców. W przedmowie do I tomu autor wy
znał: Każdy wyraz (...) brałem bezpośrednio z żywego języka
ludu. Z nim się zrosłem, nim mówiłem na co dzień. Myślałem
jego bogatymi obrazami, jego głęboką symboliką. Każde sło
wo urzekało mnie prawdziwą urodą. Nieraz były to już tylko

okruchy słów tułające się jeszcze i tu i ówdzie po zapadłych
pustkowiach. Bernard Sychta zebrał wiele zaostatych kłosów,
lecz i dla innych badaczy pozostało spore żniwo godne do
kończenia i upowszechnienia, podobnie jak inne publikacje
wydane z okazji II Kongresu Kociewskiego.
W dotychczasowym obrazie mowy Kociewian liczne są
ślady historii regionu, jego kultury materialnej i duchowej.
Jednym z kierunków współczesnego językoznawstwa jest
badanie języka w jego relacji do kultury. Badania te zgodne
są z postulatem, że nie można skutecznie badać języka bez
zrozumienia środowiska kulturowego, w którym on funkcjo
nuje. Język, jako zjawisko społeczno-kulturowe, jednoczy daną
społeczność oraz tworzy i przechowuje wartości kultury.
W dialektach odbija się ludowa wizja świata, która
ukształtowała się przez wieki na podstawie elementarnej
wiedzy praktycznej, intuicji i wierzeń religijnych. Gwary
kociewskie są również przekaźnikiem gromadzonej przez
pokolenia wiedzy w formie utartych opinii, norm społecznie
akceptowanych, co jest szczególnie widoczne w słownictwie
ekspresywnym (sugestywnym, wyrazistym). Stąd wiemy z ca
łą pewnością, że na Kociewiu zawsze było np. napiętnowa
ne lenistwo, nie pochwalano gadatliwości.
Dialekty ^spichlerzamipolszczyzny, więc należy się im
szacunek czemu powinno sprzyjać pokazywanie bogactwa
mowy ojców w ramach szeroko zakrojonej edukacji regio
nalnej obejmującej różne stopnie szkolnictwa. Wracając do
na wstępie zacytowanego motta trzeba pamiętać, iż w edu
kacji regionalnej powinny spełniać się myśli papieża Jana
Pawła II: Wierność korzeniom nie oznacza mechanicznego
kopiowania wzorów z przeszłości... Wierność korzeniom
oznacza nade wszystko umiejętność budowania organicznej
więzi między odwiecznymi wartościami a wyzwaniami współ
czesnego świata.

Lud nasz ciągle dotąd jeszcze poetycznie coś tworzy, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, ale również jest świętą
prawdą, że lud obecnie tworzy daleko mniej i daleko gorzej aniżeli tworzył dawniej. O postępie w dzisiejszej twórczości
poetyckiej naszego ludu nie może być mowy, bo lud dzisiejszy znajduje się w przejściowej epoce naśladownictwa
obcych motywów...
Ludwik Młynek, „Lud", t. 9, 1903 r.
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Cudowna woda
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ANNA W. BRZEZIŃSKA

-•

w sanktuariach na Kociewiu

1. Historia sanktuariów
iędzy Gniewem a Nowem leży wieś Piaseczno,
która rozgłos swój zawdzięcza najstarszym na
Pomorzu objawieniom Matki Bożej mających
miejsce prawdopodobnie w latach 1378-13792. W 1649 roku
wydany został dekret sankcjonujący kult słynącej łaskami
figury Matki Boskiej Piaseckiej. Na miejscu objawienia
w roku 1772 postawiono pierwszą murowaną kapliczkę'.
Celem pielgrzymek wielu ludzi jest drewniana, poli
chromowana figura Matki Boskiej Piaseckiej pochodząca
z XIV wieku, która obecnie przechowywana jest w ołtarzu
głównym tutejszego kościoła parafialnego oraz studzienka,
położona około 500 metrów na południe od kościoła. W miej
scu tym przed ponad sześciuset laty objawiła się Matka Boża.
W roku 1967 wpisano kościół -jako Sanktuarium Piaseckie
- i pobliską studzienkę do Spisu Miejsc Łaskami Słynących4.
W roku 1968 w kaplicy znajdującej się przy studzience,
ks. kard. Karol Wojtyła dokonał koronacji figury na polece
nie papieża Pawła VI. Odtąd co roku, 8 września odbywają się
w Piasecznie duże odpusty, na które ściągają pielgrzymi nie
tylko z Kociewia. W 1977 roku ukończono budowę tak zwa
nej nowej studzienki w kształcie czary, z której wyrasta dwu
kondygnacyjny blok (na dole - studzienka, u góry - trójpoziomowe podia dla: ołtarza, chóru, orkiestry), flankowany
wieżą o wysokości 13 metrów'.
Według legendy w miejscu, gdzie obecnie znajduje się
studzienka, rosła kiedyś duża lipa, na której to objawiła się
Matka Boska. Jeden z mieszkańców Piaseczna tak opowiada
o tym wydarzeniu: To jest studzienka, czyli wiadomo, że wy
kopali ją ludzie. Wiadomo, że tutaj w średniowieczu objawi
ła się Matka Boża kalekiemu synowi smolarza, który się
w tamtym miejscu zatrzymał na popas koni, a sam gdzieś
odpoczywał ten ojciec. No, i Matka Boża kazała temu ka
lekiemu synowi wstać i chodzić, a on powiedział: Ja nie
umiem chodzić, bo jestem kaleki. A on został cudownie

uzdrowiony i zaczął od tego czasu chodzić. Przypuszczam,
że wtedy miejscowy ksiądz, czy ludzie wykopali tamtą
studnią, bo uznali, że w tym miejscu powinna być cudow
na woda1'.
Co do faktu powstania samej studzienki jest kilka kon
cepcji. W literaturze pojawia się informacja, że studzienka
powstała na miejscu stawu, przy którym odpoczywał smolarz z kalekim dzieckiem7. Informatorzy natomiast podająkilka wersji: /. W tym miejscu wytrysnęło źródło z cudów nąw odą.
2. Matka Boska, się pokazała i tam był duży odpust, to się woda
pokazała. 3. Ludzie sami wykopali w miejscu objawienia.
Piaseczno jest najbardziej znanym i najczęściej odwie
dzanym przez pielgrzymów sanktuarium na Kociewiu.
Wśród mieszkańców przetrwała świadomość istnienia
cudownej wody w jeszcze dwóch innych sanktuariach. Pierw
szym z nich jest Lubiszewo Tczewskie leżące kilka kilome
trów na zachód od Tczewa. Znajduje się tutaj Sanktuarium
Maryjne z obrazem Świętej Trójcy8. W „Słowniku Geogra
ficznym Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich"
pod hasłem Lubiszewo czytamy: Studzienka także istniała tu
przy drodze kolo cmentarza, której chorzy i kalecy używali.
Ale potem, mówią, przyszedł Żyd i koniowi ślepemu oczy wy
mył I to się stało, że koń przejrzał, ale Żyd zaślepi, a woda
zbeszczeszczona moc swoją utraciła9. Obecnie nie ma w Lubiszewie studzienki, a i mieszkańcy tej miejscowości nie pa
miętają dobrze, czy znajdowała ona się tu kiedyś, co wynika
z wypowiedzi jednej z informatorek: W Lubiszewie jest (...)
cudowny obraz, to może i źródełko tu było. Ale na pewno
jest w Piasecznie. Inna mieszkanka twierdzi, że Kiedyś u nas
było, ale zostało zasypane, bo ktoś koniowi oczy umył.
Na pograniczu kociewsko-kaszubskim, na północny
wschód od Skarszew leży miejscowość o nazwie Trąbki Wiel
kie. W ołtarzu głównym tamtejszego kościoła znajduje się
obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, który w roku 1987 zo
stał ukoronowany przez Jana Pawła II. Od tego czasu Trąbki
Wielkie stały się często odwiedzanym Sanktuarium Maryj-

nym. W miejscu tym prawdopodobnie znajdowała się rów
nież studzienka z cudowną wodą, o czym możemy przeczy
tać w „Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego
i innych krajów Słowiańskich": Początkowo znajdował się
obraz w małej kaplicy w rogu cmentarza, opodal cudownej
niegdyś studzienki. Wiele też ludzi tu przybywało, zwłaszcza
że tu dawniej odbywały się też liczne jarmarki^.
Obecnie bardzo rzadko wspomina się o fakcie istnienia
w Trąbkach Wielkich studzienki z cudowną wodą. Jedna
z informatorek wspomina, że W Trąbkach Wielkich było
- ludzie niewidome chodzili, umyli oczy i mieli wzrok.
A jeden niedowiarek miał konia i do tej studzienki mu
oczy umył i ta woda wyschła. Jednak ani w literaturze, ani
w wypowiedziach innych informatorów nie można doszu
kać się prawdziwej przyczyny, dla której w Trąbkach Wiel
kich nie ma już owej cudownej wody.

2. Właściwości lecznicze
cudownej wody
udowna woda bijąca ze źródełka, bądź znajdująca
się w studzienkach, zazwyczaj umiejscawiana była
w pobliżu tak zwanych „świętych miejsc", czyli ko
ściołów, kaplic, cmentarzy, ale także na miejscach dawnych
pogańskich kultów. Znajdowały się tam za czasów Słowian
„święte gaje", czy „święte drzewa". Do takich „świętych
drzew" zaliczane były dęby i lipy". Przykładem takiego
uświęcenia miejsca, w którym według legend stała kiedyś
lipa, drzewo będące obiektem słowiańskiego kultu, jest
Piaseczno. Na lipie znajdującej się w miejscu, gdzie dzi
siaj jest studzienka z cudowną wodą, objawiła się Matka
Boska. Jak już wiadomo, lipy były uważane przez Sło
wian za drzewa święte, pod nimi odbywano sądy, a gałązki,
czy kora z tego drzewa służyły za lekarstwo. Sakralny
charakter lipy potwierdzają liczne przekazy, w których
opisane jest jak sadzono lipy na drodze, którą szedł
św. Wojciech, ciosano z nich krzyże nagrobne oraz, że

wierzono, iż w lipę piorun nie bije. To właśnie pod lipą
miała się schronić Matka Boska podczas swej ucieczki
do Egiptu 12 .
Przekonanie o świętości lipy przetrwało wśród niektó
rych Kociewian do dzisiejszego dnia. Mieszkanka Piaseczna
wspomina, jak to jej babcia przynosiła wiórka od lipy, na
której to miała się objawić Matka Boska. Także mieszkanka
Lubiszewa opowiada, jak to podczas pielgrzymki do Sank
tuarium Maryjnego w Piasecznie od drzewa ludzie korę sku
bali. Swe „cudowne" właściwości woda zawdzięcza ukaza
niu się Matki Boskiej, która swoją obecnością uświęciła ją.
Według mieszkańca Piaseczna: Matka Boska to źródełko
stworzyła dla potomnych do korzystania. Ludzie z tych źró
dełek korzystają, a woda jest źródłem życia. Nie brakuje
także opinii, które w sposób niezwykle trzeźwy i racjo
nalny podchodzą do „cudowności" wody, jak wynika
z wypowiedzi innego informatora z Piaseczna: Nie wiem
jakie ta woda ma właściwości, może to jakieś minerały
i szczawiany.
Wodzie tej przypisuje się właściwości cudowne i lecz
nicze, uzdrawiające. Ma ona pomagać na wiele dolegli
wości. Można nią przemywać rany, wrzody, oczy, płukać
gardło, nacierać się, lub po prostu pić, aby się oczyścić
od środka. Jedna z mieszkanek Godziszewa twierdzi, że
pić tę wodę, to znaczy, że się otrzyma cudowne uzdrowie
nie. Zamieszkujący na Kociewiu i nie tylko, do dzisiaj
jeżdżądo Piaseczna po wodę. Mieszkaniec Ocypla wspo
mina jak woda ta pomogła kiedyś jego bratankowi: Bra
ta chłopiec miał takie wyrzuty na twarzy, brzydkie takie
dostał. Poszedł do takiego strumyka cudownego. Musiał
iść pieszo w jedną stronę i drugą. Jak szedł to ani chleba
jeść nie mógł, do tego strumienia musiał iść. I tą wodą
się obmył i to prawie mu te wyrzuty odeszły. Kociewiacy
wspominają też wypadki całonocnego czuwania przy ta
kim źródełku w oczekiwaniu na ozdrowienie.
Miejsca, w których można pobrać cudownąwodę sąlicznie odwiedzane przez pielgrzymów i cieszą się szczególnym
szacunkiem ludzi wierzących. Przybywają oni nieraz z bar-

Nocne zdjęcia
Kaplicy przy
Studzience
w Piasecznie
Fot. Krzysztof Kuca
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dzo daleka z nadzieją na ozdrowienie, czy uleczenie. W Pia
secznie odbywająsię msze dziękczynne do Matki Bożej Pia
seckiej, podczas których ludzie dziękują za spełnione proś
by i błagania. Mieszkańcy Piaseczna byli świadkami kilku
uzdrowień, kiedy to komuś cudownie wrócił wzrok, o czym
opowiadają do dzisiaj:
Niedawno tutaj babcia jeździła z wnukiem, on miał jed
no oko chore. To oko według lekarzy z akademii nigdy już
nie miało być zdrowe. To oko przywrócono mu przy pomocy
tego właśnie źródełka. Nie spotkałem się osobiście - wiem
tylko, jak cała rodzina przyjechała z tym chłopcem i było
w kościele dziękczynne nabożeństwo. To było jakieś piętna
ście lat temu. On odzyskał wzrok dzięki tej wodzie. Oko zo
stało przemyte tąwodą.
Ja pamiętam, jak dwadzieścia lat temu pewna pani
wystąpiła przed ołtarz w kościele i zaczyna do nas mówić
przez mikrofon, że tu jest ze swoim synem -pokazuje tego
syna - oczywiście ten syn w okularach, któremu lekarze
przepowiedzieli ślepotę. Mówiła, że dziecko już prawie
nie widzi. Dowiedziała się o naszym cudownym miejscu
w Piasecznie. I odprawiła modlitwę, nowennę do Matki
Boskiej, wodą go częstowała i ten syn mówił: Ja zaczy
nam widzieć.
...Chodzę do kościoła, to ludzie przychodzą dziękować
Matce Najświętszej, że tam lekarze niby mówili, że jest stan
beznadziejny, a jak udali się do Matki Boskiej, czerpali tam
tą wodę z tej studzienki, że dziecko odzyskało zdrowie.
Dziesięć lat temu rodzice przywieźli dziecko bez wzroku.
Matka dziecka opowiadała, że lekarze są bezsilni. Wzięła
wody cudownej i dziecko miało wzrok.
Chłopiec z Krakowa przyjechał. Umyli mu tą wodą oczy
i on przewidział.
Bardzo mocno podkreślany jest fakt, aby cudowną wodę
wykorzystywać z umiarem i z odpowiedniączcią. Woda użyta
do niewłaściwych celów traci swąmoc. Mieszkanka Piasecz
na, podkreślając właściwości lecznicze wody, wspomina, aby
z wiarą i czcią korzystać z tego. Moja babcia opowiadała, że
jakiś niewierzący drwił z tego - tak mówiła - że on miał
ślepego konia. I teraz wziął cudownej wody (a to nie jest
przecież dla zwierząt, tylko dla ludzi) i przemył koniowi oczy.
To ten koń przewidział, a on zaślepi. To taka kara była. Bab
cia w to wierzyła.
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yzwolenie Pomorza spod okupacji
hitlerowskiej nastąpiło między
styczniem a marcem 1945 roku.
Miejscowa ludność z ulgą witała
wkraczające oddziały Armii Czerwonej. Radość
z odzyskanej wolności nie trwała jednak długo,
bowiem wyzwoliciele już po kilku dniach poka
zali swe drugie oblicze. Na uwolnionych od hitle
rowców terenach zaczęły obowiązywać swoiście
rozumiane zasady prawa frontowego. Przez wiele
tygodni trwały akty bezprawia na ludności cywil
nej, grabieże, rozboje gwałty, a nawet zabójstwa.
Dopuszczały się tego wojska drugiego rzutu, pod
porządkowane NKWD, które po - przejściu od
działów frontowych - zajmowały wyzwolone
miejscowości, tworząc w nich komendy wojsko
we. Zastosowano środki terroru, przypominają
ce stan okupacji. Wiernie poddanych Berii wspie
rała rodzima bezpieka. Na tyłach pomorskiego
frontu rozpoczął się dramat, którego istoty do
dzisiaj nikt nie chce wyjaśnić.

Z raportów pełnomocnika
ajwiększe zdziwienie budziły masowe aresz
towania i deportacje ludności w głąb ZSRR,
czego nie rozumiały nawet grupy operacyjne
PKWN, których zadaniem było zabezpieczanie mienia, ochro
na ludności i tworzenie „zalążków władzy ludowej". Świad
czą o tym oficjalne dokumenty, jakimi są raporty Głównego
Pełnomocnika dla Spraw Gospodarki na Pomorzu (a był nim
dr inż. Damazy J. Tilgner), sporządzane regularnie dla po
trzeb Grupy Operacyjnej „Pomorze".
W raporcie nr 4 wyraźnie stwierdzono, że na przykład
komendant wojenny miasta Chełmży wydal rozkaz milicji
aresztowania wszystkich volks- i eingedeutschów (III grupa,
zielony wykaz)... Wszyscy aresztowani zostali wywiezieni do
obozu koncentracyjnego między Przasnyszem a Ciechano
wem. Ten wartościowy element (...) ginie z powodu głodu
i chorób. Wszystkie interwencje u komendantów wojennych
nie dały rezultatów. Odmówiono przyjęcia list z rekla
macjami. Dalej raport mówi, że komendanci wojenni nie
chcą odróżnić drugiej grupy od trzeciej, przeprowadzają
aresztowania trzeciej kategorii Polaków, którzy pod przy
musem zostali eingedeutschów ani.
W tym miejscu należy wyjaśnić, że z chwilą wyzwolenia
sprawa Polaków z III grupą niemiecką została prawnie uregu
lowana przez Wojewodę Pomorskiego. Zgodnie z właściwymi
zarządzeniami ludność ta była automatycznie rehabilitowana,
ale sowieckie władze NKWD tego nie przestrzegały.
W innym raporcie pełnomocnik wspomina o masowym
internowaniu wszystkich mężczyzn, którzy podlegali eingedeutschowaniu, jednocześnie wyjaśniając swoim przełożo
nym, że na Pomorzu byl to zabieg przymusowy wobec lud
ności polskiej i tylko osoby karane sądownie zostały przez
okupanta wyłączone. Dzisiaj jednostki te, o nieciekawej czę
sto przeszłości szczycą się, że zachowały legitymacje pol
skie, podczas gdy element przymusowo wcielony na lisy nie
mieckie podlega internowaniu. Dodajmy, że element ten

o kryminalnej przeszłości sprzed 1939 roku wysługiwał się
bezpiece i NKWD, pośrednicząc w aresztowaniach. W ten
sposób załatwiano stare, przedwojenne jeszcze porachunki.
Natomiast w raporcie za miesiąc czerwiec 1945 roku
znajduje się znamienna opinia: Niestety, przychylne i bar
dzo często serdeczne ustosunkowanie się ludności do Ar
mii Czerwonej, które miało miejsce po oswobodzeniu,
ustępuje i coraz bardziej zauważyć się daje wzrastające
rozgoryczenie i niechęć. Powodem tego jest niepopraw
ne zachowanie się żołnierzy radzieckich (gwałty, grabie
że, rozbijanie mieszkań, rekwizycje, które są zjawiskiem
nie tylko sporadycznym, lecz mają charakter nagminny).
O gwałceniu kobiet i zabójstwach mówi też raport z na
stępnego miesiąca. Za sierpień 1945 roku odnotowano
tylko w dwunastu powiatach pomorskich, a zatem na po
łowie obszaru województwa, 92 zabójstwa i uszkodze-

dzikim zachodzie, na Pomorzu też ustanawiając własne pra
wo. Było to możliwe dzięki ogólnemu lekceważeniu ludności
pomorskiej przez naczelne dowództwo radzieckie. I tak z ter
roru hitlerowskiego Pomorzanie wpadli w terror sowiecki.

Z terroru w terror
ył to terror nie tylko spod znaku samowolnego
awanturnictwa, lecz przede wszystkim metodycz
nej działalności NKWD, który demonstrował swoje
bestialskie bezprawie często ku zdziwieniu kulturalnej czę
ści oficerskich środowisk radzieckich służb tyłowych. Po
wszechne się stały masowe aresztowania, wywózki tysięcy
mężczyzn, kobiet i młodzieży. Zapełniły się zsyłkowe szlaki
do łagrów. Wielu Pomorzan z nich nie powróciło, strawio
nych przez mróz, epidemię czerwonki, głód i pracę ponad

W matni dwóch terrorów

nia ciała, 18 zgwałceń, 242 rabunki, 674 kradzieże i 12
podpaleń.
Z raportu inż. Stanisława Rusieckiego ze Sztabu Grupy
Operacyjnej „Pomorze" wiemy, że w Starogardzie niezliczone
wypadki popełnionych gwałtów na kobietach, grabież mienia,
pożary sprawiają, że ludność kryje się w piwnicach... Jeszcze
w 1946 roku raportowano o gwałtach, zabójstwach i innych
ekscesach, które czasowo już wcześniej nasilały się zawsze
w okresach przepędzania tabunów „trafiejnych" koni i by
dła. Czerwoni kowboje zachowywali się jak na rzeczywistym

siły. Niektórzy ginęli już w czasie transportu, wiezieni w by
dlęcych wagonach w warunkach urągających człowiekowi.
Zostali odarci z resztek złudzeń o tym, że wyzwolił ich przy
jaciel przynoszący upragnioną wolność. Dowodnie świad
czą o tym nie tylko wymienione już przykłady dokumentów,
ale również relacje tych, którym dane było powrócić, ale i ich
gehenna ujawniana dzisiaj po latach w publicystyce, wpraw
dzie ciągle jeszcze szczątkowej.
Tragedią ogarnięte rodziny pomorskie zadawały sobie
pytanie: Dlaczego? Za co? Do odpowiedzi nie było chętnych.

Sowieckie komendy wojskowe kierowały interweniują
cych do polskich władz bezpieczeństwa, a te z powrotem
do NKWD. Jedni mówili: „To wasze polskie sprawy",
drudzy „O tym decydują władze radzieckie". Było w tym
tylko trochę prawdy. To często sami Polacy wysługiwali
się NKWD, szczególnie ten nowy na Pomorze napływa
jący element niewiadomego pochodzenia, chętnie zakła
dający na rękawy biało-czerwone opaski milicyjne, by
zatrzeć swoją niechlubną okupacyjną przeszłość. Tutaj
zjeżdżali się z Generalnej Guberni różni szmalcownicy,
nawet dawni konfidenci gestapo, licząc na to, że w no
wym otoczeniu ukryją się pod skrzydła ludowej władzy,
nadal uprawiając donosicielski proceder, zawsze przydat
ny rządzącym, zwłaszcza niezorientowanym w miejsco
wych stosunkach społecznych.
Wszystko to działo się w zamazanej atmosferze politycz
nej obłudy i obojętnego do Pomorza stosunku zarówno władz
sowieckich jak i PKWN-owskich. Nieprawdopodobne wydająsię dzisiaj fakty, że wówczas na granicy Generalnej Gu
berni z Pomorzem długo widniały tablice z napisami „Wot
eta prokliataja Germania". Może dlatego wyzwoliciele za
chowywali się jak na wrogim terenie.
Podczas konferencji u Wojewody Pomorskiego w Toru
niu, w dniu 25 maja 1945 roku zastępca dowódcy II Frontu
Białoruskiego, gen. Ługunow ku zdziwieniu wszystkich
stwierdził, że Pomorze jest ziemią niemiecką i dopiero po

wyzwoleniu zostanie zasiedlone przez Polaków. Nie trafiały
do niego argumenty, że przed 1939 rokiem dzielnica ta nale
żała do Polski. A może nadal obowiązywał ściśle tajny roz
kaz NKWD nr 001223 z 11 października 1939 roku o prze
prowadzaniu deportacji antyradzieckiego elementu? Czy tym
elementem była także ludność obszarów anektowanych
w 1939 roku do Rzeszy i poddana przymusowej germaniza
cji? A jak należało rozumieć wypowiedź samego Bieruta,
przekazaną Radzie Ministrów na posiedzeniu w dniu 22 lu
tego 1945 roku? Szef Krajowej Rady Narodowej stwierdził
wówczas, że został utworzony pas przyfrontowy od 60 do
100 km głębokości, na którym odpowiedzialność za walkę
z agenturą nieprzyjacielską biorą na siebie radzieckie wła
dze wojskowe. Jakby się wszystko zgadzało, bo Pomorze wy
zwalano właśnie w lutym i marcu, a skutecznie działały już
również „ludowe" dekrety o „wrogach narodu polskiego" i są
dach specjalnych.
Atakowany przez publicystów na początku lat osiem
dziesiątych XX wieku współtwórca tych dekretów, prze
wodniczący PKWN, a następnie premier Tymczasowego
Rządu Jedności Narodowej, Edward Osóbka-Morawski nie
popisał się, wyznając, że na Pomorzu w 1945 roku areszto
wano znikomą ilość osób i to tylko eingedeutschowanych.
W tym miejscu pojawić się mogą aż trzy wątpliwości: Czy
15 tysięcy osób to znikoma ilość? Aresztowano nie tylko
wcielonych do III niemieckiej grupy narodowościowej. A ci
wcieleni, nawet z III grupą, to byli właśnie Polacy, więc skąd
to „tylko"? Co sankcjonowało ich deportację, skoro z mocy
prawa zostali zrehabilitowani? Tutaj należy wyjaśnić, że
masowej rehabilitacji podlegali Polacy wcieleni do III grupy
na terenach anektowanych do Rzeszy, natomiast ci z II grupą
(volksdeutsch) musieli występować do sądu z indywidual
nymi wnioskami.

Pytania dotąd bez odpowiedzi
resztowaniom i deportacjom poddano również
rludność nie mającą nic wspólnego z volkslista»mi. Do łagrów trafiały też osoby z obozów kon

Radzieckie samobieżne działo pancerne
na rynku w Starogardzie w 1945 roku.
Na zdjęciu widoczne zniszczenia kamienic
w północnej pierzei rynkowej,
w głębi kościół pw. św. Katarzyny.
Repr. fot. Wacława Wiercińska

centracyjnych, a także partyzanci pomorscy, którzy jeszcze
poprzedniego dnia wspólnie z czerwonoarmistami fetowali
zwycięstwo. Ludność cywilną zabierano prosto z miesz
kań lub z miejsc pracy. Przechwytywano nawet pomor
skich ochotników, spieszących na apel polskich władz do
odbudowy Warszawy. Dotychczas wiadomo, że np. z po
wiatu starogardzkiego wywieziono ponad 680 osób,
w tym około 80 młodocianych do 1 8 lat. Z kościerskiego
na zsyłkowy szlak trafiło ponad 700 mieszkańców, z tu
cholskiego ponad 870, prawie tyle także z Tczewa i po
wiatu tczewskiego, około 800 osób ze Świecia i okolicz
nych wsi, a z samego miasta Chełmży 600 mieszkańców
(statystycznie co 15 chełmżanin). Razem do łagrów wy
wieziono ponad 15 tysięcy Pomorzan lub osób na Pomo
rzu wówczas przebywających.
Świadków tych wydarzeń intrygowało jedno: NKWD
realizował swoją akcję metodycznie, często na podstawie
personalnych wykazów. Interesował się konkretnymi nazwi
skami. Przypominało to działanie gestapo w 1939 roku - funk
cjonariusze z listą w ręku chodzili od mieszkania do miesz
kania, od drzwi do drzwi...
Kto oficjalnie przywróci ich pamięć? Kogo obchodzi
katorżniczy los tysięcy Pomorzan, wywiezionych w głąb
ówczesnego Związku Radzieckiego?

LEON LUBECKI

Trzecia grupa - walenrodyzm
- koń trojański
zczególnie podstępny zamiar był ukryty w przyzna
waniu III grupy, czyli tzw. powszechnie „Eindeutschung". Do lutego 1942 roku przyjmowanie tej
grupy było rzekomo dowolne. Eindeutschowani
w zasadzie nie nabywali żadnych dodatkowych praw, co
najważniejsze, mieli obowiązek służby wojskowej. Od
samego początku tej akcji nie widać było entuzjazmu ze
strony polskiej, a raczej rysował się wyraźny opór. W związ
ku z tym gauleiter Albert Forster 22 lutego 1942 roku ogłosił
wezwanie do mieszkańców prowincj i Gdańsk - Prusy Za
chodnie w sprawie obowiązku składania podań o przyznanie
III grupy niemieckiej listy narodowościowej w terminie do
31 marca 1942 roku. Apel zawierał groźbę, że ci, którzy nie
złożą podania, traktowani będą jako najwięksi wrogowie na
rodu niemieckiego. Ponieważ ani groźba Forstera, ani najroz
maitsze formy ucisku - od perswazji do brutalnych metod ze
strony pojedynczych Niemców, władz administracyjnych i po
licyjnych nie odnosiły pożądanego skutku, rozpoczęła się ogól
na bezpardonowa akcja zmuszania szczególnie ludności
kaszubskiej do przyjmowania III grupy. Ekipy policyjne zasto
sowały własne formy terroru: po prostu wpadały do mieszkań,
do gospodarstw na wsi, dawała kilka lub kilkanaście minut na
zabranie niezbędnych rzeczy i odrobiny żywności, po czym
wywożono całe rodziny do obozów koncentracyjnych w Stutthofie lub Potulicach. Taki los spotkał całą moją rodzinę oraz
wielu sąsiadów za odmowę przyjęcia III grupy. Oczywiście
wywożenie poprzedzane było wzywaniem przed oblicze „wy
sokiej" komisji hitlerowskiej. Każdemu zadawano pytanie:
„Chcesz być Niemcem, czy Polakiem?" Często słowo Polak
ozdobione było przydomkiem „świnia". Gdy ojciec mój,
matka, brat i trzy siostry zgodnie oddzielnie odpowiadali:
„Byłem Polakiem i chcę pozostać Polakiem" następowała
seria silnych ciosów wymierzanych w policzek, kopniaków,
aż wreszcie ulga, bo wyrzucanie za drzwi... Po kilku dniach
zjawiali się w domu „egzekutorzy" hitlerowscy. Zabierali swoje
ofiary na samochód ciężarowy i wywozili w nieznane: Stutthof lub Potulice. Te dwa miejsca nie bardzo różniły się mię
dzy sobą. Była tylko ta różnica, że Potulice były filiąStutthofu,
a nie odwrotnie. Mieszkanie, gospodarstwo, wyposażenie i rze
czy osobiste deportowanych przechodziły do dyspozycji ekip
policyjnych i hitlerowskich władz administracyjnych. (...)
Według sprawozdań niemieckich na całym okręgu Gdańsk
- Prusy Zachodnie w styczniu 1944 roku do III grupy niemiec
kiej listy narodowościowej należało 725.000 osób. Wydaje się,
że liczba tajest mocno przesadzona i nosi wyraźne cechy pro
pagandowe, tym bardziej, że statystyka równocześnie wyka
zywała ponad 600.000 Polaków. Według danych statystycz
nych na terenie Pomorza Gdańskiego było w 1939 roku
964.400 osób będących Polakami, czyli twierdzenie, że było
75% eindeutschowanych, było ewidentną fikcją. Faktem jest,
że od początku okupacji do 1944 roku dziesiątki tysięcy Pola
ków uległo terrorowi hitlerowskiemu i pod wpływem stra
chu o życie własne i swoich najbliższych formalnie przyjęło
III grupę. (...). Warto też podkreślić, że znakomita większość
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eindeutschowanych udzielała pomocy i schronienia opornym
i twardym Polakom i członkom ruchu oporu.
(...)
Pomimo straszliwych szykan ze strony gestapo, pomimo
zastosowania najostrzejszych kar, zwłaszcza w stosunku do
nauczycieli za używanie języka polskiego do kary śmierci
włącznie, ludność pomorska nie przestała przyznawać się do
swojej narodowości i mowy ojczystej. Wywłóczano Polaków
z domów i mordowano w lasach, strzelano do nich jak do za
jęcy, mordowano w ciemnych lochach dlatego tylko, że
byli Polakami... Aż dziw, że Pomorzanie przeżyli okrutnych
najeźdźców. Twardy to lud, duchy przodków zahartowane
w ponad trzywiekowej niewoli krzyżacko-pruskiej pomogły
przezwyciężyć zaciekłość hitlerowską.
Żadna siła nie była w stanie powstrzymać ogólnonaro
dowego pędu do konspiracji przeciwko śmiertelnemu wro
gowi. Tylko przy pomocy takiej taktyki można się było zmie
rzyć z potężną machiną hitlerowską. Nie zabiły ducha, nie
wypleniły patriotyzmu drakońskie metody stosowane przez
gestapo w wypadku chociażby cienia podejrzenia o współ
udział w ruchu oporu. (...)
Wielu młodych Pomorzan zmuszonych do włożenia mun
duru wroga znalazło się w pierwszej linii walk na różnych
frontach Wehrmachtu, ale też znakomita ich większość sko
rzystała z pierwszej okazji, ażyby przejść na stronę wojsk
ZSSR na wschodnim froncie, do Amerykanów czy Angli
ków we Włoszech i na zachodzie Europy, a nawet do francu
skiego ruchu oporu. Taką metodę postępowania nazywano
wśród zaufanych patriotów walenrodyzmem, a włączane całe
grupy eindeutschowanych do niemieckich jednostek fronto
wych - koniem trojańskim.
Efekt deportacji bądź likwidacji wszystkich „obcoplemiennych" grup ludności wykazała statystyka niemiecka
z 1944 roku. Pomimo eksterminacji ponad 360.000 osób, po
zostało na Pomorzu około 600.000 Polaków.
Hitlerowcy nie mieli możliwości ani nie zdążyli zasie
dlić opuszczonej ziemi, ani też uzupełnić braków siły robo
czej swoimi ludźmi, po masowych deportacjach Polaków do
Generalnej Guberni i, na roboty przymusowe do Rzeszy, do
obozów koncentracyjnych, do więzień gestapowskich.
W większości wypadków powstałe luki siły roboczej wypeł
niali więźniowie z kommand roboczych obozów koncentra
cyjnych.
Cena, jaką zapłacili pomorscy Polacy za swoją patrio
tyczną postawę i za skuteczny opór przeciwko hitlerowskiej
germanizacji, była niezwykle wysoka, nie miała sobie rów
nej w żadnej innej części Polski. Największe nasilenie eks
terminacji trwało od września 1939 do połowy 1942 roku,
jednak wysiedlanie Polaków, którzy odmówili podpisania
III grupy, trwało do jesieni 1944 roku.
Fragment rozdziału pracy Bestialstwo i okrucieństwo a patriotyzm
i bezsiła pomorskiego ruchu oporu w latach 1939-1945, zamieszczonej
w Acta Cassuhiana, T. 1, Instytut Kaszubski, Gdańsk 1999, s. 65-123.
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KONRAD CIECHANOWSKI

Zapiski o konspiracyjnej działalności Józefa Klawikowskiego,
komendanta TOW „Gryf Pomorski" na powiat tczewski

J

ózef Klawikowski, urodzony 29 listopada 1911 roku
w Sierakowicach, powiat Kartuzy, z zawodu był na
uczycielem. Do chwili zmobilizowania 25 sierpnia
1939 roku jako sierżanta podchorążego do 6 pułku pie
choty w Wilnie, pracował jako nauczyciel w Żninie. Żona
Klawikowskiego wyjechała do Sierakowic do swych teściów.
Po zakończeniu kampanii wrześniowej w 1939 roku Klawi
kowski, który uniknął niewoli, w końcu października wrócił
do Żnina. Tutaj od znajomych dowiedział się, że żona jest
w Sierakowicach, dokąd natychmiast pojechał. Wspólnie
z żoną uznali, że do Żnina nie wrócą.
Do wiosny 1940 roku, teść Klawikowskiego, Jan Kapich,
który pracował na kolei w Tczewie już przed wojną
i w czasie wojny, załatwił przyjęcie zięcia do pracy na
kolei. Wówczas Klawikowscy zamieszkali w Tczewie.
W połowie 1940 roku Klawikowski poznał Władysława
Pawłowicza (ur. 15.04.1898 roku), do wybuchu wojny pra
cownika węzła kolejowego w Tczewie, pełniącego równo
cześnie funkcję instruktora Kolejowego Przysposobienia
Wojskowego. Pracował na kolei także w czasie wojny.
Pawłowicz zaproponował Klawikowskiemu wstąpienie do
konspiracyjnej organizacji wojskowej, na co ten wyraził zgo
dę. Został przez Pawłowicza zaprzysiężony, który jednak
nie poinformował go o nazwie organizacji. Według in
nych relacji Pawłowicz był prawdopodobnie członkiem
Komendy Obrony Polski.
Klawikowski otrzymał zadanie zwerbowania dalszych
pięciu znanych mu Polaków zasługujących na zaufanie, któ
rzy mieli zająć się natychmiast sabotażem (sypać piasek do
oliwy przy kołach, zmieniać nalepki adresowe na wagonach
itp.) oraz zbieraniem informacji, głównie odnośnie transpor
tów kolejowych. Klawikowski w relacji wymienia zwerbo
wanych do swej grupy następujących kolejarzy: Józefa Ma
kowskiego, Franciszka Wojciechowskiego, Donarskiego,
Knoppa i Moellera (przy tych trzech ostatnich nie podając
imion). Bardzo mało wiadomo o konkretnych wyczynach;
wspomnianą powyżej działalność sabotażową i wywiadow
czą prowadzono niezbyt długo. W pierwszych dniach listo
pada 1940 roku został bowiem aresztowany Władysław Paw
łowicz i odwieziony do gestapo w Grudziądzu. Wiosną
1941 roku po śledztwie został uwięziony w obozie koncen
tracyjnym w Stutthof. Podczas ewakuacji obozu, w styczniu
1945 roku, został zamordowany.
Po aresztowaniu Pawłowicza, Józef Klawikowski po
stanowił zawiesić działalność. Nie kontaktował się z ni
kim, tym bardziej, że wkrótce po Pawłowiczu aresztowano
kilku dalszych Polaków. Tak więc do połowy 1941 roku,
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Klawikowski nie utrzymywał żadnych kontaktów konspi
racyjnych.
W końcu lipca 1941 roku, w czasie odwiedzin u swych
rodziców w Sierakowicach, z Józefem Klawikowskim na
wiązał kontakt „mąż zaufania" Tajnej Organizacji Wojsko
wej „Gryf Pomorski". Po rozmowie i bliższym poznaniu się,
zaproponowano Klawikowskiemu wstąpienie do TOW „Gryf
Pomorski" oraz zorganizowanie grupy konspiracyjnej w swo
im środowisku w Tczewie. Emisariusz „Gryfa" uzgodnił
z Klawikowskim następne spotkanie. Miało się odbyć za mie
siąc, znowu w Sierakowicach. Kiedy na nie przybył, został
zabrany przez owego gryfowca do leśniczówki koło Mojusza. Tam przeprowadził z nim rozmowę leśniczy Marian Jan
kowski oraz jeszcze jeden człowiek, jak się później zorien
tował, był nim kierownik Wydziału Organizacyjnego
TOW „Gryf Pomorski" i Prezes Rady Naczelnej tej or
ganizacji - Józef Dambek. Klawikowski złożył przysięgę
przed Dambkiem i został mianowany Komendantem TOW
„Gryf Pomorski" na powiat Tczew.
Wykorzystując stare kontakty wśród grup, ocalałych
w czasie aresztowań w listopadzie 1940 roku, Klawikow
ski rozbudował komórki terenowe organizacji i służby
w zakresie dywersji i sabotażu oraz służby wywiadu.
W drugiej połowie 1942 roku w czasie spotkania z Józe
fem Dambkiem i por. Grzegorzem Wojewskim, później
szym Komendantem Naczelnym TOW „Gryf Pomorski",
otrzymał polecenie przygotowania specjalnej grupy człon
ków organizacji, która w ramach współpracy miała być
przekazana do współdziałania ze specjalnąsiatkąpolskiego wywiadu. Za kilka dni zgłosił się do niego człowiek
ze specjalnym hasłem i znakiem rozpoznawczym. Kla
wikowski wytypował taką grupę, rozmawiając z każdym,
czy wyraża na to zgodę.
Po pewnym czasie z Józefem Klawikowskim skontakto
wał się zapowiadany przedstawiciel wywiadu, występu
jący pod pseudonimem „Kolski", którego Klawikowski
skontaktował z wytypowanymi gryfowcami do pracy wy
wiadowczej. Byli to przede wszystkim kolejarze, a wśród
nich Jan Chamski, Wojciechowski, Henryk Knopp, Hen
ryk Moeller, Jan Walik, Stefan Drajski oraz dwie kobiety
pracujące na węźle jako telefonistki: Urszula Kortas i Ger
truda Dębicka. Później Klawikowski, w zakresie ich no
wych zadań konspiracyjnych, już się z nimi nie kontak
tował.
W kwietniu 1943 roku Klawikowski został przez
Dambka powiadomiony, że ma natychmiast zerwać oso
biste kontakty z podwładnymi mu ogniwami organizacyj-

nymi i wyjechać z Tczewa. Przyczyną tego polecenia było
to, że kontrwywiad zdobył informacje, iż gestapo w Gdań
sku dowiedziało się o jego zaangażowaniu w ruchu oporu
i nakazało go śledzić jednemu z konfidentów, a ten osobi
ście zawiadomił o tym Dambka. Konfident w 1944 roku zo
stał ujęty i stracony w Stutthofie. Klawikowski wykonał
polecenie i schronił się wśród partyzantów „Gryfa Po
morskiego" w powiecie kartuskim i lęborskim. W kwietniu
1944 roku w czasie obławy gestapo został ranny i ujęty. Nie
zidentyfikowano go jednak jako byłego Komendanta Powia
towego w Tczewie. Po wyleczeniu i dwumiesięcznym śledz
twie osadzony został w Stutthofie.
Wracając do osoby „Kolskiego" (prawdziwe nazwisko
Edmund Czarnowski), trzeba wyjaśnić, że był on kierowni
kiem jednej z trzech grup siatki wywiadowczej „Bałtyk",
którą kierował Bernard Kaczmarek, ps. „Wrzos" i podlegał
inspektorowi siatki wywiadowczej „Lombard". Kierowni
kiem tej ostatniej siatki był cichociemny Stefan Ignaszak,
ps. „Norbert Nordyk". Kaczmarek podzielił swojągrupę „Bał
tyk" na trzy podgrupy:
„Bałtyk 301" - kier. „Kolski" (Edmund Czarnowski)
„Bałtyk 302" - kier. „Apoli" (Apolinary Łagiewski)
„Bałtyk 303"- kier. „Sęk", „Tragarz" (Augustyn Traeger).
Grupa „Bałtyk" miała swój udział w wykryciu niemiec
kiego ośrodka rakietowego w Peenemuende. Ośrodek ten
został po raz pierwszy rozpracowany przez podgrupę „Bał
tyk 303" z Augustynem Traegerem na czele. Natomiast
„Bałtyk 301", wśród wielu innych informacji, zdołał ziden
tyfikować szczegółowe rozmieszczenie magazynów produ
kowanej w Policach koło Szczecina benzyny syntetycznej.
Mieściły się one w Gdańsku, Gdyni i Malborku.
Bernard Kaczmarek podaje w swej relacji, że w pracy
„Bałtyku" brało udział szereg osób bezjakiegokolwiek prze
szkolenia wywiadowczego, wywiązując się dobrze ze swych
zadań. Nie wymienia jednak nazwisk szeregowych wywia
dowców „Bałtyku". Podkreśla tylko duże zasługi przy
dzielonej grupy z „Gryfa Pomorskiego", która działała
w składzie „Bałtyku 3 0 1 " pod kierownictwem „Kolskie
go" (Edmunda Czarnowskiego). Rozpracowywała ona rejon
Tczewa, Gdyni, Gdańska, Elbląga i Królewca.
„Kolski" kierował grupą kolejarzy z Tczewa przez swe
go łącznika ppor. Władysława Wawrzyniaka ps. „Witold",
który był oficjalnie zatrudniony w firmie budowlanej w Rumi
koło Gdyni. Przyjeżdżał do Tczewa i zabierał zebrane przez
tczewskich kolejarzy materiały. Następnie przekazywał je
„Kolskiemu", a niekiedy, zgodnie z poleceniem „Kolskie
go", dowódcy grupy „Bałtyk" - Bernardowi Kaczmarkowi,
który miał swój punkt kontaktowy w Bydgoszczy. Jako łącz
nika wysyłał maszynistę Chamskiego. W swej relacji „Wi
told" wymienia jako swych współpracowników Stefana
Drąjskiego, Jana Chamskiego, Henryka Knoppa, Henryka
Moellera, Jana Wolika, Wojciechowskiego, Urszulę Kortas
i Gertrudę Dębicką. „Witold" w końcu 1944 roku został „spa
lony" w Rumi i ukrył się w Tczewie korzystając z pomocy
wyżej wymienionych. Jednak nie konkretyzuje w swej rela
cji u kogo się ukrywał.
W opracowaniu niniejszego tekstu wykorzystano relacje:

1. Józefa Makowskiego (04.01.1966 r.),
2. Bernarda Kaczmarka (21.09.1966 r.),
3. Rudolfa Czarnowskiego (20.04.1972 r.),
4. Władysława Wawrzyniaka (26.07.1973 r.),
5. Józefa Klawikowskiego (10.10.1973 r.).

Błąkający się
w cieniu historii
Nowy zbiór poezji Wacława Krakowskiego

Ł

ódzki poeta, Wacław Krakowski, urodzony w Tcze
wie w 1923 roku, wydał kolejny, trzynasty już zbiór
poezji zatytułowany „Niepochowani" (Łódź 2001).
Tomik składa się z trzech, ilościowo nierównych rozdzia
łów: Przez judasza, Za kolczastym słowem i Wszędzie. Łącz
nie autor zamieścił w nim 23 wiersze i 75 utworów haiku.
Książka poetycka „Niepochowani" jest tematycznie ści
śle związana z kociewskim regionem. Autor cały zbiór
zadedykował ...błąkającym się w cieniu historii - kociew
skim partyzantom spod znaków „Gryfa Pomorskiego",
„Orla Białego" i „Jaszczurki". Poeta przez lata całe zano
tował w swoim wnętrzu ogrom brutalnej zgrozy więzień
i obozów, by w formie poetyckiego zapisu przekazać ją po
tomnym ku przestrodze.
„Niepochowani" to ci, którym nie urządzono ceremonii
pogrzebowej - jak we wstępie zaznacza dr Jan Juszczyk - nie
sprawiono trumny, nie odmawiano nad nią modliP,vy. (...) To
ci, których wrzucono do masowych dołów - po rozstrzela
niu, powieszeniu, po śmierci z wycieńczenia i głodu... Z de
dykacji wiadomo, że to ci, którzy krążągdzieś po obrzeżach
wielkiej historii i uhonorowanej martyrologii. Na co dzień
jeszcze niewiele się mówi o najbliższych męczennikach, jak
by zapominając o nich.

rolan
Wacław Krakowski, Niepochowani. Łódź 2001, s. 64, form. 14,5 x21,0.

Wacław Krakowski

Las Szpęgawski
Szumieć będzie
po wszystkie czasy inaczej
w gałęzie drzew
wplotły się odgłosy strzałów
jęki i przekleństwa
rozstrzeliwanego Kociewia
szumieć będzie
po wszystkie czasy inaczej
Las Szpęgawski
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oniżej publikujemy fragment książki Teresy Krzyżyńskiej Zblewo. Zarys dziejów wsi kociewskiej, przygotowywanej do druku przez Kociewski Kantor Edytorski w Tczewie, która
zostanie wydana dzięki inicjatywie i dotacji finansowej Urzędu Gminy w Zblewie. Będzie
to pierwsza polska monografia tej miejscowości. Publikacja obejmuje sześć rozdziałów oma
wiających historię miejscowości od czasów wczesnego średniowiecza do roku 1997. Mono
grafia w sposób przystępny omawia wszystkie przejawy życia społecznego i publicznego wsi
i jej mieszkańców. Po Pinczynie, Pączewie, Miłobądzu, Dzierzążnie będzie to kolejna książka
omawiająca obszernie dzieje następnej kociewskiej wsi. Zamieszczony tekst stanowi I rozdział książki
zatytułowany Charakterystyka wsi.
Publikacja jest rozszerzoną wersją pracy magisterskiej autorki, napisanej i obronionej
w 1995 roku w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. Ma
riana Mroczki.

Oblicze wsi Zblewo
« TERESA KRZYŻYNSKA *

1. Położenie geograficzne. Osadnictwo

Z

blewo zaliczane jest do najstarszych miejscowości
na terenie Pomorza Gdańskiego. Wieś leży 102103 m n.p.m. w odległości 14 km w kierunku za
chodnim od Starogardu Gdańskiego. Obecnie swoim wy
glądem bardziej przypomina miasteczko o wieloulicowej
zwartej budowie. Rozległe pola i łąki i szeroko rozlane
wody, zieleń drzew i krzewów tworzą urzekająco piękną
okolicę. Krajobraz kociewski ukształtowany został głów
nie przez lodowiec skandynawski. Przed kilkunastoma ty
siącami lat ustępując ku północy zostawił tu olbrzymie
masy kamieni, żwiru i gliny, a także głazy narzutowe. Spię
trzył pagórki i wzgórza morenowe i utworzył piaszczyste
sandiy, na których w znacznej części szumią dziś lasy stano
wiące Bory Tucholskie. Pamiątkązlodowacenia skandynaw
skiego są pozostawione głazy narzutowe. Największym tego
rodzaju pomnikiem przyrody w okolicach Zblewa jest
tzw. Diabelski Kamień w Pinczynie. W samym Zblewie po
został głaz przypominający kształtem kobietę. Jest to
tzw. Skamieniała owczarka o obwodzie 3,5 m i wysokości
0,95 cm. Kamień ten leży na miedzy przy ul. Kościerskiej.
Legenda mówi o zaklętej przez owczarza w kamień kobie
cie, która była jego żoną i w porę nie przyniosła obiadu.
Głaz zblewski, jak pisał w roku 1883 A. Treichelz Polaszek, uchodził za zaczarowany. Zamierzano kilkakrot
nie rozbić go, ale żaden kamieniarz nie chciał podjąć się
tej pracy, obawiając się jakiegoś nieszczęścia. Był pewien
śmiałek, który odważył się wiercić otwór w kamieniu, ale
spostrzegłszy krople krwi wypływające z otworu, ze stra
chu uciekł.
Starzy ludzie z wioski opowiadali o kamieniu nastę
pującą legendę:
Był sobie raz na folwarku zblewskim owczarz, który
miał bardzo niegodziwą kobietę. Owczarka miała to do
siebie, że nie przynosiła, swemu mężowi obiadu we wła
ściwej godzinie, ale zawdy z wielkim opóźnieniem. Bo to
i pogadać trzeba było z sąsiadką i poskarżyć się na stare
go, i to i owo, że jakoś nijak przed trzecią godziną w pole
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nie wyszła. A owczarz jadowił się, martwił się, agórzw nim
rósł z dnia na dzień. Zamanąwszy klął w duchu nie wia
domo na co. Bo miał też nieborak ciężkie życie ze swoją
kobietą. W pożyciu z nią miewał dużo zgryzoty, a żadnej
nie doznawał radości nawet w tych kilku godzinach, które
wspólnie spędzali.
Gdy więc pewnego dnia owczarka przyniosła mu
w dwojakach skromny obiadek szczególnie późno, pasterz,
któremu głód dokuczał, rozgniewał się wielce a zakląwszy rzeki: bodaj byś w kamień się obróciła! I tak się stało.
Taką wersję podał dawny „Pielgrzym".
Dziś, po tylu latach, trzeba mieć oczywiście bujną fan
tazję, aby w pochylonym nieco kamieniu rozpoznać ko
biecinę z dwojakami w ręku.
Warunki fizjograficzne terenu w znacznym stopniu
warunkują procesy osadnicze i gospodarcze człowieka. Nie
naj lepsze gleby, lekkie, łatwe do uprawy przy pomocy pry
mitywnych narzędzi, mogły zachęcać do wczesnego osad
nictwa. Czynnikiem silnie wpływającym na rozmieszcze
nie osadnictwa jest też układ sieci rzecznej i jeziornej.
Tereny nadrzeczne przyciągały osadników ciągnących
z południa, gdyż nęciła ich łatwość uprawy żyznych namulisk oraz korzystne warunki życia w pobliżu rzek i je
zior obfitujących w ryby, bujnych łąk cennych dla hodowli
i lasów pełnych zwierzyny.
Pierwsze ślady pobytu człowieka na terenie Zblewa
i okolic pochodzą z okresu epoki wczesnożelaznej, kiedy
na Pomorzu wykształciła się z kultury łużyckiej kultura
grobów skrzynkowych. Dowodem na to jest znalezisko
z 1889 roku 14 rodzinnych grobów skrzynkowych. Od
krycia dokonano na polu Kuczkowskich w odległości
1,2 km na południe od centrum wsi Zblewo. W grobach
skrzynkowych mieściły się 54 urny popielnicowe. W po
szczególnych grobach było od 2 do 7 urn. Wydobyto tyl
ko 6 całych urn. Jedna z nich była w posiadaniu ówcze
snego proboszcza zblewskiego, Hieronima Trętowskiego,
druga natomiast znajduje się w Muzeum Archeologicznym
w Gdańsku. W urnach, oprócz popiołów i kości, znalezio
no także pierścienie wykonane z brązu i żelaza; ponadto
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wydobyto perły niebieskie i zielone, które odesłane zostały
do muzeum w Berlinie. W 1892 roku odkryto jeszcze dwa
inne groby skrzynkowe. Archeologowie ustalili, że groby
te pochodzą z okresu halsztackiego, tj. około 650-400 lat
p.n.e. W tym bowiem czasie na Pomorzu ludność pomor
ska stawiała zmarłym rodzinne groby skrzynkowe. Na
północ od tego cmentarzyska w Zblewie natrafiono na po
zostałości węgla i popiołu. Być może w tym miejscu palo
no ciała ludzkie.
Nadmienić należy, że w latach 1968-1977 z ramienia
Muzeum Archeologicznego w Gdańsku prowadzono spo
radyczne badania terenowe. W październiku 1968 roku
na polu A. Rezmera znaleziono skrobacz, wióry i odłupek
krzemienny oraz kilkanaście ułamków ceramiki z okresu
neolitu. Na polu Burczyka, które opada ku obszernej doli
nie, w odległości 40 m od zabudowań po lewej stronie
szosy Zblewo - Starogard znaleziono skrobacz, drobne
ułamki ceramiki, w tym jeden zdobiony ornamentem sznu
rowym. Znaleziska te również pochodzą z okresu neolitu.
Prace prowadzone przez Muzeum Archeologiczne
w Gdańsku na terenie wsi w grudniu 1977 roku po
twierdziły, że okolice Zblewa, zasobne w zwierzynę,
ryby i miód, były wcześnie zasiedlone. Natomiast samo
zagospodarowanie okolicznych lasów nastąpiło dopiero
w X-XVI wieku. Osadnictwo należy rozważać w trzech
wyraźnych okresach: książęcym, krzyżackim i polskim,
ponieważ w każdym z nich istniała inna sytuacja poli
tyczna.
Osadnictwo w okresie książęcym na terenie Pomo
rza Gdańskiego należy rozpatrzyć przez pryzmat rozwoju
parafii. Powstanie parafii oznaczało bowiem przyrost lud
ności, a biorąc pod uwagę ich fundatorów dobrze charak
teryzuje zmiany zachodzące w strukturze własności. Za
czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego parafie były przy
grodach. W początkach państwa polskiego na Pomorzu
Gdańskim było około 28 osad z parafiami. Z tego też okre
su pochodzi podanie ludowe, mówiące o tym, że w Zble
wie przez dobę spoczywało ciało św. Wojciecha. Miało to
miejsce w czasie przewożenia zwłok z Gdańska do Gnie
zna. Fakt ten miały potwierdzić zaginione akta kościelne
Kolegiaty w Kamieńcu. Wynika z tego, że już w X wieku
przypuszczalnie istniała osada, lecz nie można stwierdzić
czy posiadała własny kościół parafialny, ponieważ brak
pewnych źródeł historycznych.
W drugiej fazie osadnictwa, gdy Pomorze Gdańskie
podlegało książętom polskim, w latach 1050-1138, two
rzono nowe parafie przez podział dotąd istniejących.
Wówczas też wymienione zostaje Zblewo w kasztelanii
starogardzkiej.
Okres krzyżacki, to czas zabiegów dyplomatycznych
Krzyżaków na dworze cesarskim i papieskim o pomor
skie ziemie zagarnięte po agresji w latach 1308-1309.
Zabiegi te dały im prawo do ziem zdobytych od pogan,
a sfałszowane dokumenty - do całej ziemi chełmińskiej.
Dla nas ważny jest fakt usadowienia się Zakonu na
zagarniętych ziemiach i rozpoczęcie intensywnego zago
spodarowania ich przy pomocy żywiołu niemieckiego.
W 1340 roku Dietrich von Schenkenberg„komtur Gru
dziądza, zarządzający obszarem od Nowego po Zblewo,
nadał sołtysowi Andrzejowi wieś Zblewo (Stubelow),
o czym mówi poniższy tekst.
My Dietrich von Schenkenberg, brat Zakonu Szpitala
Najświętszej Maryi Panny Niemieckiego Domu w Jerozo
limie, komturii w Grudziądzu pragniemy wszystkich za
prosić, którzy ten list widzieć, słyszeć lub czytać będą, że

my za mądrą radą naszych braci i za ich wolą wydaliśmy
wieś nazywaną Stubelow o 50-u włókach na prawie nie
mieckim, w ten sposób, w jaki bracia na Pomorzu inne
swoje wsie na prawie niemieckim wypuszczali, dziedzicz
nemu panu Andrzejowi nazwiskiem i jego spadkobiercom,
potomkom i mieszkańcom w obrębie czterech granic wy
mienionego majątku w ten sposób, że wymieniony Andrzej
wraz ze swoimi spadkobiercami i potomkami z tych 50-u
wtok posiadać będzie cztery bez obowiązku daniny.
Również przyznajemy kościołowi tejże wsi cztery wol
ne włóki ze wspomnianych 50-u włók. Chcemy także, aby
od każdej z owych włók wspomnianej wioski w formie czyn
szu lub dobrowolności dawano proboszczowi pół korca
żyta i pół korca owsa wieczystej dzierżawy.
Dajemy także sołtysowi trzeci grosz wliczony z mająt
ku za rozprawy sądowe. Od pozostałych 41 włók powinni
właściciele z każdej włóki dawać jako czynsz dla naszego
Domu w Grudziądzu wiecznie na dzień Matki Boskiej
Gromnicznej 15 skojców zwykłej monety i z honoru bi
skupowi połowę wiardunku. Ten czynsz i dzierżawę winni
dawać mieszkańcy wspomnianej wsi po raz pierwszy 6 łat
od najbliższego święta Matki Boskiej Gromnicznej. Te po
stanowienia mają pozostać w całości wiecznie takie same,
na co wydaliśmy ten list i opieczętowaliśmy zawieszoną
pieczęcią naszego Domu, czego świadkami byli: Kapłan
Mikołaj, brat Jan Sollermeister, brat Henryk Dobiemir,
brat Tilo von Almer Hussen...
Działo się to w Roku Pańskim 1340.
Osadnictwem w XIV wieku objęte zostały również
pobliskie wsie: Ossowo, Iwiczno i Bytonia. W pierw
szej połowie XV wieku na terenie Pomorza Gdańskiego
można się doliczyć 1139 osad lub punktów osadniczych
wiejskich, w tym około 570 rycerskich, 362 kościel
nych i 207 krzyżackich. Należy zauważyć, że we
wszystkich kategoriach dóbr, obok prawa niemieckie
go lub magdeburskiego, występowało prawo polskie.

Głaz narzutowy Skamieniała owczarka,
pomnik przyrody w Zblewie
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Przenoszenie wsi na prawo magdeburskie, na Pomorzu
nazywane chełmińskim, oznaczało przeprowadzenie re
formy gospodarczej. W dziedzinie skarbowej lokacja
ujednoliciła powinności i świadczenia poszczególnych go
spodarstw. Pod względem ustrojowym lokacja wprowa
dziła samorząd wiejski, reprezentowany przez sołtysa
i ławników. Kolonizacja na prawie niemieckim nie mu
siała oznaczać osiedlania się przybyszów z Niemiec, po
nieważ najczęściej występowało niejako przeorganizo
wanie dawnej ludności. W wypadku wsi, na terenach
zupełnie nie zagospodarowanych i tworzonych przez
panów zakonnych, mogli być przybysze z Niemiec.
Trzeci okres osadnictwa to tzw. okres polski. Za
kończenie wojny trzynastoletniej (1454-1466) i zawar
cie drugiego pokoju toruńskiego w 1466 roku przynio
sło upragniony pokój i jednocześnie zmieniło zupełnie
sytuację polityczną Pomorza Gdańskiego. Do Korony
powróciło całe Pomorze Nadwiślańskie z wyjątkiem
okręgu kwidzyńskiego, który nadal pozostawał w rę
kach Krzyżaków. Odzyskane ziemie nazwano Prusami
Królewskimi.
Prusy Królewskie zostały podzielone na trzy woje
wództwa: pomorskie (największe), malborskie i cheł
mińskie, które z kolei podzielono na powiaty. Zblewo,
poprzednio należące do krzyżackiego okręgu borzechowskiego, wraz z okolicznymi wsiami znalazło się
w powiecie tczewskim województwa pomorskiego.
Po wojnie trzynastoletniej zubożałe wsie wyludniły się,
pola opustoszały. Zniszczeniu uległy wsie Iwiczno i Bytonia. Trwałym śladem zniszczeń były też tzw. pustki czyli
opuszczone zagrody położone głównie na uboczach.
Opuszczone ziemie należało zagospodarować na nowo,
dlatego na XV i XVI wiek przypada kolejna faza osad
nictwa, również w nowo utworzonym niegrodowym sta
rostwie borzechowskim, do którego należało Zblewo.
O trudnościach osadniczych w Prusach Królewskich
w XVI wieku może świadczyć średnia gęstość zaludnie
nia, która była niższa niż w Koronie. Według niektórych
badaczy wynosiła ona 18,4 osób na km2, a wedle innych
20,6. W Wielkopolsce miała osiągnąć 21,2 osoby na km2,
w Małopolsce 22,0 oraz na Mazowszu 20,1. Zmiana spo
sobu uprawy roli, to jest wprowadzenie trójpolowej go
spodarki rolnej przyczyniły się do zwiększenia plonów,
eksportu zboża z okolicznych pól do Gdańska, a przede
wszystkim do zasiedlenia pustych terenów.
Kolejnym ciosem dla osadnictwa były wojny polsko-szwedzkie w XVII wieku. Wieś Zblewo, podobnie jak
i całe Prusy Królewskie, została zniszczona i spustoszo
na przez drugą wojnę (1655-1660), zwaną „potopem
szwedzkim". O spustoszeniu województwa pomorskie
go świadczą straty wśród gburów królewszczyzny,
gdzie przed wojną w 172 wsiach było ich 1911, a po
wojnie pozostało tylko 631, czyli 33%. O zniszczeniach
dokonanych w czasie „potopu" w Zblewie świadczy
fakt, że po wojnie nie pozostało ani jednego gbura, czyli
zamożnego gospodarza, gdy przed najazdem było ich
pięciu.
Skutki wojny były fatalne nie tylko dla Zblewa. Wy
niszczoną przez wojnę ludność dodatkowo dziesiątkowały
epidemie. W 1665 roku ponownie zaczęto odbudowy
wać wieś. Akcję osadniczą prowadzili kolejni staro
stowie, nadając chłopom ziemię w okolicy Zblewa. Tak
więc w 1689 roku starosta, Aleksander Potulicki nadał
chłopom ziemię „za udział w wyprawie na Wiedeń" z kró
lem Janem III Sobieskim w 1683 roku. Z nadaniami ziemi
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chłopom zblewskim spotykamy się jeszcze w okresach póź
niejszych - w latach 1754 i 1779.
Tragiczne wydarzenia 1772 roku zapoczątkowały okres
długoletniej niewoli Kociewia - i całego Pomorza - pod
panowaniem pruskim. Starogard i okolice dostały się
14 września 1772 roku w ręce niemieckie.

2. Etymologia nazwy Zblewa
ierwsza pisana wzmianka o Zblewie pojawiła się
w roku 1305, kiedy to król Wacław III zatwierdził
dokument wystawiony przez swego poprzednika.
Wymienia on następujące miejscowości: Tymów, Borchow,
Stubelow, Globen i Zubbessow. Wokół Zblewa i Borze
chowa, które zostały wymienione w tym dokumencie,
przez pewien czas istniały pewne wątpliwości. Znany hi
storyk pomorski, ks. Stanisław Kujot uważał, że nie cho
dzi w nim o Zblewo w okolicach Starogardu, lecz
o miejscowość o tej samej nazwie położoną na Żuła
wach. Później wszakże w Dziejach Prus Królewskich
dowodził, że w istocie chodzi właśnie o Zblewo i Bo
rzechowo pod Starogardem, a nie jak przypuszczał
Barchnowy koło Starogardu i Zblewo na północ od
Tczewa na Żuławach. Innego zdania był historyk nie
miecki B. Stadie, który stanowczo stwierdzał, że Bor
chow i Stubelow to Borzechowo i Zblewo, miejscowo
ści leżące obok siebie w powiecie starogardzkim.
Znany historyk języka polskiego, Bogusław Kreja,
w pracy o nazwach miejscowych Kociewia uważa, że
może to być nazwa dzierżawcza, utworzona przyrost
kiem -ewo od nazwy osobowej Szczubiel, poświadczo
nej w XV wieku. Z kolei według Huberta Górnowicza
w podstawie tkwi rzeczownik źdźbło, ale wówczas na
leżałoby oczekiwać nazwy miejscowej w formie Zdźbtowo, czego zapisy źródłowe w zasadzie nie potwier
dzają, jedyne wyjątki to zapis Stubelow w 1305
i w 1340 roku, ale jest to dość wątła podstawa twier
dzenia, że pierwotną formą tej nazwy było Źdźbłowo.
Górnowicz przyjmował dalej, że przyrostek -ewo pełni
tylko funkcję strukturalną.
Poza nazwą Zblewo nie ma w Polsce żadnych innych
podobnych nazw: Szczubielewo, Źdźbłowo itp., jedynie
nazwa Steblewo w województwie pomorskim i Stebłow
na ziemi częstochowskiej. Można się zastanawiać, czy nie
pozostają one w jakimś związku etymologicznym z oma
wianą nazwą wsi Zblewo. Miejscowa ludność przypusz
cza, że nazwa Zblewo związana jest ze zlewiskiem wód
i topielisk oraz z moczarami, które zdążyły już wyschnąć.
W gwarze miejscowej funkcjonuje nazwa Zblewo, do
Zblewa i przymiotnik źblewski.
Na przestrzeni wieków nazwa wsi ulegała zmianom,
np. w 1305 roku zapisano Stubelow, a w 1481 roku po
raz pierwszy pojawia się nazwa Zblewo. W okresie za
borów niemiecka nazwa Zblewa brzmiała - Hochstublau.
Od 1583 roku nazwa ta była już stała. Chociaż Mieczy
sław Orłowicz w Ilustrowanym przewodniku po wojewódz
twie pomorskim użył w 1924 roku nazwy Zblewo, anie
Zblewo. W innych opracowaniach występuje konsekwent
nie nazwa Zblewo.
Można też przytoczyć w tym miejscu stare podanie
ludowe, które głosi, że w Zblewie znajdowała się pu
stelnia pobożnego eremity Zblewskiego. Według tej le
gendy dookoła owej pustelni powstać miała z czasem wieś
o nazwie obecnej Zblewo.

W obecnym roku szkolnym 2000/2001 organizatorami
I konkursu są: Starostwo Powiatowe w Tczewie, Zespół Szkół
I Kolejowych im. A. Runowskiego w Tczewie oraz Kociew1 ski Kantor Edytorski. Celem konkursu jest rozwinięcie zainI teresowań uczniów szkół ponadpodstawowych przeszłością
I ziemi tczewskiej poprzez opracowanie dokumentacji zabyt• ku sakralnego lub świeckiego, związanego z terenem powiaI tu tczewskiego ze szczególnym uwzględnieniem stylu archiI tektonicznego wybranego zabytku.
Wymogi dotyczące dokumentacji. Uczniowie powinni
i wykonać pracę jako długoterminowe zadanie domowe, oceI niane przez nauczycieli historii z danej szkoły. Przesłane do
I organizatorów najciekawsze prace (ilość nieograniczona)
i oceniane będą pod kątem wyboru zabytku, bogactwa treści,
1 bibliografii, estetyki wykonania, pomysłowości formy zawie1 rającej fotografie, własnoręczne rysunki, odbitki ksero itp.
Organizatorzy zachęcają uczestników do opracowania
i mniej znanych zabytków; mogą to być nawet fragmenty więkI szych całości lub drobne obiekty.

Regulamin Nagrody
Starosty Powiatu Starogardzkiego
w dziedzinie kultury

§1
Celem nagrody jest uhonorowanie i wsparcie artystów,
twórców kultury, animatorów życia kulturalnego, organiza
cji, instytucji, które w sposób szczególny przyczyniają się
do rozwoju i promocji powiatu starogardzkiego.
Nagrodę starosty przyznaje komisja powoływana co roku
przez starostę powiatu starogardzkiego; on też określa liczbę
członków komisji oraz jej skład osobowy.
Wysokość nagrody na dany rok określa starosta powiatu
starogardzkiego. Nagrodę przyznaje się raz w roku za szcze
gólne osiągnięcia dotyczące:
- szeroko pojętej działalności kulturalnej, obejmującej
swym zasięgiem terytorium powiatu starogardzkiego,
-twórczości artystycznej osób prywatnych, prawnych,
instytucji i organizacji obejmującej swym zasięgiem
wszystkie dziedziny sztuki,
- organizowania imprez kulturalnych o wysokim pozio
mie artystycznym,
- upowszechnienia i krzewienia kultury regionu, a szcze
gólnie prezentacji i promocji kulturalnego dorobku Kociewia na forum ogólnopolskim i międzynarodowym,
- kształtowania świadomości etnicznej i tożsamości
poprzez edukację kulturalną dzieci i młodzieży,
Termin nadsyłania prac upływa 20 kwietnia 2001 roku.
- działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Nadesłać je należy pod adres: Zespół Szkół Kolejowych im.
regionu Kociewia poprzez:
A. Runowskiego, 83-110 Tczew, pi. św. Grzegorza 5.
a) publikacje,
Prace należy opatrzyć godłem i pieczęcią szkoły. W od
b) prace naukowe i badawcze (ratowanie materialnych
dzielnej kopercie (także oznaczonej godłem autora), dołą
i niematerialnych dóbr kultury, prowadzenie wykopalisk
czonej do pracy, należy umieścić dane autora (imię i nazwi
archeologicznych, itp.),
sko, adres zamieszkania, nazwę szkoły i klasę, do której
c) opracowania monograficzne,
!| uczęszcza).
d) prace z dziedziny etnografii, muzykologii, historii, itp.,
Wybór najciekawszych prac dokonany będzie pod ko- prowadzenia działalności na rzecz integracji środowisk • nieć kwietnia 2001 roku przez jury powołane przez organi1 zatorów.
twórczych oraz animacji życia kulturalnego.
Za najlepsze prace organizatorzy przewidują nagro
dy
i wyróżnienia, które ufunduje Starostwo Powiatowe
§2
w Tczewie:
Wnioskodawcami występującymi o przyznanie Nagro
*jedną pierwszą nagrodę - w wysokości 300 zł,
dy Starosty Powiatu Starogardzkiego w dziedzinie kultury !1
•
dwie drugie nagrody - po 200 zł,
mogą być:
• dwie trzecie nagrody - po 150 zł,
a) instytucje kultury,
1
• pięć wyróżnień - po 100 zł.
b) władze samorządowe z terenu powiatu,
W zależności od ilości i poziomu nadesłanych prac, or
c) media (prasa, radio, telewizja regionalna),
ganizatorzy zastrzegają sobie inny podział nagród. Przewid) osoby prywatne,
dująteż uhonorowanie nauczycieli, pod kierunkiem których
e) przedstawiciele biznesu regionalnego.
napisane zostaną najciekawsze prace. W związku ztym, wraz

II Międzyszkolny Konkurs Historyczny
Powiatu Tczewskiego

Style architektoniczne
zabytków regionu tczewskiego

§3
Wysokość nagrody na dany rok określa starosta powia
tu starogardzkiego. Dopuszcza się możliwość fundowania
nagród pieniężnych ze środków pozabudżetowych powiatu
starogardzkiego (biznes, instytucje kulturalne, stowarzysze
nia, fundacje, organizacje, osoby prywatne itp.) pod warun
kiem, że nagroda ta zostanie przekazana do dyspozycji
komisji powołanej przez starostę.
Nagrodę starosty przyznaje się jednorazowo.
W szczególnych przypadkach możliwe jest ufundowa
nie stypendium lub nagrody w innej formie niż pieniężna,
o czym decyduje komisja w porozumieniu ze starostą.
Decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne.

z pracami opieczętowanymi przez szkołę, należy podać dane
osobowe nauczyciela: adres zamieszkania, nr telefonu szko
ły i prywatny.
Wszyscy wyróżnieni uczniowie i ich nauczyciele wezmą
udział w wycieczce dydaktycznej po Kociewiu, którą zorga• nizuje Zespół Szkół Kolejowych w Tczewie. Prace ich będą
I eksponowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dowolnego wykorzy
{ stania
nadesłanych na konkurs prac lub ich fragmentów. Naj-
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• ciekawsze opracowania będą publikowane na łamach Ko1 ciewskiego Magazynu Regionalnego. Po konkursie prace
1 pozostaną do dyspozycji organizatorów.
|
Informacji o konkursie udzialają: Kazimierz Ickiewicz 1 tel. 531-24-13; Jerzy Cisewski - tel. 531-30-60.
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Początek ostatniej
wojny światowej
okazał się końcem
życia wielu osób
duchownych.
Podobny los spotkał
księdza kanonika
dra Maksymiliana
Raszeję,
którego bestialsko
rozstrzelano,
tylko za to,
że był polskim
księdzem.
MAKSYMILIAN FUszEJAprzyszedł na świat 10 marca 1898 roku
w Chełmnie w rodzinie urzędnika pocztowego, Ignacego i Ju
lianny Cichoń. Kształcenie rozpoczął w miejscowym gimna
zjum w 1899 roku, w którym po ośmiu latach zdał maturę.
Kolejnym etapem w jego edukacji były studia w pelplińskim Seminarium Duchownym. Tam też 12 marca 1912 roku
otrzymał święcenia kapłańskie. Już jako wikary przez następ
ny rok przebywał w parafii pod wezwaniem św. Brygidy
w Gdańsku. Studia kontynuował przez dwa lata we Frybur
gu. W dniu 23 listopada 1915 roku, na podstawie rozprawy

Zbliżyło to sporą ilość wiernych z tych wsi oraz okolicznych
osad do odległego wówczas kościoła.
Jednak 6 grudnia 1926 roku został powołany do pełnie
nia wyższych stanowisk w hierarchii kościelnej. Tego dnia
biskup Stanisław Wojciech Okoniewski mianował go profe
sorem teologii moralnej w Seminarium Duchownym w Pel
plinie, zlecając mu również wykłady z socjologii. W 1928
roku został również kanonikiem Kapituły Katedralnej Cheł
mińskiej, gdzie pełnił obowiązki penitencjarza i skarbnika.
Ponadto ks. Raszeja był sędziąprosynodalnym, egzaminato
rem oraz cenzorem wydawnictw religijnych.
Dramat jaki przyniosła druga wojna światowa, prze
rwał życie jak i też pracę do jakiej został powołany wice
rektor ks. kanonik dr Maksymilian Raszeja. We wrześniu
1939 roku pod eskortą został „internowany" na terenie
Seminarium Duchownego. Przez trzy tygodnie jako je
dyny przebywał w osobnej celi. W czasie przesłuchań naj
częściej pytano go o ks. biskupa Okoniewskiego, ks. Liedtkego oraz o Biblię Gutenberga i inne najcenniejsze dzieła
sztuki katedry i muzeum, ukryte w innych miejscowościach.
Oprawcy nigdy na te pytania nie otrzymali odpowiedzi.
Następnie ks. Raszeja dołączony został do innych nic nie
podejrzewających księży, do Seminarium Duchownego,
które hitlerowcy zamienili w miejsce kaźni Polaków. Po
odebraniu wszystkim osobistych dokumentów, portfeli
i zegarków - poustawianych w trójki - pognano w stronę
Starogardu, a po dwóch kilometrach - w pobliskim Lasku
Bielawskim - kazano im kopać doły. Jednak niespodzie
wanie zmieniono decyzję i zawrócono księży z powro-
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Maksymilian Raszeja (1889-1939)
„Die Natur des Arbeitsvertrages ais sozialethisches Problem"
uzyskał tytuł doktora teologii. Następnie wrócił na placówkę
do Gdańska, gdzie był również katechetą w Gimnazjum „Victoria-Schule". W czasie pierwszej wojny światowej powoła
ny został w szeregi armii niemieckiej. Tam, jako kapelan
wojskowy, otoczył opieką duszpasterską i materialnąpolskich
jeńców przebywających w Gdańsku.
W wieku trzydziestu lat - 20 marca 1919 roku - ks. Ra
szeja przybył jako proboszcz do Śliwic. Był to jego najdłuż
szy pobyt w samodzielnej parafii. Prawie ośmioletnią pracą
zyskał sobie wśród miejscowych parafian opinię dobrego
duszpasterza, cenionego kaznodziei, czułego na nędzę mate
rialną. Udało mu się tutaj rozwinąć szeroką działalność spo
łeczną. Jako dyrektor Banku Ludowego kontynuował dzieło
księży: Kiliana, Krzeszewskiego oraz Sychowskiego.
Przez pewien okres był również prezesem miejscowego
Kółka Rolniczego. W 1921 roku należał do Sejmiku Po
wiatowego w Tucholi, a 23 grudnia tegoż samego roku
został wybrany na członka Wydziału Powiatowego. Dzięki
jego staraniom powstały dwie nowe parafie - w Szlach
cie (poświęcenia miejscowej kaplicy dokonał 20 sierp
nia 1923 roku) i w Osiecznej (kwiecień 1929 roku), które
zostały wydzielone z rozległego terenu śliwickiej parafii.
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tem. Wyczerpani szli przez Pelplin z podniesionymi gło
wami. Na rynku miasteczka oprawcy urządzili szyderczą
defiladę, a następnie skierowali wszystkich w kierunku
Tczewa. Wieczorem kolumna księży dotarła do tczewskich
koszar. Jeden ze świadków rozpoznał wśród księży: Ra
szeję, Kurowskiego, Rozkwitalskiego, Partykę, Bistrama
oraz Kirsteina. Najpierw wtrącono duchownych do piw
nicy, gdzie długo znęcano się nad nimi, a potem 20 paź
dziernika 1939 roku wszystkich rozstrzelano za miejsco
wymi koszarami.
Zwłoki duchownych zostały odkryte 29 października
1945 roku, ekshumowano je i złożono we wspólnej mogile
15 listopada na cmentarzu w Pelplinie.
Tragiczne losy pelplińskich księży zostały opisane,
m.in. na podstawie relacji naocznych świadków, w książce
Alojzego Męclewskiego pt: Pelplińska jesień (Wydawnic
two Morskie, Gdańsk 1971).
Symboliczną tablicę pamięci profesorów i alumnów, któ
rzy wierni Bogu i Ojczyźnie zginęli z rąk wroga w latach
1939-1945, umieszczono w pelplińskim Seminarium Du
chownym.
Warto pamiętać o męczeńskiej śmierci duchownego, który
dużą cząstkę swego życia pozostawił w Śliwicach.

Niżej drukowanym artykułem otwieramy cykl szkiców
Tczew w dwudziestoleciu międzywojennym, którego pierwszy odcinek
pt. Terytorium miasta i stosunki ludnościowe zamieścimy w następnym numerze.
Niniejszy tekst jest obszernym wprowadzeniem do dziejów miasta lat międzywojennych.
ADAM SAMULEWICZ

Tczew u schyłku
rządów pruskich
oczątki dziejów Tczewa związane są
z osobą księcia Sambora II. Książę
ten w 1253 roku przeniósł siedzibę
księstwa dzielnicowego z Lubiszewa do
Tczewa, a w 1260 roku wydal dla miasta
dokument lokacyjny na prawie lubeckim.
Około 1270 roku Tczew przestał być stoli
cą księstwa dzielnicowego. Stało się to po
wypędzeniu Sambora II przez księcia gdań
skiego Mściwoja II. Po śmierci Mściwoja
w 1294 roku rządy nad Tczewem sprawo
wał z woli Władysława Łokietka książę
gniewkowski Kazimierz.

P

Lata 1308-1309 to okres zajmowania
Pomorza Gdańskiego prz«z Krzyżaków;
Tczew został przez nich opanowany w lu
tym 1309 roku. Nowi władcy Pomorza ukry
li dokument lokacyjny wystawiony przez
Sambora II i w 1384 roku ponownie loko
wali miasto ale na prawie chełmińskim. Lata

panowania krzyżackiego były okresem roz
woju miasta. Przyczyniło się do tego ko
rzystne położenie, gdyż przebiegał tędy
szlak z terenów Niemiec do stolicy Zakonu
Krzyżackiego - Malborka. W Tczewie znaj
dowała się ważna przeprawa przez Wisłę.
W wyniku zawartego w 1466 roku
II pokoju toruńskiego kończącego wojnę
trzynastoletnią, Tczew wraz z Pomorzem
Gdańskim znalazł się w granicach Polski.
W roku 1468 miasto stało się siedzibą sta
rostów. Około 1525 roku w mieście zaczął
się szerzyć luteranizm. W 1570 roku król
Zygmunt II August wystawił miejscowej
gminie ewangelickiej przywilej wolności re
ligijnej . Druga połowa XV wieku i wiek XVI
był okresem rozwoju miasta, jako ośrodka
handlu zbożem skupowanym z okolicznych
wsi i wywożonym Wisłą do Gdańska. W cza
sie wojny ze Szwecją (1626-1629) w Tcze

I nia 13 września 1772 roku Tczew w wyniku I rozJ
v bioru Polski xni\?ak się pod panowaniem Prus.
Nowy rząd był zainteresowany przede wszystkim podniesie
niem dochodowości przejętych terenów. W Tczewie przy
stąpiono do naprawy stosunków gospodarczych. Celowi temu
miała służyć reforma cechów miejskich. Stopniowy wzrost
zamożności mieszkańców, który nastąpił po reformie, został
przerwany wojnami napoleońskimi.
23 lutego 1807 roku Tczew został zdobyty przez oddzia
ły Polaków i Badeńczyków, będących w służbie napoleoń
skiej. Wojskami dowodził gen. Jan Henryk Dąbrowski. Mia
sto zostało podczas walk częściowo zniszczone, a do
zubożenia ludności przyczyniły się grabieże, na które mia
sto zostało wydane za sprzyjanie części ludności broniącym
go oddziałom pruskim. W okresie tym z rozkazu Napoleona
przystąpiono do umacniania i oszańcowania miasta. Prace te
kontynuowano w 1812 roku. Sam cesarz przebywał w Tcze
wie dwukrotnie: w 1807 i 1812 roku. Okres napoleoński spo
wodował znaczne zadłużenie miasta. Wynikało ono z nało
żenia kontrybucji wojennych, zniszczeń, obowiązkowych
kwater dla żołnierzy oraz z poniesionych kosztów robót for
tyfikacyjnych. Skutki zadłużenia były jeszcze odczuwalne
w 1855 roku, kiedy wynosiło ono 10.008 talarów.
Rozbudowa miasta do połowy XIX wieku była nieznacz
na. W 1782 roku miasto liczyło 1.587 mieszkańców. W 1831
roku liczba miszkańców wzrosła do 2.145 osób. Na wzrost
znaczenia miasta wpłynęła dopiero rozbudowa sieci kolejo

wie przebywał kilkakrotnie król Gustaw
Adolf, który kierował stąd operacjami
wojennymi, m.in. bitwą nad Jeziorami
Rokickimi. Rządy szwedzkie skończyły się
w 1629 roku, kiedy po rozejmie w Starym
Targu najeźdźcy musieli opuścić miasto.
W czasie „potopu" miasto zostało zajęte
przez Szwedów w grudniu 1655 roku, na
stępnie od jesieni 1657 do marca 1659roku
było w rękach polskich. Ostatecznie Szwe
dzi opuścili Tczew we wrześniu 1659 roku.
Upadek miasta w latach trzydziestych XVIII
wieku związany był z walkami o tron pol
ski między Stanisławem Leszczyńskim
a Augustem III Sasem. Szturmując
Gdańsk wojska rosyjskie urządziły
w Tczewie szpital wojskowy dla chorych
i rannych żołnierzy. Przywleczone przez Ro
sjan choroby zakaźne doprowadziły do
znacznego wyludnienia miasta.

wej w połowie XIX wieku. W lipcu 1852 roku otwarto linię
kolejową łączącą Bydgoszcz z Gdańskiem przez Tczew. Rok
później otwarto linię Malbork - Elbląg - Braniewo - Króle
wiec. Do połączenia stolicy Prus Wschodnich z Berlinem
brakowało odcinka łączącego Tczew z Malborkiem. Osiemnastokilometrowy odcinek napotykał na swej drodze dwa
wielkie ramiona Wisły.

udowa zaplecza związanego z powstającymi mostami dała początek tczewskiemu przemysłowi.
W mieście powstało szereg zakładów pracujących na rzecz
budowy. Po oddaniu mostów do użytku przekształciły się one
w fabryki pracujące na lokalne i dzięki kolei odległe rynki
zbytu. Od 1871 roku, kiedy wybudowano szlak kolejowy do
Chojnic, Tczew stał się ważnym węzłem komunikacyjnym.
Rozbudowa węzła kolejowego oraz powstanie przemysłu
przyczyniły się do napływu ludności z głębi Niemiec. Byli to
przeważnie urzędnicy, kupcy, rzemieślnicy oraz różni przed
siębiorcy. W wyniku napływu ludności zmieniały się stosun
ki narodowościowe i wyznaniowe.
Od połowy XIX wieku wyraźnie spada procent miesz
kańców pochodzenia polskiego, wzrasta liczba mieszkańców
wyznania protestanckiego. W drugiej połowie XIX wieku
wzrasta też liczba mieszkańców pochodzenia żydowskiego.
Żydzi w swoich rękach skupiali przeważnie handel skórami
i artykułami sukienniczymi. Napływający do miasta Niemcy
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byli najczęściej urzędnikami, pracownikami kolei oraz wła
ścicielami zakładów przemysłowych. Polacy byli najczęściej
posiadaczami drobnych zakładów rzemieślniczych, a w prze
ważającej liczbie, robotnikami w zakładach przemysłowych.
Początek właściwej rozbudowy miasta przypada na po
łowę lat osiemdziesiątych XIX wieku. W 1887 roku Tczew
stał się siedzibą starostwa. Parę lat wcześniej samodzielność
otrzymał tutejszy oddział starogardzkiego sądu powiatowego.
Wynikiem wzrastającego w latach osiemdziesiątych XIX wie
ku ruchu kolejowego było podjęcie decyzji budowy drugiego
mostu przez Wisłę. Stary most funkcjonował odtąd jako most
drogowy. Rozpoczęły się też działania mające poprawić wa
runki socjalno-bytowe mieszkańców. W latach 1904-1905 wy
budowano sieć wodociągową, stację filtrów i wieżę ciśnień.
Całość uzupełniała wybudowana w latach 1907-1908 sieć ka
nalizacyjna. Od lat sześćdziesiątych XIX wieku w mieście funk
cjonowała prywatna gazownia, przejęta następnie w 1903 roku
przez miasto. Wcześniej, w latach 1898-1899 wybudowano
w Tczewie elektrownię miejską.
ruga połowa XIX i początek XX wieku to okres,
w którym oprócz rozbudowy miasta narastała także walka rządu niemieckiego z polskością. Zaczęto wprowa
dzać dyskryminację Polaków i języka polskiego w najróżniej
szych formach. W 1897 roku utworzono w Tczewie oddział
Związku Popierania Niemczyzny w Marchiach Wschodnich,
zwany potocznie - od nazwisk głównych inicjatorów - Ha
katą (Hansemann, Kennemann i Tiedemann). Organizacjata,
także w Tczewie, za główny cel stawiała sobie wspieranie
napływowych niemieckich urzędników i niemieckich nauczy
cieli szkolnych. Niemcy w celu umacniania postępów germanizacyjnych powoływali także organizacje lokalne. Taką
była Gospoda Rzemieślnicza tzw. Herberge zur Heimat.
Członkiem mogła być tylko ta osoba, która deklarowała swoją
przynależność do narodu i państwa niemieckiego.
Krzewieniem niemczyzny zajmowało się także Towarzy
stwo Hali Miejskiej założone w 1910 roku. Poważny wkład
założycielski tego towarzystwa wniósł Związek Popierania
Niemczyzny w Marchiach Wschodnich. Na siedzibę towa
rzystwa wybudowano wielki gmach z salą widowiskową
(obecnie dawny Dom Kultury Kolejarza). Korzystać z niego
mogły tylko towarzystwa niemieckie. Dla polskich towa
rzystw budynek ten był niedostępny.
Około 1905 roku zawiązało się Niemieckie Towarzystwo
Osadnicze. Miało ono na celu zbudowanie czterech osiedli
willowych na obrzeżach miasta. Wybudowane domy mogli
zamieszkiwać tylko obywatele, którzy składali deklarację lo
jalności względem rządu niemieckiego.
W końcu XIX na początku XX wieku budziła się także
polska świadomość narodowa. Następowała konsolidacja
środowisk polskich. W latach tych były coraz bardziej wi
doczne skutki wieloletniej akcji germanizacyjnej. Najwięk
sze sukcesy osiągnięto wśród młodzieży. Niemiecki system
oświatowy sprawiał, że narastała liczba rodzin, w których
rodzice mówili po polsku, a dzieci po niemiecku. Ważnym
czynnikiem wpływającym na wynaradawianie młodzieży był
fakt małego dostępu do polskich czasopism i literatury.
W omawianym okresie działały w Tczewie cztery organiza
cje polskie: Bank Ludowy, Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa „Rolnik", Towarzystwo Ludowe oraz filia Zjednoczenia
Zawodowego Polskiego.
Bank Ludowy powstał w 1906 roku i miał być przeciw
wagą dla działającego w Tczewie od lat sześćdziesiątych
XIX wieku niemieckiego Yereinsbanku. Głównym inicjato
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rem założenia banku był ks. Alfons Mańkowski, ówczesny
wikary w jednej z podtczewskich wsi, a późniejszy prezes
Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Nowo powstały bank
od początku spotkał się ze stanowczym bojkotem strony nie
mieckiej. Apogeum swego rozwoju Bank Ludowy przeżył
w ostatnich dwóch latach poprzedzających pierwszą wojnę
światową, kiedy to główną rolę w radzie nadzorczej odgry
wał Maksymilian Arczyński, późniejszy pierwszy starosta
tczewski w odrodzonej Polsce.
Drugą polską organizacją o charakterze gospodarczym
była Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa „Rolnik", założona
w grudniu 1909 roku. Organizatorami spółdzielni byli rolni
cy z okolic Tczewa oraz ks. Alfons Mańkowski i Waldemar
Danielewicz. „Rolnik" zajmował się głównie handlem pło
dami rolnymi.
Powstałe w 1907 roku Towarzystwo Ludowe miało na
tomiast charakter propagatora polskiej kultury, a zwłaszcza
śpiewu. Założycielem towarzystwa był ks. Aleksander Kupczyński, ówczesny proboszcz w Dużym Garcu.
Ważnąrolę wśród polskich organizacji odgrywałafiliaZjednoczenia Zawodowego Polskiego, powstałego w 1902 roku
w środowisku polskiej emigracji robotniczej w Westfalii.
]
Tczewska filia rozpoczęła działalność około 1908 roku .
ybuch pierwszej wojny światowej radykalnie
zmienił położenie Polaków na Pomorzu. Rząd
Rzeszy ograniczył do minimum swobody narodowe. Już
w pierwszych dniach wojny doszło do szeregu aresztowań
wśród polskich działaczy w Tczewie. Zarzucano im szpie
gostwo i gromadzenie broni. Aresztowano między inny
mi Maksymiliana Arczyńskiego oraz Ignacego Netkowskiego, działacza Towarzystwa Ludowego. Grupę aresztowanych
uwolniono dopiero po dwóch tygodniach2.
Kolejne zmiany przyniosła rewolucja listopadowa, która
doprowadziła do upadku cesarza Wilhelma II. Na terenie
Pomorza zaczęły powstawać rady robotniczo-żołnierskie.
Rada taka powstała w Tczewie 11 listopada 1918 roku. Prze
jęła ona funkcje porządkowe oraz kontrolę nad urzędami
w mieście. Burmistrz oraz landrat nie przeciwstawiali się
działalności rad, deklarując nawet swoją współpracę. Pod
względem narodowościowym charakter rady był mieszany.
W okresie tym powstała polska reprezentacja narodowa.
Na wiecu, który odbył się 14 listopada zawiązała się Rada Lu
dowa w Tczewie, będąca pierwszą tego typu na Pomorzu. W jej
skład weszli dotychczasowi czołowi działacze różnych polskich
organizacji obecnych w Tczewie i w powiecie, m.in. Maksy
milian Arczyński, Władysław Orcholski, dr Jan Brejski, Ed
mund Kleina, Konstanty Krzemieniecki, Jakub Jurczyński
oraz Jan Struczyński. Rada ta w późniejszym okresie prze
kształciła się w Powiatową Radę Ludową. Podlegała ona
Naczelnej Radzie Ludowej w Poznaniu i pretendowała do
objęcia tymczasowej władzy w powiecie tczewskim. Z inicja
tywy Rady Ludowej reaktywowały swojądziałalność dotych
czasowe organizacje polskie oraz powstało Polsko-Katolickie Stronnictwo Ludowe.
Początkowo rada robotniczo-żołnierska deklarowała chęć
współpracy z Radą Ludową (oświadczenie z 18 listopada), ale
następnie zdecydowanie ją odrzuciła (oświadczenie z 21 grud
nia). Początkowo działalność Powiatowej Rady Ludowej
skupiała się na organizowaniu wieców. Najważniejsze z nich
odbyły się 6 stycznia 1919, kiedy to w Tczewie i w wielu
miejscowościach powiatu przyjęto rezolucję o wysłaniu te
legramów do W. Wilsona, L. George'a, F. Focha i G. Cle
menceau z żądaniem przyłączenia Pomorza do Polski oraz

Treść petycji wysłanej telegramem do Paryża w dnia 24 kwietnia 1919 roku
Przeszło 25.000, tj. 5 0 % ludu polskiego z powiatu tczewskiego oświadcza na wielkich wiecach polskich w Tczewie,
Pelplinie, Subkowach, Miłobądzu, EIganowie i Godziszewie, z polską Radą Ludową na czele, że czuje się cząstką
narodu polskiego i że ta ziemia, na której żyje, ta odwieczna ziemia polska, krwią polską zroszona, ludowi polskiemu
podstępem i gwałtownie siłą brutalną wydarta, jest cząstką Polski. My byliśmy, jesteśmy i zostaniemy Polakami,
a nie chcemy dłużej cierpieć pod knutem pruskim.
Cały lud polski powiatu tczewskiego wyraża nadzieję, że Kongres pokojowy uzna słuszne żądania ludu polskiego
i da mu wolność na odwiecznej ziemi jego z Gdańskiem i własnym historycznym wybrzeżem morskim w Polsce
zjednoczonej.
dostępu do morza. Wiece te 24 kwietnia powtórzyły rezolu
cję i wysłano ponownie telegramy z żądaniami. Ważnąakcją
podjętą przez Radę Ludową było organizowanie na począt
ku 1919 roku bojkotu wyborów do niemieckiej konstytuan
ty. Akcja ta spowodowała liczne rewizje i aresztowania wśród
działaczy polskich.
Sytuacja w mieście i zachowanie Niemców stopniowo
zaczęły się zmieniać pod wpływem wiadomości napływają
cych z konferencji pokojowej w Wersalu. Na informację, że
w Polsce nie istnieją rady robotniczo-żołnierskie, tczewska
rada uległa samorozwiązaniu. Zachowała się tylko w formie
organizacji zawodowej. Miejscowi robotnicy pochodzenia
niemieckiego opowiadali się przeciwko stawianiu zbroj
nego oporu, wobec mającego nastąpić zajęcia miasta przez
Polskę. 26 czerwca 1919 roku odbyło się pierwsze polsko-niemieckie zebranie. Powołano na nim mieszaną komisję
przeciwdziałającą wywożeniu żywności i innych towarów
z miasta. Podobne porozumienie zawarto w sierpniu pomię
dzy Powiatową Radą Ludową w Tczewie i lokalną organiza
cją SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands).
W drugiej połowie 1919 roku Rada Ludowa rozwijała
nadal swoją działalność. Z jej inicjatywy 8 września zawią

Stanisław Komorowski, „hallerczyk",
który uczestniczył w styczniu 1920 roku
w czynnościach przejęcia władzy w mieście Tczewie

zał się Czerwony Krzyż dla niesienia pomocy najuboższym
mieszkańcom miasta. Działacze Rady Ludowej zajmowali
opróżnione stanowiska w magistracie. 1 sierpnia została zor
ganizowana straż obywatelska złożona z przedstawicieli obu
3
narodowości. Miała ona na celu przejęcie funkcji policji .
Na mocy podpisanego 28 czerwca 1919 roku traktatu
wersalskiego Pomorze Gdańskie znalazło się w granicach
odradzającego się państwa polskiego. 25 listopada 1919 roku
w Berlinie pełnomocnik polskiego rządu, Zygmunt Seyda,
oraz pełnomocnik rządu niemieckiego, Edgar von Haimhausen, podpisali umowę dotyczącą wycofania wojsk niemiec
kich z odstąpionych terenów. Umowa ta dotyczyła także od
dania władzy cywilnej. Oddziały polskie pod dowództwem
gen. Józefa Hallera zaczęły przejmować Pomorze od poło
wy stycznia 1920 roku. Operacja ta zakończyła się 10 lutego
zajęciem Pucka.
o Tczewa wojska polskie miały wkroczyć 29 stycz
nia. Tego dnia w godzinach porannych usunęły się
z miasta oddziały niemieckiego Grenzschutzu. O godzi
nie dziesiątej przed południem na stację kolejową wje-

Maksymilian Arczyński,
pierwszy starosta tczewski, który przywitał w Tczewie
30 stycznia 1920 roku oddziały polskiego wojska

—
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chał pociąg pancerny „Hallerczyk". Przywiózł on mary
narzy z Modlina, pierwszego starostę Maksymiliana Arczyńskiego oraz inż. Michała Koeniga, komisarza Zarzą
du Wodnego, mającego przejąć zarząd rzeki Wisły.
Oddziały wojska zajęły miasto dopiero dnia następ
nego. Jego wprowadzenia dokonał urzędujący już polski
starosta. Wojsko zakwaterowano w gmachu obecnego li
ceum ogólnokształcącego przy ul. 30 Stycznia. W godzi
nach popołudniowych i wieczornych odbyły się dalsze
uroczystości powitalne. O godzinie szesnastej miało miej
sce uroczyste nabożeństwo w kościele farnym, na któ
rym odśpiewano dziękczynne „Te Deum", a wieczorem
odbył się bankiet w Domu Miejskim dla dowództwa woj
skowego i reprezentantów miasta. Zajęcie miasta nie mia
ło, niestety, spokojnego przebiegu. Przybyli do Tczewa
marynarze przewrócili stojący przed starostwem pomnik
Wilhelma I; czyn ten wywołał protesty ludności niemiec
kiej. Następnego dnia, tzn. 31 stycznia, wybuchł strajk
kolejarzy, którzy w przeważającej większości byli pocho
dzenia niemieckiego. Domagano się ustawienia pomnika

na dawnym miejscu, bądź odszkodowania. Strona polska
zagroziła wydaleniem strajkujących kolejarzy na tereny
pozostające we władaniu niemieckim. Groźba ta poskut
kowała i strajk zawieszono. Trwał on siedem godzin po
4
cząwszy od godziny dziesiątej przed południem .
Dowódca wojsk Frontu Pomorskiego, gen. Józef Hal
ler, przybył do Tczewa 4 lutego. Wygłosił on na rynku
krótkie przemówienie do wojska i zgromadzonej ludno
ści. Zawierało ono ślubowanie mówiące, że Polska nie
pozwoli sobie wydrzeć Tczewa, który jest bramą do mo
rza. Po przemówieniu odśpiewano „Rotę" Marii Konop
nickiej. Pobyt Hallera zakończono przyjęciem w Domu
Miejskim, na którym oprócz generała był obecny staro
sta i burmistrz oraz przedstawiciele mieszkańców mia
sta. Według uczestnika tamtych wydarzeń, Edwarda Li
gockiego, powitanie jakie zgotowano Hallerowi było,
5
niestety, mniej serdeczne niż w Starogardzie . Wynikało
to z faktu, że w momencie powrotu do Macierzy Tczew
był najbardziej zniemczonym, poza Gdańskiem, miastem
Pomorza Gdańskiego.

Zgromadzone oddziały wojska polskiego wraz z dowództwem podczas uroczystości przejęcia miasta Tczewa
w dniu 30 stycznia 1920 roku

Przypisy
'Część rozdziału pierwszego dotycząca dziejów miasta od momen
tu założenia do wybuchu pierwszej wojny światowej została napisana
na podstawie: E. Radliński, Zarys dziejów miasta Tczewa, Tczew 1927;
Jednodniówka - magazyn. Wydawnictwo okolicznościowe Społeczne
go Komitetu Obchodu 700-lecia m. Tczewa, Tczew 1960; Dzieje Po
morza Nadwiślańskiego od VII wieku do 1945 roku, pod red. W. Odyńca, Gdańsk 1978; J. Milewski, Cz. Skonka, Kociewie. Przewodnik tu
rystyczny, Gdańsk 1977, s. 134-167.
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E. Radliński, op. cit., s. 125.
Ibidem, s. 125-130; M Wojciechowski, Powrót Pomorza do Pol
ski 1918-1920, Warszawa-Poznań-Toruń 1981, s. 25-26,29,33, 37,
56,59-60, 135, 146, 159.
* E. Radliński, op. cit., s. 130-131; M. Wojciechowski, op. cit.,
s. 203; Powrót do Polski. Publikacja okolicznościowa na 75-lecie przy
łączenia Tczewa do Macierzy, Tczew 1995, s. 2-4.
s
E. Ligocki, Nowa Legenda, Warszawa 1921, s. 37-38; T. ICowalak, Pomorze w 1920 roku. Na podstawie materiałów Centralnego Ar
chiwum Ministra Spraw Wewnętrznych, Warszawa 1969, s. 197.
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y, Kociewianie, kierując się troską
o dziś i jutro naszej małej Ojczyzny,
m / l y, Kociewianie, kierując się troską
JL T J L o dziś i jutro naszej małej Ojczyzny,
stojąc u progu trzeciego tysiąclecia, bierze
my odpowiedzialność za stan obecny i przy
szłość naszego regionu.
Ceniąc własną historię, szanując tradycje
przodków, świadomi jesteśmy codziennego
obowiązku zabiegania o lepszą kondycję
gospodarczą i społeczną Kociewia.
Nasze korzenie sięgają głęboko. Budułcem
naszego szkieletu duchowego są kultury
Morza Śródziemnego i chrześcijaństwo,
ciałem naszej duszy jest słowiańszczyzna
i polskość, pomorskość to nasza krew, ser
cem zaś Kociewie.
Silne więzi Kociewian w ramach trzech
powiatów: starogardzkiego, świeckiego
i tczewskiego, w poczuciu wspólnej tożsamo
ści, są podstawą właściwego rozwoju naszej
małej Ojczyzny, jako części silnego Pomorza
w ramach przyszłej Europy Regionów.
Przyszłość Kociewia w nowym tysiącleciu
zależy od naszej aktywności, dojrzałości oby
watelskiej oraz siły regionalnej. Proces zmian
ustrojowych, niosący wiele problemów spo
łecznych i gospodarczych, zobowiązuje nas
do stawienia im czoła w duchu pomorskiego
etosu pracy.
Organizujemy się wokół spraw ważnych
dla Kociewia. Poczucie własnej wartości, tro
ska o każdy przejaw aktywności społecznej
i o skuteczne spożytkowanie wiedzy, powin
ny przyświecać naszym działaniom.
Od polityków, sprawujących władzę z na
szego mandatu, wymagajmy powagi i roztrop
ności w podejmowaniu decyzji o przyszłości
Kociewia.
Promujmy Kociewie i Kociewian!
Upowszechniajmy osiągnięcia gospodarcze,
kulturowe oraz walory przyrodniczo-krajobrazowe!
Jest naszym obowiązkiem, jako Euro
pejczyków, Polaków, Pomorzan, a nade
wszystko Kociewian, pomnażać zasobność
naszego regionu. Oszczędni, pracowici, do
brze zorganizowani, codziennie róbmy to, co
do nas należy, pamiętając, że przyszłość two
rzy się każdego dnia.
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Członkowie Tczewskiego Towarzystwa Kulturalnego „Brama"
w pierwszym dniu II Kongresu Kociewskiego w Tczewie

Uczestnicy II Kongresu Kociewskiego
w drugim dniu obrad w Świeciu
podczas zwiedzania skansenu mennonickiego w Chrystkowie

Pamiątkowa fotografia z posłem Janem Kulasem
z ostatniego dnia obrad II Kongresu Kociewskiego
w Starogardzie Gdańskim
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Fragmenty refleksji z okresu między kongresowego
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ak podsumować pięć lat, pełnych wysiłku i różnorod
nych działań, zmierzających do tego, by nasze regio
nalne wychowanie stało się łańcuchem łączącym wiele
ogniw kociewskiej uczby?
Może warto zacząć najprościej - od bajki, którą odnala
złam w pięknym, małym zbiorku salezjanina ks. Valentino
del Mazza, zatytułowanym Bajki i mądrość życiowa.
Był sobie pewien chłopiec, który swą lewą dłoń trzymał
ciągle mocno zaciśniętą. Wyłącznie prawą ręką pisał, wyko
nywał różne czynności, lewa zaś była wciąż zaciśnięta! Na
uczyciel, koledzy z klasy, zaintrygowani jego dziwnym
zwyczajem, zapytali go o przyczynę takiego zachowania. Po
czątkowo wahał się, czy ma odpowiedzieć, wreszcie zgodził
się wyjawić swój sekret. To jest tak. Powód, dla którego
trzymam dłoń zaciśniętą, jest bardzo prosty. Oto on. Kie
dy wychodzą do szkoły, moja mama mocno i gorąco ca
łuje mnie w lewą dłoń, a następnie zaciska moje palce
mówiąc z uśmiechem w oczach: Widzisz, mój synku, za
wsze trzymaj w zaciśniętej dłoni zapach pocałunku two
jej matki! Więc ja zawsze trzymam dłoń zamkniętą, by
nie stracić słodyczy tego zapachu.
Dlaczego ta właśnie bajka? Dlatego, że to wszystko, co
chcemy, co musimy ocalić poprzez regionalne wychowanie
jest cenne i tak ulotne, jak zapach matczynego pocałunku.
Dotyczy to również języka przodków, który ginie bezpow
rotnie, a my próbujemy go przechować, jak w starodawnej
malowanej skrzyni, w opowieściach Antoniego Górskiego,
w bajkach Bernarda Janowicza, w wierszach Emilii Rulińskiej i wielu innych utworach, aby młodzi zaglądając do tej
skrzyni, mogli przez długie lata oglądać ten skarb i cieszyć
się nim. To także piękne, mądre obrzędy i zwyczaje, które
warto utrzymać lub przypomnieć, choćby przez występy ze
społów kół regionalnych, chodzenie z gwiazdą, śpiewanie
kolęd w gwarze, jasełka, odwiedziny weselnych maszków
itp. I wreszcie wiara, którą przekazali nam ojcowie, a którą
najprościej i najgłębiej wyrażamy żegnając się przed wiej
ską kapliczką, zbierając się tam na „majowe" lub dążąc gro
madnie na odpust do sanktuarium Piaseckiej Pani, Królowej
Kociewia i całego Pomorza.
W naszym kociewskim nauczaniu jest obecna chrześci
jańska tradycja przekazana z mądrości i wiary przodków.
Doświadczyli tego uczestnicy pierwszych warsztatów dla na
uczycieli regionalistów w 1996 roku. Doświadczamy wciąż
nadal, spotykając się w Piasecznie na corocznych Przeglą
dach Kociewskich Zespołów Folklorystycznych, a ostatnio
od roku na Przeglądach Zespołów Pomorza.
Konkretnym wzorcem była dla nas wieloletnia praca Jana
Ejankowskiego, twórcy pierwszych programów kociewskiej
edukacji regionalnej. Na bazie jego doświadczeń powstały
kolejne programy i nasz podręcznik do edukacji regionalnej
Uczba na Kociewiu (1997) oraz kolejna publikacja Tu jest
Ojczyzna moja (1999).
Kontynuacją tamtych działań były kolejne warsztaty re
gionalne dla nauczycieli z rejonu Tczewa i Starogardu Gdań-.
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skiego, a także utworzenie Kociewskiego Towarzystwa
Oświatowego, które za swój główny cel przyjęło:
• wymianę doświadczeń w kręgu regionalistów,
• wspieranie cennych inicjatyw w oświacie i kulturze,
• promowanie rodzimej twórczości,
• rozwijanie i eksponowanie wartościowego dorobku szkół
i placówek pozaszkolnych w sferze edukacji regionalnej.
W tym celu powstała Pracownia Edukacji Regionalnej
w Tczewie, której początek działań życzliwie wspierała Rada
Miejska Tczewa i Pomorskie Kuratorium Oświaty, a obecnie
Starostwo Powiatowe w Tczewie. Praca, którą podjęliśmy,
okazała się bardzo potrzebna i zyskała uznanie nauczycieli
i społeczników, którzy chcieli pozyskać większą wiedzę o re
gionie, metodach pracy w dziedzinie edukacji regionalnej oraz
tych osób, które pragnęły podzielić się doświadczeniami.
Podjęliśmy wiele inicjatyw służących szkołom oraz spo
łeczności Kociewia. Wyróżnić wśród nich należy spotkania
z twórcami, konkursy, wystawy, umożliwiające szczególnie
dzieciom i młodzieży poznanie wartości tkwiących w trady
cji i kulturze regionu, a także jego współczesności.
Duże uznanie zdobyły, obecnie cyklicznie odbywające
się w Pracowni Edukacji Regionalnej Olimpiady Wiedzy
o Kociewiu oraz konkursy na nąjlepszągazetkę szkoInąSfr-ona dla Kociewia oraz Sejmik Młodych Dziennikarzy - od
2001 roku dla całego Pomorza.
Kociewskie Towarzystwo Oświatowe i pracownia skupiająnie tylko ludzi zainteresowanych problematyką wycho
wania opartego o najbliższe środowisko, ale umożliwiają im
współdziałanie z różnymi instytucjami, stowarzyszeniami,
klubami itp. Bardzo dobrze układa się współdziałanie z Ka
szubskim Uniwersytetem Ludowym, Muzeum Wisły, Nad
wiślańskim Klubem Turystycznym TRSOW, Muzeum Histo
rii Polskiego Ruchu Ludowego w Piasecznie, Kociewskim
Kantorem Edytorskim, wieloma stowarzyszeniami i placów
kami kulturalnymi. Doskonale ułożyła się też współpraca ze
szkołami i placówkami wychowania pozaszkolnego, które
doceniły wartość edukacji regionalnej.
Działania te wzbogaciły pracę pozalekcyjną i poszerzyły
jąo tematykę regionalną. Powstało wiele kół i zespołów folk
lorystycznych; ich założyciele wywodząsię najczęściej spo
śród uczestników organizowanych warsztatów.
Pracownia Edukacji Regionalnej w Tczewie służy pomocą
nauczycielom i regionalistom na całym Kociewiu, prowa
dząc różnorakie działania: od lekcji o tematyce regionalnej
poprzez spotkania młodzieży, nauczycieli, twórców - po kon
sultacje udzielane przyszłym magistrantom piszącym prace
dyplomowe o tematyce kociewskiej.
Placówka ta, przyjmowana jako wzorcowa przez inne
regiony Polski, które chętnie korzystają z jej doświadczeń,
zyskała uznanie Ministerstwa Edukacji (choć bez pozytyw
nych konsekwencji finansowych, a szkoda) oraz Krajowej
Rady Regionalnych Towarzystw Kultury.
Kociewskie Towarzystwo Oświatowe i pracownia działają
w oparciu o środki finansowe przekazywane przez Urząd Mar-

szałkowski Województwa Pomorskiego oraz bardzo skromne
z Urzędu Miejskiego w Tczewie. Od stycznia 2000 roku Pra
cownię Edukacji Regionalnej przejęło Starostwo Powiatowe
wTczewie,zapewniając 1/2etatu dlaosoby prowadzącej. Szko
da, że pracownia nie mogła stać się samodzielnym organem,
działającym w oparciu o środki z całego regionu. Mimo usil
nych zabiegów w Sejmiku Wojewódzkim i u wojewody nie
udało się tego załatwić. Czy stąd płynie wniosek, że oświata
regionalna musi być „regionalną" tylko w nazwie i działaniu?
Działania edukacyjne dobrze wpisały się w potrzeby kociewskiej oświaty, bo uznali to za dobre znający się na rze
czy- i Jan Ejankowski i starosta tczewski, Marek Modrze
jewski, i Komisja Fundacji Kultury, która spośród 120
programów z całej Polski zakwalifikowała do finału kon
kursu „Małe Ojczyzny - tradycja dla przyszłości" wła
śnie ten z Tczewa, prezentujący to, co od 5 lat robimy
wspólnie z wieloma regionalistami. Dzięki licznym spo
tkaniom warsztatowym ujawniło się grono entuzjastów
edukacji regionalnej: Lucyna Grzonkowska z Bukowca,
Stanisława Kuffel z Przysierska, Iwona Loroch z Pinczyna, Barbara Milewska z Czerska i wreszcie prof. Maria
Pająkowska-Kensik.

Cennym materiałem poglądowym dla szkół będzie Ka
talog Twórców Kociewia, choć jeszcze niepełny, ale przy
datny jako podstawowa pomoc w poznaniu autorów i ludo
wych artystów regionu.
Nasze plany na następne pięć lat?
Przede wszystkim utrzymać i doskonalić dotychczasowy
dorobek poprzez:
- obligatoryjne wdrażanie w szkołach i placówkach po
zaszkolnych edukacji regionalnej łatwiejszej dzięki wprowa
dzeniu treści regionalnych do nowych programów nauczania,
- organizowanie warsztatów regionalnych dla nauczycieli
wszystkich szczebli nauczania,
- opracowywanie nowych publikacji służących naszemu
regionalnemu kształceniu i wychowaniu,
- doskonalenie pracy istniejącej Pracowni Edukacji
Regionalnej w Tczewie i tworzenie nowych tego typu pla
cówek,
- stworzenie Centrum Ochrony Dziedzictwa Kulturowe
go i Edukacji Regionalnej, gdzie znajdzie miejsce galeria
twórców i biblioteka regionalna, silnej, stałej bazy dlawszelkiej informacji o Kociewiu oraz miejsca mogącego służyć
doskonaleniu nauczycieli i pracowników kultury itp.

HUBERT POBŁOCKI

Limeryki pokóngresowe
i.
Razki wew Szczewie Kociywiaki uredziyli:
Zlikwsidujim bezrobocie! G r o m k o krzyknyli,
Najlepsza na to bandzie óna
E k s t r a ekonomiczna cóna,
Co jó szczewskie rajce szczańśliwzie wydzielili.
2.
Łónygdej na śweckich łónkach paśli sia byki,
Tera só tu chatki a g r o t u r y s t y k i ,
Ło tym gadelim,
Bo tego chcielim
Z ryna po wieczerz przy łulicy Chmielniki.

3.
R a z Kociywiaki rejcoweli o k u l t u r z e ,
Toć wejta przy ł u r z a n d n i k o w walnym w t ó r z e ;
Wpsiyrwij pozłociyli k u r ó n k i na farze,
Terazki posztukujó cegły wew m u r z e ;
Ło tym, j a k b y bolechoweli wew chórze.

4.
S t a r o g a r d z i a k i redzili o edukacyji
Zes m i n i s t r a m przyjechanym wew delegacyji
- Wejta my, j a k te Kaszuby
Nie chcómy Kociywia zguby W ł a d z o ! Szmyrgnij d y t k a m i zes j a k i fundacyji!
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Po rzeźbie najliczniej reprezentowaną dziedziną był haft.
Na konkurs nadesłano 64 prace, z czego 31 pochodziło
ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Tczewie.
W szkole tej od 6 lat propagowany jest i reaktywowany
haft wzornictwa Marii Wespowej i Małgorzaty Garnyszowej.
Opiekunką licznego koła hafciarek
jest nauczycielka techniki, Jolanta Bednarczyk.
Za tę aktywność w upowszechnianiu
tradycyjnej sztuki kociewskiego wyszywania
tczewska Szkoła Podstawowa nr 12
otrzymała wyróżnienie specjalne przyznane
przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Wyróżniona przez komisję praca
jedynej uczestniczącej w konkursie hafciarki z Kociewia
Bożeny Ronowskiej z Terespola Pomorskiego

W dziedzinie haftu
III nagrodę uzyskała
Janina Prądzyńska
z Gdańska

II nagrodę przyznano
Krystynie Grot z Gdańska

Jolanta Bednarczyk
przy pracach konkursowych
swoich uczennic

Za kapliczkę ze św. Florianem,
patronem strażaków,
wyróżnienie w kategorii rzeźby
uzyskał Jerzy Kamiński z Barłożna

'

III nagrodę w kategorii rzeźby
przyznano Zbigniewowi Dembskiemu z Gniewa

Dwóch twórców w dziedzinie rzeźby
nagrodzono za wykonane szopki ludowe.
Regina Matuszewska z Czarnegolasu
otrzymała III nagrodę,
a Stanisławowi Placie z Gdańska
przyznano II nagrodę (fot. u dołu)

JOLANTA BEDNARCZYK

J

uż po raz siódmy w 2000 roku w regionie kociewskim
odbył się konkurs twórców ludowych obrazujący ich do
robek ostatniego okresu. Przegląd ten znany jest od kil
kunastu lat, należy jednak pamiętać, że jest to biennale, a więc
konkurs wraz z wystawą organizowany co dwa lata przez
Starogardzkie Centrum Kultury.
Ostatnia edycja zgromadziła w różnych kategoriach
205 prac nadesłanych przez 28 twórców. Jury do wystawy
zakwalifikowało 180 prac w dziedzinie haftu, koronki szy
dełkowej, plecionkarstwa, bednarstwa, malarstwa i rzeźby.
Tradycyjnie już najbogatszy i najliczniejszy dorobek za
prezentowali rzeźbiarze. Kociewscy mistrzowie dłuta przed
stawili 85 prac, charakteryzujących się wielką różnorodno
ścią i szeroką tematyką. Stąd wniosek, że nadal ta dziedzina
rozwija się na Kociewiu najszerzej. Rzeźbiarze złożyli do
oceny zarówno rzeźby figuralne, sceny rodzajowe jak i dzie
ła płaskorzeźbione. W kategorii malarstwa jury oceniło
23 prace pochodzące od dwóch autorów.
Dużą ilość prac zgromadzono także w grupie haftu. Dwu
nastu twórców przygotowało 64 przykłady sztuki ludowego
wyszywania. Szkoda, że w tej wielkiej ilości znalazła się tyl
ko jedna twórczyni z Kociewia - Bożena Ronowska z Tere
spola Pomorskiego. Przykład ten świadczy o dwóch za
stanawiających faktach. Należy przypuszczać, że sztuka
wyszywania, tak powszechna w czasach działalności
Marii Wespowej i Małgorzaty Garnyszowej, obecnie na
Kociewiu nie znajduje już chętnych naśladowczyń. Je
dynie jedna przedstawicielka z regionu kociewskiego jest
tego najlepszym dowodem. Z drugiej zaś strony trzeba
się zastanowić, komu konkurs sztuki ludowej Kociewia
winien służyć. Liczny udział autorów z Trójmiasta (głów
nie z Gdańska) wcale nie świadczy o tym, że haft kociewski jest współcześnie powszechną dziedziną sztuki
ludowej w regionie. Po prostu na konkurs przysyłają swoje
prace ci, którzy opanowali warsztatową umiejętność wy
szywania, a wyhaftować mogą każdy wzór - kurpiowski,
sandomierski, krakowski albo kaszubski i przy okazji też
kociewski. Tę wątpliwość przekazujemy pod rozwagę
organizatorom przyszłych edycji konkursu.
Wątpliwość inną budzi także zaliczenie do grupy haftu
koronkarstwa szydełkowego, które na Kociewiu nie miało
wielkiej tradycji wśród ludu i było raczej zawsze zaliczane
jako umiejętność twórczyń z miasta. Udział w konkursie au
torek z Gdańska fakt ten jakoby potwierdza.
Zanikają także dziedziny dawnego tradycyjnego rzemio
sła ludowego, stanowiącego niegdyś przykłady prawdziwej
sztuki. Na konkurs przysłał swojąpracę tylko jeden bednarz
- Alfred Hołda (Dolna Wymiary) i para plecionkarzy z Fran
ka koło Kalisk - Urszula i Gerard Jurczykowie.
Zapewne rację miał prof. Aleksander Jackowski, który
powiedział kiedyś, że twórczość jest sposobem na życie, a na
wet więcej: sensem życia. Zwiedzając pokonkursową wy
stawę, której otwarcie miało miejsce w starogardzkim dniu
II Kongresu Kociewskiego, należy uznać, że ludowi twórcy
Kociewia potwierdzili tę ideę, bowiem znaleźli sposób na
uzewnętrznienie piękna regionalnej tradycji.
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Jury VII konkursu Współczesna sztuka ludowa Kociewia
w składzie:
Krystyna Szałaśna - Muzeum Etnograficzne w Gdańsku-Oliwie (przewodnicząca),
Elżbieta Ball-Szymroszczyk - Krajowa Komisja Arty
styczna i Etnograficzna Fundacji „Cepelia" w Gdyni,
Sonia Klein - Muzeum Kaszubskie Park Etnograficzny
we Wdzydzach Kiszewskich,
Edmund Zieliński - Stowarzyszenie Twórców Ludowych
Oddział w Gdańsku,
Adam Haras - Starogardzkie Centrum Kultury w Staro
gardzie Gdańskim (sekretarz) przyznało:

• w dziedzinie rzeźby
- dwie równorzędne II nagrody: Stanisławowi Placie
(Gdańsk) i Zenonowi Miszewskiemu (Starogard);
- trzy równorzędne III nagrody: Michałowi Ostoja-Lniskiemu (Czarna Woda), Zbigniewowi Dembskiemu (Gniew)
i Reginie Matuszewskiej (Czarnylas);
- wyróżnienia: Rajmundowi Zielińskiemu (Zblewo),
Łukaszowi Kamińskiemu (Czarna Woda), Marcinowi Biesek (Czarna Woda), Markowi Pawelec (Zblewo), Jerzemu
Kamińskiemu (Barłożno) i Leszkowi Prorokowi (Zblewo);

• w dziedzinie malarstwa
- wyróżnienie: Janowi Białkowskiemu (Gniew);

• w dziedzinie haftu
- dwie równorzędne I nagrody: Alfredzie Nawrockiej
(Gdańsk) i Halinie Wensierskiej (Gdynia);
- III nagrodę: Janinie Prądzińskiej (Gdańsk);
- wyróżnienia: Bożenie Ronowskiej (Terespol Pomor
ski), Krystynie Guzińskiej (Gdańsk), Alicji Zając (Gdynia)
i Barbarze Imiłkowskiej (kociewiance z Kassel);

• w dziedzinie koronek szydełkowych
- II nagrodę: Krystynie Grot (Gdańsk);
- dwie równorzędne I I I nagrody: Janinie Weryho
(Gdańsk) i Stefanii Marczak (Gdańsk);
- wyróżnienia: Jadwidze Jaros (Gdańsk) i Annie Moros
(Gdańsk);

• w dziedzinie plecionkarstwa
- nagrodę specjalną: Urszuli i Gerardowi Jurczykom
(Frank);

• w dziedzinie bednarstwa
- nagrodę: Alfredowi Hołda (Dolna Wymiary);

• za uczestnictwo
- Szkole Podstawowej nr 12 (Tczew).
Serwis fotograficzny konkursu - patrz barwna rozkładówka
na str. 24-25.

Z

cję) stwarzająniezwykle odświętny nastrój i zachęcają by naj
lepiej zasiąść do mis pełnych rozmaitego jadła. Aż trudno uwie
rzyć, że nie jest ono prawdziwe.
Oglądanie tej wystawy dostarcza bogactwa przeżyć, na
kłania do refleksji; jest pochyleniem się nad tradycją.
Przy budynku muzeum znajduje się niewielki skansen,
w którym obok chaty kujawskiej jest też chata zamożnych
gospodarzy z bliskich nam Borów Tucholskich oraz z Kociewia. W chacie tucholskiej można się poczuć jak u siebie,
tylko nieco dawniej, w ciepłych babcinych opowiadaniach
jak to piyrwu na Gwiazdka biwalo, pachnących slojskimi
piernikami...
Z karty informacyjnej można wyczytać: „cały dom sprząt
nięty, podłogi wyszorowane...", później widzimy choinkę
z błyszczącym szpicem i gwiazdora, który przychodził z pydó.

bpiski Kociewskie trafiają do Świecia nad Wisłą, szko
da, że tylko od święta. Może po bardzo udanym II Kon
gresie Kociewskim będzie lepiej... Ostatni tj. 4 (25)
numer z daleka kusi zimową okładką, z bliska też zawarto
ścią. Obok Kociewskiego Magazynu Regionalnego, Zapiski Ko
ciewskie powinny znaleźć się (co najmniej) we wszystkich
szkolnych bibliotekach, również na świeckim Kociewiu.
II Kongres Kociewski przeszedł do historii, ale jego owo
ce dojrzewają. Można mieć nadzieję, że ich smak docenią
m.in. słuchacze Podyplomowych Studiów Edukacji Regio
nalnej, uruchomionych w tym roku akademickim w Akade
mii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Niektórzy ze słu
chaczy uczą w kociewskich szkołach i mają ciekawe plany
edukacji regionalnej, dzięki której III kongres będzie miał
jeszcze więcej świadomych odbiorców.

JOANNA BINIECKA

Gwiazdka wskazuje drogę do Torunia
Ostatnio odwiedziliśmy ciekawą wystawę, przygotowa
ną z rozmachem i bardzo starannie przez Muzeum Etnogra
ficzne w Toruniu. Już sam tytuł wystawy: Wigilia. Czas ocze
kiwania, czas magii jest zachęcający. W pierwszej części
ekspozycji pokazano cztery XIX-wieczne wigilie w rodzinach
chłopskich z różnych regionów etnograficznych: katolickiej lud
ności kurpiowskiej z terenów leśnych, prawosławnych chło
pów z Podlasia, ewangelickich górali śląskich z Beskidów,
Hucułów - górali wschodnich Karpat wyznania grekokatolickiego. W drugiej części zaprezentowano cztery wigilie róż
nych stanów i w różnym czasie: szlachty z wileńszczyzny
w XIX wieku, chłopów podkrakowskich z początku XX wie
ku, rybackiej ludności kaszubskiej z terenów nadmorskich
w okresie międzywojennym oraz mieszkańców wielkopol
skich miast w latach 60. XX wieku. Dobór miejsc wigilij
nych przypomina zwiedzającym o bogactwie i różnorod
ności polskiej kultury w czasie i przestrzeni. Staranne
aranżacje wigilijnych stołów (lub ław pełniących tę funk-

Aż chciało mi się od razu głośno wspominać, że u nas, na
Kociewiu, tyż tak zamanówszy bilo.
Natomiast przy kociewskiej chacie pokazano zimowe
zwyczaje związane z Sylwestrem i świętem Trzech Króli.
O psotach chłopaków (tj. lorbasów lub glubasów czy też wol
niejszych knapów) przypomina buda psa osadzona na dachu.
Dowiadujemy się tu (a raczej przypominamy sobie), że Stary
Rok zawdi odchodziłździebko z przimusam...
Niedawno byliśmy świadkami odejścia nie tylko roku, więc
i wystawa w Toruniu posiada dużo większą rangę. Miejmy na
dzieję, że i w trzecim tysiącleciu nasze rodzinne uczucia i wspo
mnienia będą dążyć ku Gwiazdce. Kto może, powinien
obejrzeć tę wystawę, która będzie czynna do połowy marca.
Organizatorom należą się gorące podziękowania za pieczoło
witość w zgromadzeniu tak wielu rekwizytów, za ciekawą aran
żację, za ożywienie dobrego ducha tradycji, który odwiedza
„święte kąty" w izbach, dzieli kaszubskiego węgorza, przypija
do nas, dzieli się opłatkiem, a nawet rozdaje podarki.

Czy wiecie, że...
W Tczewie w 1999 roku znaj
dowało się 18.400 mieszkań
o łącznej ilości 61.400 izb. Po
wierzchnia jednego mieszkania
wynosiła średnio 52,9 m 2 i za
mieszkiwało ją 3,3 osoby.

W ostatnich pięciu latach (od
1995) na 100 mężczyzn przypada
ło w Tczewie 107 kobiet, a na
1000 osób zawierano średnio
w roku około sześć małżeństw.
*

*
Wydatki budżetu Tczewa na
jednego mieszkańca w 1999
roku wyniosły 989,0 zł, czyli
były mniejsze niż w Starogar
dzie Gd., Wejherowie, Malbor
ku, Kwidzynie.

Powierzchnia Tczewa w porów
naniu z 1960 rokiem jest obecnie
znacznie mniejsza. Wówczas ob
szar miasta liczył 35 km2, teraz tyl
ko 22 knr.Nąjwięcej powierzchni
w Tczewie przypada na użytki
rolne (41,8%), a potem dopiero na
tereny osiedlowe (29,0%).

"\

Według danych na koniec
1999 roku w Tczewie na trasach
komunikacji miejskiej o łącznej
długości 29 km poruszały się
44 autobusy. Przewiozły one
w całym roku 16.900 pasażerów,
czyli najmniej w ciągu ostatnich
pięciu lat, co stanowi m.in.
62,4% w stosunku do 1995 roku
i np. 70,4% do 1998 roku.

Na podstawie:
Tczew w liczbach 2000, Urząd Sta
tystyczny w Gdańsku i Urząd Miej
ski w Tczewie.
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a początku stycznia 2001 roku w koś
ciele św. Mateusza w Starogardzie Gd.
ogłoszono wyniki IX Kociewskiego
Konkursu Plastycznego na Szopkę
Bożonarodzeniową, zapoczątkowanego przez
Danutę Farysej w 1992 roku. Przedmiotem kon
kursu były prace wykonane przez uczniów pod
opieką nauczyciela lub opiekuna, a także samo
dzielnie przez dorosłych.
Konkursowi patronowali: Prezydent Miasta
Starogardu, Stanisław Karbowski, Starosta Sta
rogardzki, Andrzej Grzyb, Starosta Tczewski,
Marek Modrzejewski i redakcja „Dziennika Bał
tyckiego" Oddział w Starogardzie.
Konkurs przeprowadzono w czterech kate
goriach: dorosłych, Domów Pomocy Społecznej,
uczniów gimnazjów i liceów oraz uczniów szkół
podstawowych.
Do oceny zgłoszono prace zarówno indywi
dualne jak i wykonane zespołowo. Łącznie
w konkursie udział wzięło 154 uczestników.
W KATEGORII DOROSŁYCH nagrodę głów
ną (grand prix) przyznano Jerzemu Kamińskiemu
z Barłożna. Dwiema równorzędnymi nagrodami
wyróżniono twórców ze Starogardu: Zenona Miszewskiego i Leszka Burnickiego.
W GRUPIE DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
nagrodę główną przyznano pracy zbiorowej z Rokocina (Jarosław Szreder, Zbigniew Płok i Jan
Krause), wykonanej pod opieką Mateusza Kurow
skiego. Trzy równorzędne nagrody przyznano
również Zbigniewowi Staroście ze Środowisko
wego Domu Samopomocy w Tczewie, pracy
zbiorowej z Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci
Niepełnosprawnych MOPS w Tczewie i Zbignie
wowi Górskiemu z Domu Pomocy Społcznej
w Rokocinie.
W KATEGORII GIMNAZJÓW I LICEÓW
nagroda główna przypadła Natalii Burczyk
z Ośrodka Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie.
Cztery równorzędne nagrody przyznano Mag
dzie Kamińskiej z Barłożna, Piotrowi Krajni
kowi z D ą b r ó w k i Tczewskiej, Piotro
wi Owczarkowi z Lisówka koło Osieka oraz
Pulicznemu Gimnazjum nr 1 w Starogardzie.
W KATEGORII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
nagrodę główną otrzymał Gracjan Radomski
z Zelgoszczy (opiekunka Janina Radomska).
Nagrodzono także sześć innych prac: zbiorowo
klasę IVa ze szkoły w Pogódkach, Damiana
Lipskiego z Kalisk, Darię Burczyk ze Starogar
du, Łukasza Kamiiiskiego z Barłożna oraz Barto
sza i Łukasza Ozimków z Bytoni.

Przed ołtarzem
i w klasztorze
BOGDAN BIELIŃSKI

r

Śluby zakonne i powołania kapłańskie w pomorskiej familii Bielińskich

R

odzina Bielińskich, dla której wspólnym przodkiem
jest Kazimierz, ożeniony z Marianną Kłos - urodze
ni w początku XIX wieku - zamieszkiwała w Pączewie koło Skórcza i nadal tam mieszka trudniąc się od poko
leń rolnictwem.
Wśród różnorodnych zawodów przodków Bielińskich
występują- w czwartym i piątym pokoleniu licząc od ante
nata Kazimierza - złożone śluby zakonne i powołania ka
płańskie. Dzisiaj dojrzałym z ukształtowanym zawodem jest
już szóste pokolenie, jednak nie pojawiły się dalsze powoła
nia i liczba ich zatrzymała się tym czasem na wymienionych
tu osobach.
Wszystkie powołania występująwśród trzech synów Ka
zimierza: Józefa, Jana i Michała.
Tak więc grono powołanych księży i zakonnic otwiera
ks. Wacław Bieliński z Łodzi i jego siostra Maria - szarytka
z Bysławka oraz dwie siostry Anna i Maria Ornass (wszyscy
są zstępnymi Józefa). Dalej ks. Gracjan Bieliński z Sarnowa
i jego siostrzeniec ks. Henryk Szwarc z Lisnowa oraz ks. Mie
czysław Bieliński z Bydgoszczy sąz linii Jana. Wreszcie dwie
siostry rodzone Anna i Pelagia Lipińskie, zmarłe przedwcze
śnie w okresie międzywojennym, są wnuczkami trzeciego
z synów - Michała.
Wszystkie siostry, razem jest ich pięć, wybrały ten sam
zakon Sióstr Miłosierdza, zwanych też szarytkami. Przyczy
ną tego jednorodnego wyboru mogły być kontakty rodzinne,
bądź odpowiadała im reguła służenia chorym i ubogim, a tak
że oddziaływanie Chełmna jako ośrodka edukacyjnego,
w którym była i jest dotąd siedziba Domu Prowincjalnego
tego Zgromadzenia.
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia założone zostało we
Francji w 1633 roku przez św. Wincentego a Paulo przy
współudziale św. Ludwiki de Maurillac. W roku 1652 spro
wadziła je do Polski królowa Maria Ludwika. Do Chełmna
siostry przybyły w 1694 roku staraniem biskupa Kazimie
rza Szczuki. Po kilku wcześniejszych przesiedleniach,
w 1806 roku król pruski Fryderyk Wilhelm III przekazał
Siostrom Miłosierdzia klasztor po zlikwidowanym zakonie
franciszkańskim. W 1821 roku rząd pruski przekazał im nadto
kościół pobenedyktyński.

Od początku XIX wieku zakon szybko się rozwijał, w szcze
gólności prowadząc działalność leczniczą i opiekuńczo-oświatową. Pod koniec XIX wieku, w wyniku ustawodawstwa kulturkampfu, ograniczono wpływy zakonu, a potem kolejno li
kwidowano poszczególne dziedziny jego działalności.
W okresie okupacji, pomimo likwidacji zakonów, Dom
Centralny Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie
utrzymał się i był czynny, choć funkcje kierownicze przejęły
siostry z obywatelstwem niemieckim.
W 1965 roku władze PRL zlikwidowały dom zakonny, ale
z początkiem lat 90. reaktywowano działalność poprzednią.

Hasłem tego zakonu jest Caritas Christi urget nos, co
oznacza Miłość Chrystusa przynagla nas. Tak jak zasadą
w zakonach jest składanie trzech ślubów: ubóstwo, wierność
i posłuszeństwo, to szarytki dodatkowo ślubująjeszcze słu
żenie ubogim. Strojem ich jest granatowy habit (3/4 długo
ści) i tego samego koloru welon.
Zwierzchnictwo nad klasztorami tego zakonu sprawuje
Dom Prowincjalny Chełmińsko-Poznański w Chełmnie nad
Wisłą. Jest on w Polsce jednym z trzech równorzędnych
w hierarchii, obok krakowskiego i warszawskiego. W Pro
wincji Chełmińsko-Poznańskiej w 1995 roku domów było
35, w których przebywały 362 siostry prowadzące bardzo
ożywioną działalność opiekuńczo-leczniczą, szczególnie
wśród ubogich.
Jednym z tych domów jest klasztor w Bysławku, z którym
związane są dwie siostry z omawianej rodziny Bielińskich.
Klasztor założony został w 1602 roku z dawnego dworu Żalińskich. Początkowo przeznaczony był dla sióstr słabych
i starszych. Gdy zniesiony został klasztor benedyktynek
w Chełmnie, przeniesiono pozostałe siostry do Bysławka; stan
taki trwał do początku XIX wieku. W 1821 roku przywróco
no klasztor Siostrom Miłosierdzia, jednakże nie na długo,
bo już w 1857 roku przejęli go reformaci, którzy po nie
całych dwudziestu latach musieli uchodzić, a w 1882 roku
wróciły tu ponownie siostry Wincentki z Chełmna.
W 1920 roku urządzono przy klasztorze szkołę gospodar
czą dla dziewcząt.
Budynek klasztorny stanowi jednolitą bryłę z kościołem
pw. św. Wawrzyńca. Obecne wnętrze pochodzi z 1821 roku
i posiada cechy baroku i klasycyzmu. Do klasztoru przylega
niewielki cmentarz o kształcie zbliżonym do kwadratu.
W kolejności chronologicznej wstępowanie do zakonu
w rodzinie zapoczątkowały siostry Anna i Pelagia Lipińskie.
Były one córkami Walentego Lipińskiego, który poślubił
Annę Bielińską córkę Michała i Julianny Boroch.
Rodzeństwo sióstr było dość liczne. Było ich razem dzie
sięcioro, w tym dwoje zmarło wcześnie. Rodzice mieszkają
cy w Pączewie zajmowali się rolnictwem. Ich zabudowania
mieściły się za torami w kierunku na Czarnylas. Dziadek
po mieczu, Korneli Lipiński (1842-1913) był uczestni
kiem powstania styczniowego 1863 roku i dostał się do niewo
li carskiej, a po wydaniu go Prusakom więziony był w Dział
dowie. Po wyjściu na wolność został współzałożycielem Spółki
Pożyczkowej w Bobowie i później podskarbim w Banku
Spółdzielczym w Skórczu.

P

ierwszą wstępującądo zakonu była Anna Lipińska, uro
dzona 23 listopada 1897 roku w Pączewie. Do klasz
toru wstąpiła 8 października 1920 roku, a pierwsze ślu
by złożyła 28 października 1925 roku. Zmarła w Chełmnie
25 kwietnia 1928 roku w wieku 30 lat.
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Drugą w kolejności była Pelagia Lipińska, urodzona
15 grudnia 1901 roku w Pączewie. Wstąpiła do klasztoru
16 maja 1923 roku. Pierwsze śluby złożyła 15 sierpnia
1928 roku. Przebywała w domu zakonnym Sióstr Miłosier
dzia w Środzie i tu zmarła w wigilię Bożego Narodzenia
1928 roku.
Niestety, brak jakichkolwiek informacji w księgach
archiwalnych w Biurze Prowincjalnym w Chełmnie poza
stwierdzeniem, że siostry te figurują w ewidencji zako
nu, a wcześniej posiadane dane zostały w niewielkim stop
niu zweryfikowane. Nie wiadomo, czy jest ślad grobu
s. Pelagii w Środzie, natomiast pewnym jest, że grób s. Anny
nie zachował się.
Dom Prowincjalny Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie

Grób s. Anny Agnieszki Ornass znajdujący się w Chełmnie

Cmentarz przyklasztorny w Bysławku,
na którym spoczywa Maria Marta Ornass

S. Maria i ks. Wacław z matką Anną Bielińską
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W rodzinie pamiętają, że i trzecia siostra Bronisława
- najstarsza z rodzeństwa - opuściła dom rodzinny i udała
się do klasztoru, jednakże ze względu na liczną rodzinę, któ
rej potrzebna była pomoc, została zmuszona do powrotu. Ta
wiadomość nie została jednak potwierdzona w archiwach
Zgromadzenia.
Dwie kolejne siostry również pochodzą z jednej rodziny
Eugeniusza Ornassa i Rozalii Bielińskiej, córki Józefa i Jó
zefiny Czemskiej. Rozalia przez ożenek weszła w posiada
nie gospodarstwa Ornassów w Rajkowach, mieszczącego się
na wybudowaniu bliżej Subków. Rodzeństwa w rodzinie Eu
geniusza było ośmioro, z którego Ludwika - wychodząc za
Maksymiliana Brzozowskiego - pozostała na rodzinnym go
spodarstwie rolnym.
Anna Agnieszka Ornass urodziła się 15 września
1902 roku w Rajkowach. Po odbyciu postulatu w szpita
lu św. Floriana w Bydgoszczy wstąpiła do Zgromadzenia
23 lipca 1925 roku. Swoje przygotowanie do przyszłych po
sług zaczęła od zdobycia dyplomu aptekarki, a następnie
wysiana została do Poznania, gdzie ukończyła szkołę pielę
gniarską. Po pięciu latach pobytu w klasztorach złożyła pierw
sze śluby 15 sierpnia 1930 roku. Zaliczając poszczególne for
macje przeszła przez kolejne placówki: aptekę w Wejherowie,
Bydgoszczy i Chełmnie, potem przez cztery lata służyła dzie
ciom przebywającym w Domu św. Wincentego w Chełmnie.
W 1966 roku, będąc już na emeryturze, przeszła z klasz
toru do Domu Prowincjalnego w Chełmnie, przejmując opie
kę nad miejscowymi kościołami. Zmarła 19 maja 1986 roku
w Chełmnie. Pochowana została na starym cmentarzu kato
lickim na najwyższym tarasie.
Maria Marta Ornass przyszła na świat 23 listopada
1903 roku w Rajkowach. Po odbyciu postulatu w szpitalu
powiatowym w Świeciu wstąpiła do Zgromadzenia 16 paź
dziernika 1925 roku. Pierwszy ślub złożyła po pięciu latach
18 października. Przechodząc poszczególne formacje służy
ła w szpitalach w Tczewie i Inowrocławiu, w tym ostatnim
jako pomoc biurowa. W 1937 roku zdobyła dyplom pielę
gniarki i już z tymi kwalifikacjami pracowała w Gdyni, Po
znaniu, Wągrowcu i Wolsztynie. W tej ostatniej miejscowo
ści pełniła funkcję siostry służebnej-przełożonej domu.
W Bydgoszczy-Fordonie była od 1967 roku i dalej służyła
chorym. Do Bysławka wysłana została w 1969 roku, będąc
już od pięciu lat (od 1964 r.) na emeryturze. Zmarła 1 stycz
nia 1987 roku w Bysławku i pochowana została na przyklasz
tornym cmentarzu.
Również z trzeciej rodziny Bielińskich - Józefa i Anny
Brejskiej - dwoje dzieci poświęciło się służbie Bożej. Są
nimi siostra Maria i ksiądz Wacław Bieliński.
Rodzice obojga pochodzą z drobnoziemiańskiej rodziny
od wielu pokoleń zasiedziałej w Pączewie na Kociewiu. Mieli
aż osiemnaścioro dzieci. Ósmym w kolejności był ks. Wa
cław, a najmłodszą s. Maria. Matką ich była siostra Jana Brej-

skiego, wojewody pomorskiego w Toruniu z okresu między
wojennego.
Maria Bielińska urodziła się 28 września 1910 roku w Pączewie i w tej wsi w wieku 6 lat rozpoczęła naukę. W roku
1918 rodzice posłali ją do liceum dla dziewcząt w Starogar
dzie. W dwa lata później zmieniła ją na polską szkołę wy
działową. W 13 roku życia uczęszczała do Państwowego
Gimnazjum Żeńskiego w Tczewie, lecz z czwartej klasy ojciecjązabrał za namową rodziny, która twierdziła, że dziew
czynie nie jest potrzebne wykształcenie lecz posag. Wów
czas podjęła pracę w Banku Ludowym w Starogardzie. W tym
czasie udzielała się w harcerstwie i w Stowarzyszeniu Mło
dych Polek. Patronem stowarzyszenia był ks. Ryczakowicz, póź
niej ks. Czesław Racki.
Zamiar pójścia do klasztoru poprzedzony był okresem
przemyśleń. Rodzice dowiedzieli się o tym dopiero po pod
jęciu decyzji przez córkę. Dość wspomnieć, że mając zgodę
przełożonych Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Chełm
nie na przyjęcie i pozostanie w klasztorze, musiała prosić
o czas na rozwiązanie umowy o pracę i na pożegnanie z ro
dziną, co wymagało półrocznego odroczenia. Na dość szybką
i pozytywną decyzję o przyjęciu wpływ miało również i to, że
w jej bliskiej rodzinie byli już księża i siostry zakonne.
Do klasztoru Maria wstąpiła w 1933 roku rozpoczynając
od postulatu w Poznaniu, który trwał 1,5 roku, czyli pół roku
dłużej od okresu wyznaczonego dla wszystkich, ale za to
zakończył się egzaminem na dyplomowaną pielęgniarkę.
Nowicjat, zwany seminarium, przeszła w Chełmnie. Przy
szłe zakonnice poznawały w tym czasie reguły, zwyczaje,
obowiązki i prace, które czekały na nie w przyszłości. Po
roku pobytu Maria założyła habit zakonny, nazywany tu świę
tą suknią i otrzymała skierowanie do Szpitala Dzieciątka Je
zus w Poznaniu. Ten okres trwał 3 lata. Od sierpnia 1939
roku była w Tczewie, skąd we wrześniu odesłano jądo domu
w Pączewie. W 1940 roku rodzice zostali wywłaszczeni
z gospodarstwa. Wtedy Maria wyjechała do Zgromadze
nia w Chełmnie i w ten sposób uniknęła wywiezienia na
roboty do Niemiec. W Chełmnie w maju 1940'roku zło
żyła pierwsze śluby, a potem wysłano jądo Kościana Wiel
kopolskiego i tam pracowała do końca wojny. Po wojnie skie
rowana została do Wrocławia, gdzie służyła przez 27 lat.
W 1972 roku odwołana do Chełmna otrzymała „patent na
siostrę służebną" do Owińska pod Poznaniem, małej i cichej
miejscowości, gdzie przebywała 6 lat. Łącznie były tu cztery
siostry. W dniu 1 września 1979 roku z Owińska wysłano ją
do Zdun (b. woj. kaliskie), gdzie było szesnaście sióstr. Był
to zakład dla 80 upośledzonych chłopców.
W 1982 roku skierowana została do Bysławka. Wspomi
na ten czas jako trudny w porównaniu z dotychczasowymi
zajęciami w różnych domach zakonu. Przyczyniły się też do
tego sprawy rodzinne. W tym czasie z licznej rodziny żyły
już tylko dwie siostiy: Kazimiera i Anna.
Dziś w klasztorze jest jedynie osiem sióstr, w tym poło
wa to już emerytki. Niewątpliwie najstarsząz nich jest s. Ma
ria Bielińska.
ierwszym kapłanem w tej familii był ks. Wacław Bie
liński urodzony 12 sierpnia 1903 roku w Pącze
wie. Pierwsze nauki pobierał już od piątego roku
życia w miejscowej szkole ludowej. W 1914 roku rodzice
oddali go do Państwowego Gimnazjum Klasycznego
w Chełmnie, a z chwilą odzyskania przez Pomorze niepod
ległości, w roku 1920 przeszedł do gimnazjum w Starogar
dzie. Tutaj 16 czerwca 1924 roku przystąpił do egzaminu
dojrzałości, jednak go nie zdał. Nie chcąc tracić roku zabiegał

Klasztor Sióstr Miłosierdzia w Bysławku

bezskutecznie o przyjęcie do Seminarium Duchownego w Pel
plinie. W tym czasie powołany został na 1,5 roku do czynnej
służby wojskowej i w 1926 roku przeniesiony do rezerwy. Po
nownie starał się o przyjęcie do Seminarium Duchownego, tym
razem w Łodzi i z pozytywnym skutkiem. Po ukończeniu
seminarium święcenia kapłańskie uzyskał 30 sierpnia 1931
roku. Mszę prymicyjną odprawił 8 września w rodzinnym Pą
czewie. Pierwsze obowiązki duszpasterskie pełnił jako pre
fekt szkół w Konstantynowie Łódzkim, a od 1933 roku
został wikariuszem w parafii pw. Św. Anny w Łodzi.
W biogramie autorstwa Józefa Milewskiego w Małym
słowniku duchownych Kociewia, ofiar represji 1939-1956 czy
tamy, że ks. Wacław był działaczem niepodległościowym, na
leżącym do zgrupowania skupionego wokół konspiracyjne
go czasopisma „Pochodnia" w Łodzi. Założone ono zostało
w grudniu 1939 roku przez Związek Jaszczurczy dla ziem
zachodnich z myślą o ich powrocie do Macierzy. Ta działal
ność była przyczyną aresztowania księdza przez gestapo
8 marca 1941 roku. Z więzienia łódzkiego ksiądz został prze
transportowany do Poznania i osadzony w tamtejszych for
tach. Dnia 9 sierpnia 1941 roku przewiezino go do obozu
koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie z wycieńczenia prze
trwał zaledwie około 10 dni. Zmarł 20 sierpnia 1941 roku.
Tu w Oświęcimiu zamęczony też został jego proboszcz.
Pozostali dwaj wikariusze, księża Jan Biela i Teofil Mielczarski, przeszli przez obóz w Dachau i wrócili do macierzy
stej diecezji.
W ostatnich dniach życia ks. Wacława opiekował się nim
i duchowo wspierał w obozie ks. Konrad Szweda z Cieszy
na. Gdy po ciągłych męczarniach ks. Wacław odzyskał na
pewien czas przytomność, wyjawił, że pracował przy nosze
niu dachówek, a gdy dowiedziano się że jest księdzem, to
zamierzano go zabić. Gdy zmarł „trupiarze" zabrali jego zwło-
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Ks. Wacław Bieliński
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Ks. Gracjan Bieliński wraz z ks. Henrykiem Szwarcem

ki do wspólnej kostnicy szpitala więziennego, a następnie
do krematorium, gdzie je spalono.
Po wojnie ks. Wacławowi Bielińskiemu nadano uchwałą
Rady Państwa z 17 czerwca 1950 roku pośmiertnie Krzyż
Oficerski Orderu Ordrodzenia Polski.
Ks. Gracjan Bieliński był synem Tofila i Zuzanny z d. Gra
bowskiej. Urodził się 4 listopada 1913 roku w Zelgoszczy.
W 1933 roku został absolwentem Państwowego Gimnazjum
Klasycznego w Starogardzie. Studiów w Seminarium Du
chownym w Pelplinie nie zdążył ukończyć i w atmosferze
represji hitlerowskich w 1939 roku jako młody kleryk opu-

Kościół parafialny w Sarnowie
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ścił Zelgoszcz udając się na południe Polski. Tam przetrwał
lata okupacji spiesząc z posługą religijną osobom wśród któ
rych się ukrywał.
Po wojnie powrócił na Pomorze i w macierzystej
uczelni - Seminarium Du.chownym w Pelplinie - uzyskał
święcenia kapłańskie 24 lutego 1946 roku. Wikariuszem
był w Grabowie, Czersku, Nowem, nad Wisłą i w Gru
dziądzu. W Lisnowie był już administratorem miejsco
wej parafii pw. Chrystusa Króla. W 1968 roku przenie
siony został do Sarnowa, ajego dawną parafię objął jego
siostrzeniec, ks. Henryk Szwarc.
Kościół w Sarnowie pw. Św. Marcina ma długą i burzli
wą historię. Pierwsza wzmianka o nim zachowała się z roku
1340. Wiadomo też, że uszkodzony został w czasie wojen
szwedzkich. Gruntownie odnowiony został w 1881 roku.
W 1938 roku kościół uległ zapewne częściowemu spaleniu,
skoro już w następnym roku został odbudowany.
Kościół zbudowany jest z kamienia polnego z uży
ciem granitu łamanego i ma rzut prostokąta z wieloma
przybudówkami. Poza przylegającą zakrystią i dobudo
waną kapl icąj est też kaplica grobowa rodziny Działowskich
z drugiej połowy XIX wieku, a także kruchta z czasu ostat
niej odbudowy po spaleniu. Część szczytowa kościołajest
ceglana.
Starsi parafianie pamiętają w tym także kustosz muzeum
piaseckiego Jan Ejankowski, którego ojciec od 1922 roku
był organistą w Sarnowie, o uczestnictwie w mszach
gen. Józefa Hallera. Generał, w latach 20. po przejściu
w stan spoczynku, zakupił część dawnego majątku w po
bliskim Gorzuchowie. Przyczynił się też dla parafii wy
stawiając w 1933 roku na górce grotę z figurą Matki Bożej,
która zniszczona została podczas okupacji. Do naszych cza
sów przetrwała wystawiona przez Hallera w 1938 roku
figura św. Andrzeja Boboli.
Ks. Gracjan Bieliński był proboszczem w Sarnowie od
1968 roku do śmierci. Zmarł 1 czerwca 1981 roku, pocho
wany został na miejscowym cmentarzu.
Ks. Henryk Szwarc jest synem Franciszka i Stefanii
z d. Bielińskiej i siostrzeńcem ks. Gracjana Bielińskiego. Uro
dził się 1 września 1933 roku w Janinie, parafia Godziszewo
na Pomorzu Gdańskim. Rodzice mieli gospodarstwo rolne,
które odziedziczył młodszy brat Kazimierz. Do szkoły po
wszechnej w Linowcu, a od 1946 roku do Gimnazjum i Li
ceum w Starogardzie. Po zdaniu matury w 1951 roku podjął
studia w Seminarium Duchownym w Pelplinie, które zakoń
czyły się wyświęceniem na kapłana 21 grudnia 1957 roku.
Mszę prymicyjną odprawił 23 grudnia 1957 roku w ko
ściele pw. św. Jana Nepomucena w Godziszewie. Wika
rym był w Starogrodzie koło Chełmna (1958-1961),
w Pruszczu Pomorskim (1961-1963), Pokrzydowie koło
Brodnicy (1963-1964), Żukowie (1964-2 m-ce) i w Golubiu Dobrzyniu (1964-1968).
Nominację na proboszcza parafii pw. Chrystusa Kró
la w Lisnowie otrzymał 15 marca 1968 roku. Jednocze
śnie od stryja, ks. Gracjana, otrzymał cały katalog spraw
do załatwienia. Najpoważniejszą była budowa plebanii, dla
której wcześniej przygotowano jedynie fundamenty. W wy
niku starań nowego proboszcza na Gwiazdkę 1970 roku
można się było już wprowadzić do niezupełnie wykoń
czonej plebanii.
W 1992 roku w przeddzień 750. rocznicy erygowania
diecezji chełmińskiej nastąpiła kolejna zmiana siedzib i gra
nic diecezji, w wyniku której m.in. z obszaru po prawej stro
nie Wisły utworzono nową diecezję toruńską w skład której
weszły też wspomniane wyżej parafie Sarnowo i Lisnowo.

Ks. kan. Mieczysław
; Bieliński

Gadka po naszamu
Stoją tak sobie, stoją i patrzą, i ni mogą sie nadziwić,
skónd tile uczałich i różnych inkszych móndrich ludzi w Sweciu sie wzianło. Ździebko słojich mómy, ale żam nie myślał,
że jaż tile. Jak żam je Straszkam, tak wiele do kupy nie wjidziałóm. I wypindrowane só, jak na suma. Może na plachandry sie wszystke z całygo Kociewia zmówjili?
Ni, wej, już wiam. To jużjestaj pewnie tan srodze ważny
kongres, co to ło nim zamanówszi wróble ćwirkali, od samy
wiosny. Te psiajuchy, to je wróble, sie już dycht nic mnie nie
bojo. Kto by sie tera bał Straszka, wszistko sie pokełbasiło,
tera straszki bando bezrobotne? Take czasy...
Wróble sie mnie nie bojo, a gapy, to je wrony - tłumacza
tym, chtórne sie po kociewsku eszcze nie nałuczyli, bo mieli
z inno uczbó dość kłopotu - to te gapy dycht mnie pozbadli.
Siedzó se na papli, abo na stary kruszce i fertich. Nawet na
mnie nie spojrzó. Co za czasy!

Najmłodszym i na dziś ostatnim wśród duchownych ze
strony Bielińskich jest ks. Mieczysław Bieliński. Urodził
się 23 sierpnia 1946 roku w Bydgoszczy jako syn kupca Ber
narda i Kazimiery z Kowalskich. Ojciec pochodził z gburskiej rodziny, która z Zelgoszczy przeniosła się do Rzeżęcina w parafii Nowa Cerkiew. Mieczysław nauki pobierał
w Bydgoszczy w Szkole Podstawowej nr 20 im. Jana
Matejki, a maturę złożył w III Liceum Ogólnokształcącym
im. A. Mickiewicza w 1964 roku. Studia teologiczne odbył
w latach 1964-1970 w Seminarium Duchownym w Gnieź
nie, w tym też czasie odbył służbę wojskową w jednostce
kleryckiej. Święcenia kapłańskie przyjął 28 listopada
1970 roku w Bydgoszczy. Mszę prymicyjną odprawił
29 listopada 1970 roku w kościele pw. św. Wojciecha.
Wikarym był w Orzechowie (b. poznańskie), w Gnieźnie
i Czerminie. Najdłużej był wikarym w Bydgoszczy-Fordonie w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej.
Nominację na proboszcza dostał 1 stycznia 1984 roku
otrzymując parafię pw. Błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej w Bydgoszczy-Miedzynie. Była to zupełnie nowo utwo
rzona parafia, więc wymagała całkowitego zorganizowania
łącznie z budową kościoła i plebanii. Prace inwestycyjne trwa
ły do 1992 roku.
Plebania o rozszerzonym programie mieści także przed
szkole na 130 dzieci i dom rekolekcyjny „Tabor".

Kościół pw. Błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej
w Bydgoszczy-Miedzynie

KLEPUŁA

Niestraszny Straszek
Pamniantóm jak pjirwó w każdim ogrodzie był Straszek,
fejn wyrychtowany, a tera jano na obrazkach. Kejś przecho
dzili kele mnie take dość walne knapy i se gadeli, że gdziyś
je nawet muzejum, czy taka parada straszków urzóndzajó.
Co te ludzie wymyśló z długi chwili. Pewnie im sie dłużi,
jak ni majo taki kasty, co to w ni migajó same obrazki, wymyślajó rozmaite głupoty. Dawni to każdi porzóndny strach
był wysztafirowany jak diacheł do ośpic, ale mniał buksy,
żakit, na głowie kapelinder. Tera włożó jakiś topek i só zadowolnióne. Nieraz zamiast ubrania na wetchnianty w ziamnia kij obujó stari miech abo tuta po juksie i taki dziwolóng
ma dziki straszyć. Najwyży może se bjidny zapłakać, bo sóm
siebie się boji.
Raz jeden mój znajomy Straszek - tan wjita, co stoi za
szałerkam Dómachowskich - to mnie mówjił, że niedługo
bandzie na śwecie tylko jedna walna wioska, od jednygo błot
ka do drugigo i jeszcze dali. Bandzie się nazywała Globalna.
Nawet Śwecie, co już je wiancy niż 800 lat stare i długo je
miastam, bandzie do ni należało, do ty wioski. A Starogard
i Szczew to już dycht na pewno, bo już tera só walniejsze.
Kejś sie miastowe śmieli z wiochy, a tera same chcó należić,
nawet ministry sie o to starajó.To sie dziejó tera take cuda,
że najstarsze Straszki o tym nie słyszeli. Weźta w takim Śweciu, była Celulojza, najbardzi walna w cały Ojropie chiba
i komu to przeszkadzało. Ludzie pracoweli, zarabieli, a tera
niejedne tylko wspóminajó, że ździebko śmierdziało, ale inne
rzeczy eszcze gorzy śmierdzo. A najgorsze je to, że ona, ta
Celulojza, sie tak jakoś na Fy nazywa. Zabaczyłóm w kamiń
jak, ni móm głowy do taki nazwy. Najlepji lubia myślyć po
kociywsku, to je po polsku, jano ździebko inaczy. Już zawdy
banda gadał Celulojza- chto nie wji, niech se łobaczy w słow
niku kociywskim, takigo wyrazu na Fy ni ma!
Postanowiłóm sobie, że banda pjilnować tradycyji, bo to
śwanta rzecz. Dzianki nij Polaki wiedzo, że só Polakami
i obaczó jak Ojropa bandzie bez graniców. Bez ta tradycyja
Kociywiaki wiedzo tyż, że só Pomorzakami. Już babie lato
dawno mnie kole kluka przelejciało, bocióny odfrunyli. Wró
ble zawdi só, ale uż ni ma czereśniów, wiśniów, to móm
wolne. Tera bando pjilnować tradycyji. Wiela móndrych, szikownych ludzi gadało i gada, że to je śwanta rzecz!
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Miasto mojej młodości
CZESŁAW KNOPP

ciąg dalszy

Droga do wiedzy
dąc ulicąNad Wisłą, w kierunku parku, dochodziło się
do skrzyżowania z ulicami Kołłątaja, Czyżykowską
i Chopina. Na połączeniu Chopina i Kołłątaja była fa
bryka octu, musztardy i likierów Heina. Natomiast na po
łączeniu Kołłątaja i Czyżykowskiej były zabudowania go
spodarcze jakiegoś rolnika. Nie wiem na jakich polach
gospodarzył, ale być może za niemieckim boiskiem spor
towym, naprzeciw Szkoły Powszechnej nr 4. Na rogu na
przeciw był sklep „kolonialny" Murawskiego. W sąsied
nich drzwiach miał wyszynk alkoholu, dosyć popularny
pośród lokalnych popijaczy. Zaraz w następnym podwó
rzu znajdowały się warsztaty ślusarskie i hydrauliczne.
Nam młodszym były one potrzebne, bo ostrzono tam łyż
wy. Na tym podwórzu stał też w okresie zimowym kuter,
którym w lecie przywożono morskie ryby do miasta.

I

Czyżykowską, idąc pod górę, skręcała w prawo przy
zjeździe na ulicę Na Żuławach. Przed narożnym domem
stała wtedy „Boża Męka", kapliczka przydrożna zbudo
wana z żółtej cegły, podobnej do tej, z której były zbudo
wane filary mostowe. Uczono nas, chłopców, że trzeba
przed nią zdejmować czapkę. Tego obowiązku należało
zresztą przestrzegać też przed kościołami.
Trochę dalej, po prawej stronie, stała i nadal stoi szko
ła. W okresie przedwojennym była Szkołą Podstawową
nr 4. Naprzeciw tej szkoły, bliżej Wisły, było kilka dom
ków, a w jednym z nich mały sklepik artykułów codzien
nej potrzeby, należący do Gdańca. Sprzedawano tam rów
nież groszowe cukierki i pięciogroszowe czekoladki.
W szkole nie było sklepiku, więc dzieciarnia tam wyda
wała swoje kieszonkowe.
Latem 1929 roku skończyły mi się domowe wygody.
Kupiono mi tornister, tablicę do której przywiązano mo
krą gąbkę i szmatkę do wycieraniajej na sucho, dostałem
elementarz i musiałem właśnie w tej szkole zacząć zdoby
wać wiedzę. W owym czasie często tę wiedzę wbijano
przez pośladki. Nieco później linijką przez dłonie. Tak
czy inaczej, nie zawsze wszystkim jednakowo ta wiedza
do głowy wchodziła. Szkołę zaczynałem w okresie wyżu
demograficznego po pierwszej wojnie światowej. Szkół
jeszcze nie zaczęto budować, musieliśmy więc zdobywać
wykształcenie na dwie zmiany. Przed południem do szko
ły chodziły dziewczęta, a po południu chłopcy. Lekcje za
czynano o 800, kończyły się o 1230. Popołudniowa zmiana
zaczynała o 1300, a kończyła o 1730. W zimowym okresie
było to już bardzo późno i często dzieciarnia zasypiała na
lekcjach. Klasy w owym czasie oświetlano gazem, który
nie dawał wiele światła, ale pogłębiał śpiączkę. Sytuacja
zmieniła się radykalnie, od kiedy przeniesiono Szkołę
Morską do Gdyni. Wtedy ci, którzy mieszkali w tamtym
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rejonie, zostali do niej przeniesieni. Otrzymała kolej
ny nr 5. Szkoła nr 1 była przy obecnym placu św. Grzego
rza. O ile mnie pamięć nie myli, nazywał się on wtedy
placem Dominikańskim. Budynki na lewo od kościoła były
zajęte przez Magistrat. Dwa budynki po północnej stronie
placu zajmowała szkoła nr 1. Szkoły nr 2 i 3 znajdowały
się na Nowym Mieście.
Naprzeciw szkoły nr 4, było boisko niemieckiego klubu
sportowego. Zdaje mi się, że nazywał się Deutsche Sports
Verein. Kierownikiem szkoły, od połowy lat trzydziestych,
był człowiek o przekonaniach germanofilskich. Starał się
nas przekonywać o wyższości sportu uprawianego przez tę
organizację na zielonej trawie. Kiedy zaczęto budowę szko
ły na placu obok, gdzie do tej pory rosły kartofle, też nie raz
słyszeliśmy uwagi o wyższości niemieckiej kultury.
Około roku 1933 pracę rozpoczął nowy nauczyciel
z Poznania. Ponieważ sam był harcerzem i uważał ruch
harcerski za konieczny dodatek do kształtowania charak
teru młodego człowieka, za zgodą kierownika szkoły, zor
ganizował w szkole drużynę harcerską nr 6. W mieście
już przy wszystkich szkołach istniały takie drużyny, nasza
była ostatnią. Zostałem wtedy harcerzem. Pierwsze mun
durki składały się z bluzy koloru khaki, granatowych
spodenek i czarnego beretu z lilijką. Nasza drużyna nosiła
brązowe chusty. W tej drużynie pozostałem do wybuchu
wojny, pełniąc różnego rodzaju funkcje. Tam też przez
pewien czas prowadziłem drużynę zuchów.
Szkoły nie tylko trudniły się przekazywaniem tajników
wiedzy. Dawały też sporo innego materiału do przetrawie
nia. Wystarczy wspomnieć akademie okolicznościowe.
Pamiętam taką, kiedyśmy już wystarczająco dorośli do
wzięcia w niej czynnego udziału. Byłem wówczas bardzo
zawiedziony, że „Pani" nie wybrała mnie do mówienia
wiersza. Płacząc wróciłem do domu ze skargą do matki.
Mądra kobieta pocieszyła mnie tym, że nauczy mnie wier
sza. Ze swego dużego repertuaru, wyjęła jeden nadający
się na tę okazję. Następnego dnia z dumą obwieściłem
nauczycielce, że ja już wiersz umiem. „No, to go powiedz".
Wygłosiłem tak dobrze, jak tylko mnie matka nauczyła
i od tej pory musiałem go recytować przy każdej okazji,
do czasu kiedy w szkole stwierdzono, że mogę się i in
nych recytacji nauczyć.
Szkoły też uzupełniały brak teatru. Poszczególne kla
sy, jak też i harcerze, przed zakończeniem roku szkolnego
dawały przedstawienia w celu podbudowania kasy obo
zowej. Były to bardzo dobre sztuki, na miarę możliwości
młodzieży, ale wyciskały niejedną łezkę z oczu rodziców.
W mojej szkole nie było laboratoriów. W szóstej kla
sie, aby nas zapoznać z pracą laboratoryjną, co dwa tygo
dnie dwóch uczniów szło po południu do szkoły nr 5, gdzie
demonstrowano im proste doświadczenia z fizyki. Na
następnej lekcji ci uczniowie demonstrowali swej klasie to,

czego się nauczyli. Nauczyciel często dorzucał do tych
uczniowskich wykładów swoje obserwacje. Patrząc na to
wstecz, dochodzę do przekonania, że była to dobra metoda.
Mile wspominam spotkania ze wszystkimi szkołami,
najczęściej w parku-strzelnicy za torami. Wszystkie szko
ły tam się zbierały, aby spędzić dzień na wspólnej zaba
wie. Każda klasa miała gotowe papierowe czapki o iden
tycznym kształcie, lecz w różnych kolorach dla każdej
szkoły. Dzieci niosły ze sobą lampiony i chorągiewki.
Oczywiście rodzice byli też obecni.
Przy okazji słówko o tej strzelnicy. Zatorami linii byd
goskiej był park ze strzelnicą Bractwa Kurkowego. Mie
ścił się tam budynek barowy, czynny również przy okazj i
lokalnych zabaw i potańcówek. Sama strzelnica znajdo
wała się nieco bliżej terenów należących do wojska. Doj
ście i dojazd ułatwiał nie istniejący już obecnie wiadukt
prowadzący z ul. 30 Stycznia wprost do wejścia na teren
parku. Po prawej stronie był sad, a za nim fabryka maszyn
rolniczych „Muscate". Po lewej pole, za nim staw. Za tym
stawem stały zabudowania gospodarcze państwa Klimów.
W Hali Miejskiej urządzano „wieczorki" dla wszyst
kich szkół. Każda szkoła musiała przygotować jakiś
taniec ludowy, lub regionalną pieśń. Na jednym z takich
wieczorów tańczyłem, w miarę możliwości, krakowiaka,
z Elżunią Brygman. Jej młodszy brat był później zuchem
w mojej drużynie. Sądzę, że w okresie braku teatru z praw
dziwego zdarzenia, te wieczorki dawały poczucie łączno
ści z całym krajem. Odbywały się tam również wieczorki
bajek dla dzieci, prowadzone przez zawodowych aktorów,
którzy przy pomocy przeźroczy opowiadali bajki.
Żadna ze szkół nie miała odpowiednio dużej sali na
zebranie wszystkich uczniów. Urządzano więc takie spo
tkania, jak np. Mikołajki czy też Jasełka w Hali Miejskiej.
Były to wspaniałe okazje do spotkań młodzieży całego
miasta.
W 1935 roku poszedłem do gimnazjum, w którym na
leżało już płacić czesne. Mieściło się ono przy ul. Hallera.
Pełne opłaty wynosiły 220 zł dla dzieci rodziców wolnych
zawodów, a 110 zł dla dzieci pracowników państwowych.
Wielu niezamożnych uczniów kształciło się zupełnie bez
płatnie. Niższa taryfa dotyczyła również uczniów, których
rodzice byli zatrudnieni przez Zarząd Miasta. Dodatkową
regułą było, to że drugie dziecko z rodziny płaciło poło
wę, a trzecie miało naukę bezpłatnie. Poza tym, zależnie
od dyrekcji szkoły, względnie dobrze uczący się ucznio
wie dostawali też dodatkowe zniżki. Nie potrzebowali
wcale mieć samych „bardzo dobrych" aby tę zniżkę otrzy
mać. Więc dla przykładu: ja otrzymywałem taką zniżkę
dodatkową w pierwszym i drugim roku nauki, płacąc tyl
ko 50 zł rocznie, a w trzecim i czwartym 60 zł. Większość
uczącej się młodzieży pochodziła z rodzin kolejarskich.
W klasie uczniowie wzajemnie nie interesowali się tym,
kim są rodzice. Byliśmy sobie równi. Mieliśmy w klasie
synów bogatszych i biednych kupców, rzemieślników, był
syn profesora, taksówkarza, były dzieci zamożnych rolni
ków, pocztowców, policjantów, syn ociemniałego inwalidy
wojennego. Atmosfera była życzliwa i serdeczna. Byliśmy
kolegami, każdy z podobnymi szansami życiowymi.
Grono nauczycielskie było zespołem pedagogów na
dobrym poziomie, zwłaszcza ci, którzy dołączyli do szko
ły w ostatnim roku, jako młodzi absolwenci już polskich
uczelni. Szkoła ta dawała nam nie tylko naukę, ale też

kulturę. Budziła także inne zainteresowania, jak np. mo
delarskie, fotograficzne. Uczono muzyki i mieliśmy cał
kiem niezły chór. W czwartej klasie, uczniowie, którzy
ukończyli 16 lat w maju, mogli uczestniczyć w kursie pra
wa jazdy. Cały kurs kosztował 10 zł. Zajęcia odbywały się
w godzinach popołudniowych, a prowadził je osobiście
dyrektor szkoły, dr J. Zwierzański, na samochodzie zaku
pionym przez Koło Rodzicielskie, popularnie przez nas
nazwanym „bekoniarką". Samochód ten, ćwierćciężarówka, marki Polski Fiat 508, został przystosowany w ten spo
sób, że z tyłu wstawiono mu dwie ławki po bokach, by
mogło tam usiąść czterech uczniów. W ten sposób zdoby
waliśmy amatorskie (zielone) prawo jazdy.
W 1937 roku wprowadzono znowu naukę tańca.
Poprzedni kurs był prowadzony przez nauczyciela wycho
wania fizycznego, prof. W. Jaroszewskiego. Teraz miej
sce jego zajęła nauczycielka. Po kilku lekcjach przypro
wadziła swoje uczennice z innego kursu. Lekcje stały się
wówczas potańcówkami o dużo przyjemniejszym nastro
ju. Gimnazja na zmianę z żeńskim urządzały zabawy. Dzie
lono czas w zależności od wieku, zaczynając od godziny
00
18 (może wcześniej) dla klasy pierwszej i drugiej. Spo
00
dziewano się, że oni będą musieli opuścić salę o 21 .
Uczniowie klasy trzeciej i czwartej mieli prawo pozostać
do 23 00 , a licealiści do 100. Od godz. 22 00 dołączali rodzice
i starsi goście.
W szkole działała też Sodalicja Maryjańska, do której
każdy uczeń powinien należeć.
W zasadzie uczniowie nie mieli za dużo czasu. Prawie
każde popołudnie było czymś zajęte. Raz lekcje muzyki,
kółko modelarskie, kółko fotograficzne, harcerstwo, raz
w tygodniu obowiązkowe gry i zabawy na stadionie, gdzie
przez dwie godziny ćwiczyło się w konkurencjach swego
wyboru. Spodziewano się, że każdy uczeń powinien zdo
być odznakę POS i OS (sportowa i strzelecka). Były one
podzielone na brązową, srebrną i złotą. W zależności od
wieku wymagania były odpowiednio trudniejsze. W celu
ułatwienia zdobycia odznaki strzeleckiej, zbudowano na
terenie szkoły strzelnicę. Strzelanie było zresztą również
wymagane dla odznaki sportowej. Strzelaliśmy początko
wo z wiatrówki, a później z małokalibrowego karabinku
sportowego. Zastanawia mnie fakt, że pomimo tego, że
śmy byli obeznani z bronią palną, nikomu do głowy by nie
przyszło, aby użyć jej w niewłaściwym celu. Myślę na
wet, że to co się obecnie dzieje, jest właśnie powodem
braku poszanowania dla broni i zrozumienia skutków, ja
kie może spowodować.
Sądzę, że w tym miejscu powinienem wspomnieć o na
szym stadionie. Został wybudowany w 1934 roku przy
ul. Bałdowskiej. Wspomniałem niemieckie boisko na Czyżykowie, nie było ono jednak dostępne szerszemu ogóło
wi mieszkańców. Na nowym stadionie można było prze
prowadzać zawody lekkoatletyczne, jak też mecze piłki
nożnej. Po prawej stronie, przy wejściu, było mniejsze bo
isko do gry w szczypiorniaka, najczęściej grywanego
w gimnazjum. W siatkówkę i koszykówkę grało się na bo
isku szkolnym lub w sali gimnastycznej. Mieliśmy dwóch
sędziów piłkarskich pośród wykładowców gimnazjalnych.
Jednym z nich był prof. A. Guziński, a drugim prof. Obst.
W szkołach nie grywano w piłkę nożną, uważając ją za
grę niebezpieczną. Oprócz bieżni znajdowały się rzutnie
oszczepem i do pchnięcia kulą, a także skocznie lekko-
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atletyczne. Z tyłu, pod trybuną, były przebieralnie i maga
zyny sprzętu. Całością zawiadywał dozorca, do którego
obowiązków należało utrzymywanie stadionu w stanie na
dającym się do użytku. W zimie miejsce przed trybuną
wylewano wodą, wyznaczając jednocześnie boisko do gry
w hokeja. Boisko do szczypiorniaka zalewano również
wodą, z przeznaczeniem dla adeptów jazdy figurowej. Każ
dy z nas musiał poznać podstawowe figury tej jazdy. Nie
mieliśmy możliwości ćwiczenia na szerszą skalę, bo łyż
wy wyczynowe były nam w większości niedostępne. Z tego
czego nas uczono, byliśmy też klasyfikowani, a nota mia
ła swe odbicie na świadectwie. Podczas mego ostatniego
pobytu w Tczewie, ze zgrozą zauważyłem, że stadionowi
grozi kompletna ruina. Bieżnie zostały zrujnowane jakąś
masą. Bramki cierpią na angielską chorobę. Trawa na bo
isku nie ścinana. Trybunę rozebrano. Nie wiem, czy są
jakieś plany odbudowy? Żal, że wysiłek pokolenia przed
wojennego, poszedł na marne.
Jeden dzień w tygodniu należał do chóru, który od 1937
roku stał się przedmiotem obowiązkowym dla uzdolnio
nych muzycznie uczniów. Na lekcje tańca i kurs prowa
dzenia samochodu nie starczało czasu. Trzeba było do
brze lawirować, aby się w tym rozkładzie zajęć zmieścić.
Na wszystkich uroczystościach szkolnych i państwowych
chór i orkiestra występowała z nowym repertuarem. Or
kiestra grała też utwory naszego kolegi z klasy, Michasia
Żmijewskiego. On też podczas świątecznych i niedziel
nych mszy św. grywał na harmonium, akompaniując do
śpiewu. Uczniowie wyznania rzymskokatolickiego byli
zobowiązani do uczestniczenia we mszy św. odprawia
nej o godz. 9 00 w auli. Stał tam ołtarz zaprojektowany
i wykonany przez naszego nauczyciela rysunku i robót
ręcznych, prof. Żmijewskiego. Na co dzień był zasła
niany kotarą. We mszy uczestniczyli również wykła
dowcy i dyrektor. Wychowawcy sprawdzali obecność
według dziennika i nikt nie miał prawa wymigać się od
tego obowiązku, jedynie za poświadczeniem rodziców.
Było to o tyle niewygodne, że dziewczęta z gimnazjum
00
żeńskiego chodziły do fary na 10 . Przeszkadzało to
nam w jakichkolwiek kontaktach towarzyskich z koleżan
kami.
Szkoła miała bardzo dobry fortepian. Po latach, kiedy
spotkałem w Londynie panią prof. S. Niekraszową z To
runia, pamiętała, że na nim grała i go chwaliła. Koncerty
i występy innych artystów były prawie na porządku dzien
nym. Szkoła miała też swój projektor filmowy 16 mm.
Często więc mieliśmy pokazy filmów z repertuaru litera
tury polskiej, opery i teatru. Była to marna namiastka rze
czywistości, ale pobudzała zainteresowanie i chęć zoba
czenia oryginału.
Od czwartej klasy obowiązywało przysposobienie
wojskowe. Prowadził je prof. E. Boczar w mundurze po
rucznika. Do pomocy miał plutonowego i kaprala z lokal
nego Baonu Strzelców. W pierwszym roku niewiele, poza
musztrą, nas nauczono, ale w pierwszym tygodniu waka
cji na tygodniowe ćwiczenia na terenach wojskowych, zo
staliśmy obarczeni karabinami. Umundurowanie składało
się z drelichowej bluzy koloru khaki przepasanej pasem,
czapki gimnazjalnej i długich gimnazjalnych spodni. Ma
jąc ten mundur na sobie, musieliśmy znajomym i władzom
szkolnym oddawać honory. W zimie nosiło się na wierz
chu szkolny płaszcz przepasany pasem.
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Park i okolice
lica Czyżykowska kończyła się na czerwonym bu
dynku zwanym starą szkołą. Ulica Wybickiego nie
miała wówczas połączenia z Czyżykowska. Wyspiań
skiego była dopiero w projekcie. Chcąc się dostać do tej
ulicy, trzeba było przebyć wysoką skarpę. Skręcając
z ul. Czyżykowskiej w prawo, w ulicę Parkową dochodziło
się do Parku Miejskiego.
Park w okresie mojej młodości był dobrze utrzymany
i pielęgnowany. Chodził po nim zawsze stróż pilnujący po
rządku. Schodkami z drewnianych bali schodziło się do sta
cji pomp, gdzie w pobliżu, podobnie jak dzisiaj, znajdo
wał się stawek z fontanną. Przy nim w ciepłe dni wszystkie
ławki zawsze były zajęte. W niedziele park był miejscem
spacerów całych rodzin. Dla zmęczonych i spragnionych był
kiosk, bliżej wieży ciśnień, w którym można było kupić na
poje musujące, piwo, ciasteczka czy orzeszki. Spożywano
przy stolikach zrobionych z okrąglaków. Z takiego samego
materiału były zrobione ławeczki. Między ul. Parkową Sien
kiewicza i alejką dziś nie istniejącą, były korty tenisowe
z przebieralnią i obsługą w baraku obok. Najczęściej foto
grafowanym obiektem w parku był kamień. Z jednej strony
kamienia był okrągły plac z klombem kwiatowym pośrod
ku. Jako rozszerzenie parku, w latach trzydziestych, zago
spodarowano plac przed wieżą ciśnień. Stał się on napraw
dę ozdobą miasta. Zanim ten plac uporządkowano, służył
w miesiącach zimowych, jako publiczne lodowisko.
Wróćmy do naszego skrzyżowania, z którego wyszli
śmy. Idąc ulicą Kołłątaja do Wisły, po lewej stronie stał
tylko jeden narożny budynek. Cały plac, aż do ulicy Stro
mej był pusty. Dzisiejszy szpital na ul. Paderewskiego był
wtedy domem starców.
Ulica Chopina zaczynająca się koło fabryki octu niczym
się właściwie nie odznaczała, prócz tego, że miała rozwidle
nie idące w dół do Wisły. Jeszcze za wcześniejszych czasów
mojego dzieciństwa nazywała się Królewiecką. Sądzę, że
powodem tego był dojazd do istniejącego tam poprzednio
promu, na drodze do Królewca. W połowie tej drogi „urzę
dował" nasz wywoźnik śmieci pan Skiba. Posiadał kilka
dużych wozów, każdy ciągnięty parą silnych koni. On też
należał do naszej miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej.
Kiedy zaryczała syrena, tam gdzie stali, wyprzęgali konie,
siadali oklep na jednym z nich i galopem gonili do remizy,
aby zaprząc je do wozów przeciwpożarowych i pędzić do
ognia. Ciekawe, że konie też reagowały na wycie syreny.
Dodatkowym dostawcą lokalnego transportu był pan
Szramka, mieszkający ze swoim konikiem i wózkiem na
ul. Na Żuławach. Woził wszystko: meble, węgiel ze stacji,
większe zakupy itd. Wtedy Nadbrzeżna jeszcze nie istniała.
Jedyne zabudowania były w pobliżu połączenia z Czyży
kowska. Były tam chyba tylko jakieś dwa domki po pra
wej stronie oraz w miejscu, gdzie się zaczyna wzniesie
nie, stał piętrowy dom drewniany, jakby pośrodku drogi.
Od strony Wisły i prostopadle do niej stały tam jakieś ko
mórki, w których mieszkańcy trzymali często króliki i kozy.
Kozy wypasano wzdłuż drogi. Często zdarzało się, że kozy
zirytowane przechodniami atakowały. Pamiętam jedną,
żarła wszystko, cokolwiek jej podano, ale nie daj Boże,
gdy się rozeźliła, nadstawiała rogi i bodła.
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Zakończenie w następnym numerze

Debiut i... co dalej?
ROMAN LANDOWSKI

zisiaj, z perspektywy pewnego czasu, trzeba chyba przyznać rację Krzysztofowi Kucz
kowskiemu, który przed laty na jednej z pierwszych czarnowodzkich biesiad literackich
powiedział, że Kociewski Magazyn Regionalny jest wylęgarnią poetycko utalentowanych Kociewiaków. Rzekł tak zapewne m.in. na podstawie dość regularnie publikowanych utworów młodych
autorów (choć zdarzali się i starsi) w stałej rubryce „Nasze promocje". Wychodzący od 1986 roku
kwartalnik- początkowo wydawany jako publikacja seryjna o nieokreślonej częstotliwości - do koń
ca 1999 roku ujawnił 28 poetów wstępujących na liryczne ścieżki. Tylko w trzech numerach nie za
mieszczono „promocji", a to dlatego, że albo w chwili zamknięcia numeru nie było żadnej poetyckiej
propozycji, albo z tych które nadesłano żadne nie kwalifikowały się do druku. Czasopismo przyjęło
dość rygorystyczną zasadę - publikowano takie utwory, których nie musieli się wstydzić ani autor ani
redakcja. Inicjatorzy poetyckiej rubryki „Nasze promocje" nigdy nie traktowali poezji jako okolicz
nościowych rymowanek, nawet jeśli były dedykowane papieżowi czy powstały z okazji jakiejś „soli
darnościowej" rocznicy. Intencją promowania było pokazanie nowych nazwisk autorów zdolnych
i utalentowanych, zwłaszcza ludzi młodych, których utwory mieściły się w powszechnie obowiązują
cych konwencjach literackich o słowie przetworzonym artystycznie.

D

ubryka „Nasze promocje" pojawiła się od pierwszego
numeru z inicjatywy samej redakcji. Pracujący wówtzas w redakcji, Andrzej Grzyb również miał już za sobą
najtrudniejsze wyboje z czasów wędrowania po poetyckich werte
pach. Pamiętając radość debiutu, pragnęliśmy pomóc innym, wie
rząc jednocześnie, że poeci są wśród nas. To wcale nie znaczy, że
byliśmy pobłażliwi, bo przecież kiedyś inni też nas nie żałowali.
Mimo, iż cechowała nas zapewne większa tolerancyjność, nie
wszystko co rymowane uważaliśmy za poezję. Dzisiaj można już
stwierdzić, że obok przeciętności zdarzały się prawdziwe talenty;
było też i tak, że długo należało wertować bruliony z setkami wier
szy, by znaleźć ten jeden, którym można było zapromować autora.
Można zapytać, czy 28 nazwisk tej wylęgarni to dużo czy
mało? Statystycznie to średnio rocznie nawet nie dwóch kandy
datów na poetę. Ważne, ilu z nich wytrwało przy swoim „poezjowaniu". A ponadto trzeba pamiętać, że KMR nie zawsze
wychodził regularnie, miał okresy przestoju, a także (co było
konsekwencją poprzedniego) miał numery łączone. Z tych 28
promowanych twórców artystycznego słowa 10 było związanych
z Tczewem, 8 pochodziło ze Starogardu; byli też pojedyn
czy autorzy z Osieka, Gniszewy, Nowego, Zblewa, Gniewa
i Lążka koło Tczewa. Promowano też trzech autorów spoza Kociewia - z Kaszub, Powiśla i Krajny - którzy z naszym regio
nem byli związani emocjonalnie.
Pierwszą promowaną młodą poetką była w 1986 roku Magda
Matracka ze Starogardu, wówczas 18-letnia uczennica Liceum
Ogólnokształcącego, która rok wcześniej debiutowała tekstem
poetyckim w kolumnie „Spotkania literackie" na łamach „Dzien
nika Bałtyckiego" pod pseudonimem Paula Panasewicz. Przy tej
okazji nasza redakcja zaprosiła na swoje łamy innych nieznanych
jeszcze poetów z Kociewia. „Piosenka niechcianej dziewczyny"
Magdy Matrackiej chyba się młodym czytelnikom podobała, sko
ro wiersz ten był wykorzystywany w konkursach recytatorskich.
Inne utwory z „Naszych promocji" również już recytowano.
W kolejnym numerze KMR pojawiły się dwa wiersze Krzysz
tofa Madalińskiego, 27-letniego autora z Sopotu, członka Gdań
skiego Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury „Ster",

którego przyjaźń z Kociewiem zaczęła się od pasji turystycznych.
Udział w „Naszych promocjach" był jego debiutem. Pisał tak:
Chciałbym jeszcze zobaczyć Jezioro Rokickie
Trafiliśmy tam kiedyś szukając Lubiszewa
a dalej wyznał:
Płyniemy wśród mgieł, ty - to złoty listek
Ja - kropla srebrana na brzeżku jesieni.
Dwa następne debiuty należały do jeszcze bardziej wraż
liwych wypowiedzi. Anna Katarzyna Boderek w 3 numerze
KMR zamieściła cztery wiersze. W 1987 roku była uczenni
cą klasy maturalnej tczewskiego LO im. M. SkłodowskiejCurie. W utworze „Marzenie" zwierzyła się, że chce
Oszaleć
uwieść czas
żeby stanął po naszej stronie
ciemnej nocy,
a w „Oczekiwaniu" stwierdziła:
Pustka nie ma początku
a koniec
gdzie kończą się wszystkie żale...
W tym samym numerze Jolanta Lellek-Śliwa, urodzona
w Sztumie, ale kończąca Liceum Ekonomiczne w Tczewie by
zamieszkać i założyć rodzinę w pobliskim Gniszewie, debiuto
wała trzema utworami. Jeden z nich tak zakończy:
Wczoraj spotkaliśmy
Pierwszą jaskółkę
Zerwałam pierwszy
Kwiat wiosny!
- Zimno mi
Boję się świerszczy...
W innym utworze pojawi się ta sama obawa:
Bez siły i wiary
Skazani na nicość
Żywiąc się mrokiem
Bezsennych nocy
Umykając świtom...
Kim jesteśmy?
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W tym samym roku 19-letni Andrzej Norek ze Starogardu,
uczeń IV klasy Technikum Rachunkowości Rolnej w Skórczu,
był bardziej odważny pisząc:
nie wierzę
w słoneczność twojej duszy
Pani
Skoro każesz mi tak długo czekać
Gdybym mógł zasnąć
i śnić że wędruję
po wyżynach i nizinach
twej drżącej krainy...
Następny debiutant również pochodził ze Starogardu.
Paweł Kancelista, wówczas już student I roku matematyki
Uniwersytetu Gdańskiego, bardzo precyzyjnie sygnował swoje
utwory - podawał datę i miejsce ich powstania. Pod jednym
z wierszy napisał: 23 stycznia 1987 /Starogard Gd./ pokój An
drzeja Norka. Stąd wniosek, że obaj młodzi poeci byli zaprzy
jaźnieni. Kancelistę również dręczyły niepokoje młodzieńczej
miłości. W wierszu „Oto wstaje nowy dzień (II)" napisał m.in.:
Pamiętasz
Kiedy przyszedłem pierwszy raz
Stałaś na wzgórzu
A twoje ciemne włosy zakrywały łzy
Wówczas ty czekałaś na nadejście dnia
A ja stałem się twoim porankiem
Twoim słońcem i uśmiechem
Dopiero później stałem się katem.
Panuje powszechna opinia, że o miłości napisano już wszyst
ko i nie słowa, skojarzenia czy metafory, które mogłyby wnieść do
tego rodzaju uczuć coś nowego. Jednak na podstawie poznanych
utworów poetycko uzdolnionej młodzieży z Kociewia - i tych
następnych, które poznamy - należy zmienić zdanie. Wszyscy ci
młodzi autorzy nikogo nie powielają. Zwierzają się z własnych
doznań, dzielą się swoimi zauroczeniami, tęsknotami i porażka
mi. Po prostu mówią o własnej miłości. Bo przecież ilu ludzi, ty
leż miłości, a każdy wrażliwy człowiek może uczynić z niej swój
poetycki moment. Rzecz w tym, oby nie poprzestać na tej chwili.
Debiutujący w 1989 roku w zeszycie 6 starogardzianin, Ro
bert Halbe, uczeń wówczas V klasy Technikum Mechanicznego
w Tczewie zajął się tematem poważniejszym. Rozważając o życiu
i sensie bytowania szczególną uwagę zwrócił jednym z czterech
publikowanych wierszy, zatytułowanym „Powstanie":
... czemu Panie
nie ulepisz mnie od nowa
Nie ulepisz mnie z popiołu
człowieka prawego i dobrego
z pieca krematoryjnego.
Kolejni debiutanci nie należąjuż do „licealnych twórców".
Wskazuje na to ich wiek. Mieczysław Rachwał w chwili ogło
szenia swoich wierszy miał 47 lat. Starogardzianin, mgr inż. le
śnik, pracownik nadleśnictwa w Lubichowie i Mestwinowie,
potem administrator lasów PGR-owskich w Gniewskich Mły
nach, pisał o tęsknocie za pełnią życia i przyrodą. Unierucho
miony na wózku inwalidzkim, dotknięty tajemniczą choro
bą pod kryptonimem SM (stwardnienie rozsiane) musiał się
pogodzić z rozstaniem z bezpośrednim przebywaniem wśród
natury, którą tak bardzo kochał. O drzewach, które Chciały być
wielkie /piękne ponad inne pisał tak:
Liście w martwej ciszy
powietrze przetkane złotem
I szelest
pierwszy
drugi
i ten przedostatni
Samotna smuga cienia
przemijanie.
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Ksiądz Mariusz Łącki, urodzony w Lubichowie, po ukoń
czeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie obo
wiązki duszpasterskie pełnił w Osieku. To tam powstał „Osiecki
gród", w którym to utworze autor pisze o wietrze nucącym pie
śni włóczęgów, przywołuje rycerzy, którzy w borze z Boguro
dzicą na ustach wypatrywali grodu. W innym wierszu przedsta
wia bór, co w zimowej nocy zaczynał swoje orgie.
W 1990 roku w kolumnie „Nasze promocje" pojawiła się
Grażyna Giełdon (Krużycka), urodzona w Gdańsku nauczyciel
ka, a od roku mieszkająca w Tczewie. Pierwsze próby poetyckie
ujawniła nieco wcześniej, podczas V Diecezjalnego Przeglądu
Twórczości Sakralnej Tczew '89. W Kociewskim Magazynie
Regionalnym zamieściła siedem utworów. Wszystkie zdradzały
przyszłą umiejętność poetyckiego obrazowania i wyrażania naj
skrytszych tajemnic, chociaż może ze zbyt wielkim pesymizmem
porównywała się do jesieni, która jak korkociąg / wkręca się we
mnie smutkiem, by następnie zakończyć:
Jestem starym liściem
o którym zapomniała
nawet jesień.
Wydaje się, że te metafory naszły młodą poetkę za wcześnie,
bowiem miała wówczas dopiero 24 lata. Trzeba jednak przyznać,
że każdy ma prawo do lirycznej udręki, a w przypadku Grażyny
Giełdon jest w tej poezji wiele rozwagi o życiu, kierowanym przez
tajemniczą rękę Stwórcy.
Poetyckim odkryciem dwóch kolejnych Diecezjalnych Prze
glądów Twórczości Sakralnej w Tczewie (1990 i 1991) była
Monika Orzeszek, absolwentka tczewskiego ogólniaka. W „Na
szych promocjach" debiutowała dwoma utworami. W wierszu
pt. „Odejście" zadała niecodzienne pytania:
A jeśli się kocha
Boże
to co?
Na miłości się nie kończy
A jeśli się nienawidzi
Boże
to co?
Na nienawiści się nie kończy
A jeśli się płacze
Boże
to co?
Na łzach się nie kończy
A jeśli się odchodzi
Boże
to co?
Na odejściu się przecież nie kończy...
Zeszyt 10 KMR był jedynym, w którym promowano aż czte
rech debiutantów. Przy okazji dojrzałość zmierzyła się z mło
dością. 3 1 -letni starogardzianin, Ryszard Prabucki, w trzech
wierszach bez tytułów mówił o dorosłości uczuć, mądrze i z dy
stansem. W jednym z nich rozpamiętywał:
skąd czerpać ciepło
twoich rąk
gdy jego drobiny
chowane jak pierścionek
z niebieskim oczkiem
podbiera mi noc...
Starsza od Prabuckiego tczewianka, Marlena Kalinowska, była
pełna serdecznych życzeń. W utworze „Zieleń i błękit" radziła:
Wszystkie rzeczy proste
które masz
zieleń
błękit
spokojny uśmiech
zapach pieczonego chleba
w dłoni zamknij.

Miłym zaskoczeniem były utwory Magdaleny Urbanowskiej
z tczewskiego Liceum Ogólnokształcącego ZSB im. Jana III
Sobieskiego. Ta 16-letnia autorka spoglądała na życie w sposób
nader dojrzały. Wiersz pt. „Niczym deszcz w upalny dzień" na
pisała przed rokiem, a więc gdy miała 15 lat:
Aby jasność była światłem
oczy przed tobą otworzą
Aby noc była ciemnością
zamknę bramy rozumu
Aby dni nie przerażały
nie odliczą czasu
niech płynie w niewiedzy
Rzecz niby o miłości, jednakże młodzieńczej, a przecież
opowiedziana inaczej: rozumnie i bez emocji.
Zupełnym objawieniem były teksty 13-letniej Moniki Pollak,
wówczas uczennicy Szkoły Podstawowej nr 11 w Tczewie. Swoją
poezją zaskoczyła jurorów Przeglądu Twórczości Artystycznej
Szkół Podstawowych Tczew '92. Cztery publ ikowane w „Naszych
promocjach" wiersze bez tytułu były wyjątkowo udaną próbą lite
racką zapowiadającą pomyślny rozwój lirycznego talentu. Jakież
to było proste i bezpretensjonalne, prawdziwe i lekkie:
Zamykam oczy
tłum drzew
zgiełk zielonych ramion
i głowy wyciągnięte do słońca
błękitny szept
kroplistymi dłoniami
głaszcze bose nogi wiatru
a ja
na srebrnej mokrej polanie
leżę i słucham.
Miała Monika piękny sen!
W 1995 roku na naszych łamach pojawiła się Ilona Brzozow
ska. 24-letnia studentka pedagogiki i logopedii Uniwersytetu
Gdańskiego drukowała wcześniej, jako maturzystka, na łamach
tczewskiego pisma społecznego Uwaga. W 1995 roku tczewianka
wygrała konkurs literacki młodych na zestaw wierszy o Tczewie,
ogłoszony przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. A. Skulteta
w Tczewie. W tym samym roku zdobyła nagrodę na kolejnym Fe
stiwalu Twórczości Sakralnej. W „Naszych promocjach" nie były
to już tylko utwory o Tczewie czy poetyckie modlitwy. W wierszu
„Jak babie lato" dotknęła odwiecznego problemu jej pokolenia,
ale odważnie i bez skrępowania:
Skradasz się
jak babie lato
- czujnie na palcach
przebiegasz tak blisko
że czuję ciepło
twego ciała
Do bólu jesteś zwsze gdy cię nie ma
wtedy najbardziej należysz do mnie.
W tym samym roku debiutował Artur Wirkus, również
tczewianin. Rok wcześniej zaprezentował się na X Festiwalu
Twórczości Sakralnej. Miał wtedy 18 lat i kilkanaście
udanie napisanych wierszy. W jednym z nich - „Pamięci
matki" - pisał:
...i skurczyła Cię
noc
z nadzieją
że skradniesz
tworząc marzenia
w kolory zachłanne.
Pełno w tych wierszach niedopowiedzeń, które intrygowały.
W 1996 roku opublikowano wiersze Beaty Olszewskiej,
urodzonej w Świeciu nad Wisłą, ale mieszkającej w Nowem,
uczennicy tamtejszego ogólniaka. Były to utwory, które powsta

ły w latach 1993-1994, gdy Beata miała 16 lat-bardzo ostroż
ne, prawdziwie liryczne, wyciszone.
Podobny w wypowiedzi był Jacek Gadecki ze Starogardu,
choć miał już 29 lat. Wcześniej drukował na łamach Gazety
Kociewskiej.
Pięknie i lirycznie zaprezentowała się w 1997 roku Iwona
Wysmulek ze Zblewa, absolwentka starogardzkiego LO. Jej krót
kie utwory były zamkniętymi, zaokrąglonymi myślami:
już prawie zapomniałam
jak pachną
twoje oczy
nie rozumiem
dlaczego spotykamy się
na końcu rąk.
albo fragment wiersza:
pojawiłeś się w moim życiu
jak wiatr.
W wyniku kolejnego konkursu poetyckiego XIII Festiwalu
Twórczości Sakralnej Tczew '97 ujawniła swój talent następ
na młoda poetka ze Starogardu, która debiutowała wcześniej,
w 1992 roku, na lamach Gazety Kociewskiej. W chwili ogłosze
nia swoich wierszy w „Naszych promocjach" miała 21 lat i była
studentką UG. Kamila Popielińska na literackich łamach KMR
ogłosiła cztery wiersze. Ciekawą konstrukcją myślową wyróż
niał się „Optymizm":
Póki słońce nie zaszło
nie jest źle
- można błędy naprawić!
Póki na niebie różowe obłoczki
nie jest źle
- można mieć nadzieję!
Póki wieczór nie zasnął
nie jest źle
- można dokończyć dzieła!
Gdy słońce wzejdzie
nie będzie źle
- można wszystko zacząć od nowa!
Uczestnikiem tego samego festiwalu i promowany w tym
samym numerze „KMR" był Adam Stawicki z Gniewa, wów
czas pracownik tamtejszego ośrodka kultury i muzykoterapeuta, który zamieścił dwa wiersze.
Bardzo osobistą lirykę, tematycznie poświęconą sprawom
i osobom najbliższym, zaprezentowała w roku 1998 Alina
Baczewska, rodowita tczewianka, obecnie mieszkająca poza
Tczewem. Pierwsze próby poetyckie podjęła jeszcze jako
uczennica szkoły średniej. Po dłuższej przerwie wróciła do
swego poezjowania, ujawniając teksty bardziej dojrzałe.
36-letnia absolwentka gdańskiej Akademii Muzycznej pi
sze m.in. tak:
Łabędziem uniesieni
lecz drżąc lekko
zamieniliśmy serca
Dzisiaj pękła dziesiąta pieczęć lat
ramię przy ramieniu
dni raz ciepłych raz gorzkich.
W tym samym numerze 19-letnia Anna Skerka użalała się
nad swoją samotnością („Samotność"):
bez słońca
bez cienia
bez księżyca
bez cierpienia
bez kwiatów
bez dźwięków
bez słów
bez gestów
sama.
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Do IV Pomorskiego Konkursu Poetyckiego im. ks. Janusza
St. Pasierba w Pelplinie włączono po raz pierwszy turniej twórczy
dla młodych pn. Juwenalia Poetyckie, pojawiły się nowe nazwi
ska, nowe talenty. Juwenalia 1999 roku zgromadziły 108 utworów
nadesłanych przez 24 młodych autorów z całego Pomorza. Naj
wyżej oceniono autorkę tylko jednego nadesłanego wiersza. Był
to utwór pt. „Życie", wyróżniający się zwartym i przejrzystym ob
razowaniem lirycznym i udaną paralelną kompozycją:
Zawsze spóźniona punktualnie
O te parą westchnień
Bez butów
Bez płaszcza
Bez kapelusza
Biegną po kałużach łez
Biegną po krawędziach światła
Biegnę i smutno mi czasem
Otulona w Twój ciasny szept
Otulona w kalejdoskop zdarzeń
Otulona w nicość własną
Przemierzam życie
Zawsze spóźniona punktualnie
O te parę westchnień...
20-letnia Małgorzata Skwirowska mieszka w Łążku koło Tle
nia. Absolwentka LO im. Wincentego Pola w Czersku jest
studentką filologii polskiej Uniwersytetu Mikołaja Koper
nika w Toruniu. Pisze od czterech lat. Przed dwoma laty ogłosiła
swoje wiersze na antenie Radia „Weekend" w Chojnicach. Prze
kazując do redakcji KMR swoje wiersze przyznała, że radość twór
czą czerpie z obcowania wśród przyrody. Mieszkam w cudownym
miejscu - napisała — w sercu Borów Tucholskich. Są to łąki, pięk
ne łąki osnute mgłami, położone nad rzeką Prusiną. Jest mi tu
niesłychanie dobrze, mam te ukochane drzewa i ptaki, które od
wiedzam. Zauroczona tym cudownym miejscem pisze swoje -jak
je nazywa- wiersze-kropelki, swoje małe spełnienia.
Pora zadać zasadnicze pytanie: debiut i... co dalej? Ilu z tych
promowanych autorów uczyni ze swojej poezji wielkąpasję? Czy
starczy im sił i nadziei, zapału i podszeptów tajemniczej muzy, by
piąć się wyżej i dalej? Czy skorzystawszy z podanej ręki zbudują
ze swego poezjowania dodatkową intymną wartość własnego ży
cia? Z dotychczasowych doświadczeń wynika że dla większości
owe bycie poetą było tylko chwilą, epizodem młodzieńczego okre
su, może nawet ważnym, który wyrzeźbił głęboki ryt w emocjo
nalnej czy estetycznej strukturze. Można tak sądzić, choćby z prze
biegu dalszych kontaktów z redakcją KMR. Z przedstawionych
tutaj autorów tylko czterech kontynuowało publikowanie swoich
utworów - Ilona Brzozowska, Grażyna Gieldon, Alina Baczewska i Artur Wirkus.
Kilku debiutujących w kolumnie „Nasze promocje" docze
kało się swoich wkładek poetyckich redagowanych w latach
1996-1998 przez starogardzki kwartalnik regionalny Zapiski
Kociewskie. Byli to znani nam już: Mieczysław Rachwal, Ry
szard Prabucki i Jacek Gadecki.
Przy tej okazji należy o tej inicjatywie powiedzieć choćby
kilka zdań, bo młody krajobraz poetycki Kociewia nie byłby
kompletny. Wkładki Zapisków Kociewskich były czymś więcej
niż tylko zamieszczanie zaledwie kilku wierszy w rubryce „Na
sze promocje". Stanowiły rodzaj arkusza poetyckiego, który po
wyłączeniu z egzemplarza kwartalnika żył własnym losem, sa
modzielnym i z odrębną możliwością dalszego rozpowszech
niania. Zilustrowane grafiką czy rysunkami i uzupełniane notką
o autorze były jakby preludium do debiutanckiego tomiku,
zwłaszcza że posiadały swoje integralne tytuły.
W ten sposób Mieczysław Rachwal wydal swój „Świat w ma
łym okienku", Ryszard Prabucki „Definicje rąk", a Jacek Gadecki
„Szepty i krzyki". W Zapiskach Kociewskich ukazały się jeszcze
zbiorki Tomasza Borowskiego „Przebudzenie", młodej Aleksan
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dry Czarneckiej „Refleksje" i nieżyjącego już Ryszarda Rebelki
„Wiersze"-te ostatnie ilustrowane własną grafiką bowiem autor
by! także znanym plastykiem. W sumie ukazało się w tej postaci
sześć arkusików poetyckich starogardzkich autorów.
Dwie poetki z „Naszych promocji" osiągnęły to, do czego zmie
rza każdy piszący. Debiut rzeczywisty zaowocował debiutem książ
kowym. W 1996 roku w Kociewskim Kantorze Edytorskim uka
zał się tomik Ilony Brzozowskiej pt. „Szatan i anioł" zawierający
40 utworów. Jest to wystarczająca ilość, by zaprezentować swój
zarówno plon jak i warsztat literacki. Andrzej Grzyb, sprawca wy
boru wierszy, wprowadzając czytelników do lektury stwierdził, że
jest to czysta poezja, bez udziwnień i grymasów. „Sporo w niej
wdzięku i uczucia" - przyznał - „W wierszach tych miłość, przy
roda i wcale nie szara codzienność tworzą ciepły, przyjazny na
strój". Ilona Brzozowska niekiedy umieszcza swoje utwory w kon
kretnym miejscu, najczęściej w rodzinnym Tczewie. A pisze o tym
mieście tak:
Moje miasto oddycha mrugającymi światłami
żyje umęczonym spojrzeniem kobiety
nerwowym czekaniem na pociąg
każdą zmarszczką na twarzy starca
W innym utworze zilustruje to następująco:
Na placu Świętego Grzegorza
wygrzewają się rankiem
latarnie
Myją swe twarze
w starych kałużach...
O swojej małej Ojczyźnie napisze ze wzruszeniem:
Twoje włosy pachną jak chleb
wypieczony rankiem
chrupiący
rumiany ogniem z pieca
przytulny
Pochylając głowę
pliczkiem ocieram się
o mój mały świat
przepełniony zapachem
ukochanej ojczyzny.
Tomik wydany ze środków rodzinnego sponsora, został gu
stownie zilustrowany rysunkami Grzegorza Walkowskiego.
Tomik poetycki posiada także Grażyna Krużycka-Giełdon.
Między debiutem na łamach KMR a książkowąpublikacjązdolała
jeszcze wygrać Ogólnopolski Konkurs Poetycki o nagrodę Zyg
munta Bukowskiego w Mierzeszynie. Tomik Grażyny Gieldon,
wydany nakładem własnym autorki, zatytułowany „Lusterka
szczęścia", zawiera 37 utworów, tyleż samo co róż w urodzino
wym bukiecie autorki, którym to stwierdzeniem Ryszard Szwoch
w posłowiu zdradza jej wiek. Autor tego posłowia, zatytułowa
nego „Zadziwienie", podkreśla wczesne uznanie dojrzałości
twórczej i głębi wyrażanych myśli. Poetka ustrzegła się nad
miaru sentymentalnych obciążeń (...), zarazem umiała zacho
wać dystans bez rezygnowania z prawa do subiektywnej, wła
ściwej jej naturze wrażliwości. A przy tym nie kokietuje, nie
poucza nie moralizuje.
Zawartość zbioru zamkniętajest interesującą klamrą: otwie
ra go i kończą utwory, którymi poetka debiutowała w KMR.
Zaczyna się od tytułowego pytania „Dlaczego?":
Dlaczego miłość jest pierwsza?
Dlaczego wybrałeś ją Panie?
Wszystko mam
To wszystko inne mam
Tylko miłości tak mało!
Chcę się 'Tobie podobać
Nadzieję mam i wiarę
Tylko z tą jedną miłością
Nie mogę uporać się Panie!

Szczególnie urokliwe są ilustracje tego tomiku. Złożyły się
nań rysunki 4-letniego synka autorki - ptaszki, latawce, baloni
ki czy łodyżki kwiatów. Symboliczny wymiar zyskuje podzię
kowanie autorki złożone synkowi na ostatniej stronie okładki:
Dziękują, że „ rozpaliłeś " lampy
pośród moich wierszy!
W 1999 roku poetycki krajobraz Kociewia uzupełnił alma
nach wydany z okazji 800-lecia Świecia. Znaleźli się w nim auto
rzy związani z tym miastem - czy to jako miejscem urodzenia czy
zamieszkania. Obok poetów starszego pokolenia, legitymujących
się już uznanym dorobkiem, w almanachu zatytułowanym „Do
żyć w sobie", zamieszczono sporo nazwisk młodych debiutantów.
W okolicznościowej publikacji poetyckiej po raz pierwszy ogłosi
ła swoje utwory Karina Dzieweczyńskaze Świecia, Marzena Gzełla
z Osia, Monika Golimowska ze Świecia czy Joanna Stosik.
Przy okazji warto wymienić młodych poetów z tego rejonu,
. którzy debiutowali nieco wcześniej na łamach lokalnej czy na
wet centralnej prasy: Jolantę Czechowską Dorotę Kiedrowską
czy Krzysztofa Spycha.
Ze wszystkich utworów almanachu najbardziej podobać się
mogą krótkie cztero- najwyżej ośmiowersowe poezje wspomnia
nej Marzeny Gzełla z Osia, 26-letniej absolwentki pedagogiki
specjalnej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oto
jedna z takich prób:
co wieczór
kiedy dłonie starego mnicha
ożywiają wąskie dłonie świec
baranek milczenia liże wszystkie rany świata.
I na zakończenie jeszcze raz, to samo pytanie: Debiut i... co
dalej? Każdy młody poeta po debiucie, kiedy już upublicznił
swój liryczny wewnętrzny świat, winien sam pokierować swoim
losem dosiadłszy raz Pegaza. Ale nie wszyscy wiedząjak to uczy
nić, zwłaszcza teraz, w tej dziwnej rzeczywistości rządzonej przez
pieniądz, przypadek i ignorancję. Dzisiaj nie ma wydawców
szczerze i profesjonalnie zainteresowanych upowszechnieniem
dorobku poetów. A jeśli są, to nieliczni, a do nich początkujący
autor nigdy się nie dopcha. Owszem, finansując nakład z wła
snych środków, można wszystko wydrukować w każdym zakła
dzie poligraficznym, nawet każdą rymowankę. Jak to uczynić,
by o pojawieniu się publikacji decydowała ocena merytoryczna
i literacka, anie pieniądze i obojętność właściciela drukarni. Ży
jemy w czasach zaniku krytyki literackiej. Znane są przypadki,
iż o wydaniu wierszy nie decyduje redaktor lub recenzent, a ka
sjer czy księgowy pilnujący dochodów drukarni. I jak w tym
świecie ma zaistnieć skromny, biedny ale zdolny i nader utalen
towany młody poeta. Zaiste, dziwne nastały czasy, gdy obrotny
i wpływowy grafoman może sam się ogłosić poetą a rzeczywi
sty poeta pozostanie w cieniu i nigdy nie będzie miał szans za
istnieć publicznie.
Czy można początkującym twórcom pomóc? Pośrednio jesz
cze tak, pod warunkiem, że zostaną zachowane rzetelne kryteria
tego, co nazywamy poezją. Dla naszych, regionalnych potrzeb
można uruchomić inicjatywę publikacji zbiorowej, która obej
mie młodych autorów promowanych przez „KMR" i „Zapiski
Kociewskie"', np. wydając antologię debiutów.
Żeby ciągle nie zadawać tego samego pytania: - Debiut i... co
dalej? - warto chyba wreszcie taką antologię urzeczywistnić. Rów
nież dlatego, by przełamać prawo kapitalistycznego rynku prawem
estetyki i wartości. Może intelekt weźmie górę nad pieniądzem.
Pamiętajmy też o niepodważalnej prawdzie, że utwór literacki,
szczególnie poezjajest predystynowanado pełnienia funkcji este
tycznej, rozumianej jako zdolność do uwolnienia przeżyć piękna.
Jest to ważne zwłaszcza dzisiaj, w czasach zaniku norm estetycz
nych. Korzyść będzie podwójna- podejmując próbę odnowy tych
norm udowodnimy, że nasz region rzeczywiście szczyci się wła
snym renesansem.

KIT1R

Kociewianin
wśród laureatów
a pośrednictwem gdańskiego dwumiesięcznika
„Autograf (nr 5, wrzesień-październik 2000) do
tarła do nas wiadomość o wyróżnieniu Michała
Spankowskiego w V Konkursie Poetyckim im. Mieczy
sława Czychowskiego w Gdańsku.
Na konkurs wpłynęło aż 548 utworów. W pierwszych
dniach listopada 2000 roku jury, pod przewodnictwem
Andrzaja K. Waśkiewicza, z tej ilości wybrało siedem
wierszy, przyznając im nagrody i wyróżnienia. W gru
pie czterech utworów wyróżnionych znalazł się wiersz
Rozbieranie domu Michała Spankowskiego, zamieszka
łego w Jeziercach (gmina Zblewo).

Z

O dokonaniach poetyckich autora wiedzieliśmy znacz
nie wcześniej, gdy mieszkał jeszcze w Tczewie, ale nie
mieliśmy dotąd okazji, by utwory jego publikować. Czy
nimy to teraz, przy okazji ogłoszenia wyników gdańskie
go konkursu poetyckiego, przekazując jednocześnie
autorowi nasze gratulacje.

Michał Spankowski

Rozbieranie domu
Do naga
do klepki parkietu
poddasza pełnego zapomnienia
czterech pokoi z aneksem
małej werandy na ogród
lewkonii cicho siedzącej na parapecie
stołu na dwanaście krzeseł
i jednej etażerki
rozbieranie
do mowy tylu mów
kończących wszystko
do snu o domu
nas we śnie
nas bez domu
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Kontynuujemy druk plonu I Międzyszkolnego Konkursu Historycznego
DOKUMENTACJA ZABYTKÓW Z REGIONU TCZEWSKIEGO,
który odbył się w roku szkolnym 1999/2000.

Tczew między murami
R Z E M Y S Ł A W L O R Y S (III nagroda)

Obronne funkcje miasta w średniowieczu realizowano przede wszystkim poprzez otoczenie go za
zgodą feudała systemem urządzeń obronnych, które początkowo składały się z wałów ziemnych i pa
lisady, poprzedzonej fosą, poprzez którą prowadziły stałe lub zwodzone mosty. Z czasem wały zastą
piono murami, w XIV wieku często już podwójnymi, wzbogaconymi o wieże i basteje. Bramy przery
wające mury bronione były przez wieże, a znajdowały się czasem w przyziemiach wież, czasem zaś
między dwiema wieżami, zamykane za pomocą wrót i bram. Mury wyposażone były w blanki i kryte
ganki strzelnicze. W XV wieku urządzenia obronne wzbogacone zostały w barbakany, wysunięte
przed bramę główną, złączone z nią szyją bramną, takie jak np. zachowany Barbakan w Krakowie
i zrekonstruowany w Warszawie. Było to najważniejsze osiągnięcie średniowiecznej techniki obron
nej, zanim zwyciężyły poziome systemy obronne, dostosowane do techniki broni palnej 1 .
między Bramą Wysoką, a kościołem św. Jerzego2, czyli
przywileju z 1260 roku obwarowania miejskie
świątynią
ewangelicką umieszczoną w narożu murów.
określono jako „munitio", poprzez co należy
Liczba pięciu bram miejskich zamykanych nocą (wcze
rozumieć wał drewniano-ziemny. Ceglane mury
śniejsza wzmianka o kluczach do bram miasta pochodzi
miejskie powstały dopiero w okresie krzyżackim. Budowa
z 1453 roku) zgadza się ze źródłami kartograficznymi: pla
no je zapewne w ciągu XIV wieku. O ceglanym murze
wyraźnie pisze Jan Długosz. Ponieważ zachowały się ich frag nem szwedzkim z 1628 roku i pochodzącym również z tego
menty, szczególnie od strony południowej, północnej i za samego okresu planem J. Hoppego. Od zachodu prowadziła
do Tczewa Brama Wysoka. Prawdopodobnie była to najstar
chodniej, można jeszcze dokonać ich charakterystyki.
sza brama miejska. Znajdowała się ona na styku obecnych
Miały one wysokość 5-6 metrów, a szerokość w podstawie
ulic J. Dąbrowskiego, Podmurnej i Mickiewicza. Od strony
1,2-1,3 metra. Cegły układano na sposób wendyjski (w jed
Czyżykowa wiodła do Tczewa Brama Czyżykowska, zwana
nej szychcie dwie cegły wzdłuż, jedna wszerz), co wyraźnie
też Malborską, Królewiecką lub Wodną. Nie mamy jednak
wskazuje na XIV wiek budowy. Mur znajdował się także we
źródłowego poświadczenia którejś z tych nazw. Brama znaj
wschodniej części miasta, od strony Wisły. Założenie obron
dowała się na styku ulicy Rybackiej i Wodnej. Przy murze
ne wzmocnione było systemem baszt (występów murowych),
północnym zlokalizowane były dwie bramy: jedna przy dzi
wież i umocnień bram.
siejszej ul. Kardynała Wyszyńskiego, za kościołem parafial
Bliższe informacje na temat umocnień miast pochodzą
nym. B. Schmid nazywają, zapewne ze Schneiderem, Bra
dopiero z XVI wieku. Według ilustratorów królewskich
(1565) Tczew ma mur około siebie w okrąg i bram 5 zamczy- mą Księżą. Inne nazwy to Brama Młyńska i Brama Gdańska.
Jednak żadna z tych nazwniejestdo 1626 roku poświadczo
stych, które zamykają w nocy. Mur był na gruncie dobrem
na źródłowo. F. Schultz uważa, że powstała ona dopiero po
usadzony, ale, iż go nie naprawiają, tedy się kazi (tj. nisz
pożarze miasta w 1577 roku, a wcześniej była tu tylko furta.
czy). Na któremjest wież 12, część pustych, część naprawPrzy klasztorze dominikańskim znajdowała się Brama Ni
nych M. Gruneweg stwierdzał, że miasto jest otoczone do
ska. W kierunku promu wiślanego prowadziła Brama Prze
brym murem (... mit einer guten maur umtzeitnt).
woźna, wzmiankowana pod tą nazwana początku XVII wie
W opisie z 1565 roku liczbę wież podano najpewniej
ku. Schultz pisze o małej uliczce, równoległej do obecnej
łącznie z basztami, w rzeczywistości była ona mniejsza.
ul. Okrzei, biegnącej do furty u stóp wzniesienia, na którym
Najbardziej znana była wieża księża (popia, klesza), znaj
stał klasztor, a nazywanej wówczas zamurowaną bramą. To
dująca się w północnej części murów miejskich, koło
miejsce odpowiada położeniu na planie J. Hoppego. Brama
kościoła parafialnego. Przechowywano tu archiwum miej
ta mogła być już czynna w drugiej połowie XIII wieku. Nad
skie, które spłonęło w 1577 roku. Tu mieściło się także
jednąz bram znajdowała się kaplica (capelła supraportam),
więzienie miejskie. J. Hoppe podaje, że w 1626 roku
która w drugiej połowie XVI wieku byłajuż opuszczona i nie
w okrągłej wieży przy kościele miejskim (in dem runden
czynna. Ojej dalszych lasach brak informacji3.
Turm an der Stadtkirchen) umieszczono aż 100 jeńców.
Pewien zwrot nastąpił po wkroczeniu do miasta wojsk
Inną wieżę odkryto w 1905 roku w południowej partii
szwedzkich w 1626 roku. Dowódcy szwedzcy uznali Tczew
murów, a następną - pochodzącą przypuszczalnie już
z okresu nowożytnego - w 1984 roku przy ul. Chopina, jako bazę wypadowąprzeciw Gdańskowi i niezwłocznie przy
stąpili do budowy potężnych nowożytnych fortyfikacji ziem
na boisku Liceum Medycznego (obecnie Liceum Kato
nych, opasujących całe miasto. W tym celu zburzone zostały
lickie). W 1 860 roku jeszcze widoczna była ściana wieży
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przylegające do miasta osiedla oraz kościół ewangelicki
4
św. Jerzego .
Według opinii J. Stankiewicz fortyfikacje Tczewa i jego
najbliższych okolic prawie w niezmienionym kształcie prze
trwały do lat dwudziestych XVIII wieku.
W cennym dziele Pufendorfa „De rebus a Carlo Gustavo
Sueciae Regę gestis..." (Norymberga 1696) znalazły się dwa
wspaniałe miedzioryty poświęcone działaniom wojennym
pod Tczewem. Na rycinie znalazł się wizerunek miasta, okre
ślonego mianem „Oppidum Dirschov", ze schematycznym
dość układem zabudowy przestrzennej, rejestrującym jednak
główne miejskie budynki: ratusz, kościół Św. Krzyża, kościół
dominikanów, kościół św. Jerzego oraz fortyfikacje średnio
wieczne w postaci murów, bram i baszt. Wyraźnie zaznaczo
no zniszczenia murów między Bramą Wodną a Bramą Ni
ską. Wyróżniono także dokładnie umocnienia nowożytne
osłaniające miasto od północnego zachodu ze wskazaniem
pięciu bastionów.
Na drugim z miedziorytów, zamieszczonych w dziele Pu
fendorfa, przedstawiono plan umocnień polskich pod Lisewem,
na prawym brzegu Wisły w rejonie Tczewa. W górnej partii
ryciny w środkowym miejscu znalazł się zarys fortyfikacji mia
sta określonego nazwą „Dirsovia". Przekaz ikonograficzny
dokumentuje fortecę zrównanąz ziemią20 (30) kwietnia 1658
roku wkrótce po zajęciu umocnień przez Szwedów pod do
wództwem księcia Adolfa Jana. Miedzioryt rejestruje umoc
nienia polskie, szaniec potrójny przebity przez Polaków, sta
nowiska artylerii szwedzkiej, drogę Szwedów, umocnienia
polskie zbudowane na zachodnim brzegu Wisły. Późnąjesienią 1658 roku Szwedzi wycofali się z Tczewa niszcząc przy tej
okazji umocnienia średniowieczne i nowożytne. W początkach
1659 roku ponownie wojska szwedzkie opanowały miasto i, jak
uważa Stanisław Herbst, wzniosły nowe fortyfikacje. Te umoc
nienia nie zachowały się i trudno obecnie określić, czy były
one tak silnie rozbudowane jak te z lat 1626-16295.
Wówczas to, w czasie pierwszej wojny szwedzkiej, gu
bernator polecił miastu z własnej kasy unowocześnić i umoc
nić dawne mury, które miały stanowić wewnętrzny pierścień
fortyfikacji. Na mieszczan nałożono ogrom robocizn przy

wznoszeniu rozległych nowych fortyfikacji. W lecie 1627
roku pod Tczew podeszły armie polskie i rozbiły obóz Szwe
6
dów pod pamiętnym Lubiszewem .
Obarczone licznymi ciężarami mieszczaństwo w XV wie
ku nie znajdowało satysfakcji w ewidentnym dorobku gminy,
szczycącej się okazałymi budowlami i różnorodnymi urządze
niami. Potężne, dochodzące do siedmiometrowej wysokości
mury obronne, wzmocnione szeregiem baszt i trzema wa
rownymi bramami, tworzyły z Tczewa silną warownię, któ
7
rej ważnym ogniwem był zamek . Mury i bramy, odrestauro
wane w drugiej połowie XVIII wieku, z czasem niszczały,
kruszyły się, a bramy zapadały. W roku 1834 Brama Czyżykowska znajdowała się w stanie zupełnie zaniedbanym i trze
ba było ją rozebrać. Resztki murów i mostu napotkano jesz
cze w roku 1905 podczas robót kanalizacyjnych. Wyłom
w murach uczyniono w latach 1830-1842, gdy zezwolono
mieszkańcom na wybicie w nim otworów - za opłatą roczną
15 srebrnych groszy. Mur, dotychczas własność miasta, prze
szedł tą drogą powoli wpierw w wieczystą dzierżawę, a na
stępnie na własność sąsiadujących właścicieli domów. Pozo
stał on gdzieniegdzie jako ściana domu, czasem tworzyło
się ścianę wewnętrzną tam, gdzie domy rozszerzano
w stronę ulicy Wąskiej. Najwięcej otworów wybito po
stronie północnej. Tam też najmniej pozostało śladów po
murach. Dzisiaj resztę umocnień miejskich, jedyną pozo
stałość, nie licząc ruin kościoła św. Jerzego, oglądać może
my przy ulicy Wodnej, gdzie stał niegdyś szpital pod tym
samym wezwaniem8.
Budynki przy ul. Podmurnej były dostawione do średnio
wiecznych murów obronnych i tym samym nie było przy nich
podwórzy, a okna skierowane były tylko w stronę ulicy. Z cza
sem zaczęto wykuwać okna w murach obronnych, a pod ko
niec XIX i w XX wieku w wielu miejscach przekroczono
linię murów, rozbudowując domy na teren fosy. W fosie zo
stały wydzielone działki przydzielone do dawnych „bud", na
których urządzano ogrody i stawiano także budynki.
Przed rokiem 1977 większość zabudowań przy ul. Pod
murnej i na terenie fosy wyburzono, odsłonięto relikty
murów obronnych i poddano je konserwacji.

Fragmenty pozostałości murów obronnych przy ul. Podmurnej
Fot. Krzysztof Giełdon
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Ulica Jarosława Dąbrowskiego, na odcinku między
ul. Podmurną i Łazienną, przypada w miejscu Bramy Gdań
skiej (Wysokiej) i prowadzącego doń mostu przez fosę. Na
tym odcinku ulica ta do roku 1898 była węższa o 2,5 m. Nale
ży sądzić, że w pierwotnej linii zostały zachowane relikty mo
stu i bramy. Przed założeniem miasta, w tym miejscu znajdo
wało się naturalne zagłębienie terenu - parów skierowany
w stronę ulicy Wąskiej. Przekop sztuczny zaczynał się bardziej
na północ i tamtędy biegł pierwotny trakt do przeprawy na Wiśle,
a następnie - po zbudowaniu obwarowań drewniano-ziemnych
- ewentualny most przez fosę do bramy. Wydaje się być praw
dopodobnym, że dzisiejsza ul. Mickiewicza, przed regulacją
miasta w drugiej połowie XIV wieku, nie odchylała się tak
znacznie w stronę południowo-zachodniąjak to jest obecnie.
Obecna ul. Kardynała Wyszyńskiego na omawianym od
cinku także była węższa, bowiem jej poprzednia wolno sto
9
jąca zabudowa znajdowała się około 2,5 m bliżej jezdni .
Ulica Łazienna wytyczona została w dzisiejszym kształ
cie dopiero na przełomie XIX i XX wieku. Początkowo była
tu droga prowadząca od Bramy Gdańskiej (Wysokiej) wzdłuż
fosy prawdopodobnie do młyna nad Kanałem Młyńskim i do
ogrodów położonych w pobliżu Wisły po stronie północnej
od miasta. Jeśli Tczew był rzeczywiście otoczony podwój
nymi wałami, to mogły one być właśnie od strony północnozachodniej, gdyż jedynie tam teren był wyrównany. Może
ów wał przebiegał w miejscu ul. Łaziennej?
Szerokość dawnej fosy wyznacza linia murów obronnych
i ul. Łazienna. Na ile była głęboka nie wiemy. Brak śladów
po murach oporowych może świadczyć, że była to fosa nie
obmurowana oraz że nie było międzymurza. Fosa prawdo
podobnie była sucha, szeroka na około 25-30 m. Od strony
północno-wschodniej i południowej łączyła się z parowami
wykorzystanymi tam jako fosy.
Bezpośrednio przy fosie stały mury obronne, murowane
z cegły, grube na około 1,2-1,3 m, wysokie na około 5 do 7 m,
wzmocnione basztami prostokątnymi, wysuniętymi na oko

ło 1,2 m przed lico murów. Elewacje zewnętrzne baszt
zdobiły ostrołuczne nie tynkowane blendy.
Ulica Podmurną od wewnętrznej strony murów, począw
szy od XVI wieku była zabudowywana parterowymi i piętro
wymi „budami". Ich wyburzenie spowodowało zniekształce
nie historycznego obrazu tej części miasta i zlikwidowanie
samych murów. „Budy" bowiem zamykały Stare Miasto w li
nii murów obronnych. Obecnie jest tu przestrzeń otwarta.
Ulica Rybacka jest fragmentem dawnej ulicy okólnej,
która obiegała średniowieczne miasto po stronie wewnętrz
nej linii murów obronnych. Budynki w pierzei południowej
tej ulicy stoją w miejscu linii murów obronnych.
Ulica Wąska została poprowadzona dnem bardzo długie
go parowu, który wyznaczał południową granicę ówczesnego
miasta, a który spełniał rolę naturalnej fosy, za czasów książę
cych wykorzystywanej na port Sambora II. Mury obronne stały
na krawędzi parowu i z tej strony nie było międzymurza.
Gdy średniowieczne mury obronne zaczęły tracić swoje
pierwotne znaczenie, a w przypadku Tczewa wiązało się
to - o czym wspomniano już wyżej - z opasaniem miasta
ziemnymi fortyfikacjami nowożytnymi, nie później niż
w XVII wieku, a możliwe że już w wieku XVI podczas woj
ny Stefana Batorego z Gdańskiem, władze miejskie zaczęły
zezwalać na stawianie przy murach niedużych domów pozba
wionych podwórzy. Były to wspominane już uprzednio „budy".
Początkowo użytkowali je drobni rzemieślnicy. Z czasem w ich
miejsce zaczęto stawiać domy o podobnej kubaturze, ale
mieszczące dwa do czterech małych mieszkań".
W XIX wieku ostatecznie zrezygnowano z murów obron
nych jako elementu strategicznego, zezwolono na wykuwa
nie w nich otworów okiennych. Z czasem zaczęto nawet bu
rzyć grube, zawilgocone mury średniowieczne i stawiać w ich
miejscu nowe mury, a tam gdzie ukształtowanie terenu na to
pozwalało, zaczęto wychodzić z zabudową na zbocze paro
wu. Przekazy źródłowe informują, że tego typu akcja bu
dowlana trwała przez cały XIX wiek.

Dawne mury obronne z widoczną „budą" w okolicach ul. Wodnej
Fot. Janusz Landowski
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Odcinek ulicy Chopina między ulicami Rybacką a Wąskąprzypada w miejscu, gdzie w średniowieczu stała Brama
Czyżykowska zwana też Malborską. Za nią ciągnęło się
Przedmieście Malborskie, zwane również Królewieckim, któ
re zapewne sięgało do dawnego Małego Czyżykowa. Przez
parów do Bramy Czyżykowskiej prawdopodobnie prowadziła
12
grobla, na której przed bramą był most .
Ulica Wąska prowadzi dnem parowu, który bierze po
czątek w pobliżu ulicy 30 Stycznia. Parów ten oraz drugi,
równoległy po stronie południowej ul. Kołłątaja, zajęty przez
park miejski, powodował że dojście do miasta od strony po
łudniowej było znacznie utrudnione i w związku z tym, skrzy
żowanie traktów z Gdańska, Starogardu, Gniewa i poprzez
Wisłę z Malborka znajdowało się poza miastem, po jego stro
nie zachodniej w rejonie dzisiejszego placu Piłsudskiego.
Ulicą Wodnąod strony skrzyżowania prowadziła boczna dro
ga w stronę Wisły omijająca miasto, ale będąca pod jego
kontrolą, gdyż parów ten był elementem systemu obronnego
średniowiecznego miasta. Około połowy XIX wieku ta dro
ga została przekształcona w ulicę, obecnie Wąską. Istniejący
tu ciek wodny skanalizowano i wytyczono działki budowla
ne. Wzniesione w drugiej połowie XIX wieku domy były
z reguły jednopiętrowe, murowane z cegły nie tynkowanej,
kilkumieszkanrowe. Były to domy charakterem układu i wiel
kości pomieszczeń typowe dla osiedli robotniczych. Włącze
nie ulicy Wąskiej pod zabudowę miejską zniekształciło hi
storyczny charakter parowu, który ze względów obronnych
musiał być przecież wolny od zabudowy.
Mury obronne zachowały się szczątkowo. W części za
chodniej miasta, podczas badań powierzchniowych, nie udało
się precyzyjnie ustalić ich przebiegu. Opierając się na planie
z końca XVIII wieku i uwzględniając ukształtowanie terenu,
obecnie wyznacza się ich linię na podstawie domniemań. Jest
to temat zachęcający do kontynuacji badań archeologicznych
oraz do poszukiwań ich fundamentów podczas prac remon
towych przy obiektach tam stojących'3.
W 1981 roku mgr Mieczysław Haftka, wówczas pracow
nik Muzeum Archeologicznego w Gdańsku wraz z mgr Bo
gusławą Rozlachowską i studentem Jackiem Błaszczykiem
prowadził prace wykopaliskowe przy skarpie obok kościoła
pw. św. Stanisława Kostki, a więc na terenie, gdzie dawniej
istniał -jak przypuszczają archeolodzy - klasztor domini
kański. Celem prowadzonych prac archeologicznych było
ustalenie, czy rzeczywiście istniał w XIII wieku mur obronny oraz
odszukanie najstarszej partii miejskiej, łącznie z miejscem tar
gowym, które mogło mieścić się między kościołami. Odko
pano fragment muru obronnego pochodzącego przypuszczal
nie z XIII wieku, a ściślej sprzed 1289 roku, to jest przed
sprowadzeniem dominikanów do Tczewa. W drugim wyko
pie natrafiono na fragment muru, pochodzącego prawdopo
dobnie już z czasów istnienia klasztoru dominikanów.
Przypisy
1

J. Klębowski, Dzieje sztuki polskiej, Warszawa 1988, s. 59.
Historia Tczewa, pod red. W. Dtugokęckiego, Tczew 1998, s. 192.
5
Tamże, s. 193.
4
E. Rozenkranz, Dzieje Tczewa, Koszalin 1999, s. 66.
5
Historia Tczewa, s. 201.
''E. Rozenkranz, dz. cyt., Koszalin 1999, s. 79.
7
Tamże, s. 45-46.
s
E. Raduński, Zarys dziejów miasta Tczewa, Tczew 1927, s. 96-97.
'Studium Historyczno-Urbanistyczne, pod red. Z. Nawrockiego,
Toruń 1980, t. 6, s. 4.
'"Tamże, s. 5-6.
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Studium Historyczno-Urbanistyczne, pod red. Z. Nawrockiego,
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Gospodarcze Kociewie
Załącznik do Uchwały II Kongresu Kociewskiego

M

ając na uwadze rozwój całego Kociewia, uczest
nicy II Kongresu Kociewskiego za najważniej
sze czynniki stymulujące wzrost gospodarczy
naszego regionu, które stać się powinny zasadami okre
ślającymi kierunki działań władz lokalnych, instytucji i or
ganizacji działających na Kociewiu, podmiotów gospo
darczych i mieszkańców, przyjmują:

1. Idące jak najdalej poparcie i działania zmierzające
do szybkiego wybudowania autostrady Al, przebiegają
cej przez tereny wszystkich kociewskich powiatów. Auto
strada stanowić będzie bodziec do przyspieszonego roz
woju całego Kociewia.
2. Podjęcie próby powołania do życia Kociewskiej Izby
Gospodarczej, jako wspólnej reprezentacji interesów
przedsiębiorców z Kociewia, dającej możliwość regional
nej integracji gospodarczej.
3. Rozważenie możliwości zmiany formuły odbywa
jącego się corocznie w Tczewie Pomorskiego Forum Go
spodarczego tak, aby następne jego edycje odbywały się
kolejno w Tczewie, Starogardzie Gdańskim i Świeciu.
4. Udzielenie zdecydowanego poparcia dla trwających
działań zmierzających w kierunku rozszerzenia zakresu
działalności (park technologiczny, prace naukowo-badaw
cze) oraz poszerzenia granic Specjalnej Strefy Ekonomicz
nej „Tczew", również o tereny leżące poza powiatem
tczewskim.
5. Podjęcie zintegrowanych działań w kierunku roz
woju niezbędnej dla funkcjonowania Specjalnej Strefy
Ekonomicznej „Tczew" infrastruktury gospodarczej,
szczególnie w dziedzinie budownictwa, także mieszkanio
wego, wszelkiego rodzaju usług, w tym np. spedycyjnych
i transportowych, hotelarskich, gastronomicznych itd„ ko
operacji z firmami działającymi w Strefie, a także w dzie
dzinie usprawniania obsługi tych firm przez działające na
Kociewiu instytucje rządowe, samorządowe oraz podmioty
gospodarcze.
6. Wspólna prezentacja dorobku gospodarczego
i atrakcyjności inwestycyjnej Kociewia na imprezach kra
jowych i za granicą, w celu zainteresowania inwestorów
naszym położeniem na mapie gospodarczej Polski, boga
tą infrastrukturąkomunikacyjnąoraz bliskim sąsiedztwem
terenów rekreacyjnych.
7. Zmiana stanowiska władz centralnych, lokującego
krajowy szlak komunikacyjny 22 jako drogę o drugorzęd
nym znaczeniu.
Realizacja określonych wyżej, głównych kierunków
działań w dziedzinie gospodarki stworzy szansę równo
miernego rozwoju regionu, pozwoli na bardziej skutecz
ną walkę z dotkliwym dla wielu z nas bezrobociem i choć
nie wyczerpuje zapewne katalogu zarówno potrzeb jak
i możliwości w tym zakresie, to stanowi dobrze ukierun
kowany drogowskaz, wskazujący optymistyczną perspek
tywę dla mieszkańców naszej Małej Ojczyzny.
Wiele osiągnęliśmy, potrzeb i oczekiwań mamy jesz
cze więcej. Co osiągniemy, zależy tylko od nas samych.
Zespól ds. Rozwoju Gospodarczego II Kongresu Kociewskiego, 2000.
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Tam gdzie biją zimne zdroje
ROMAN KLIM

Z

imne Zdroje, położone pięknie nad Wdą, dzieli od
ległość po 6 km tak od Czarnej Wody jak i od
Osiecznej. Leśna droga z Osiecznej do Zimnych
Zdrojów może być piękną trasą spacerową o naturalnym
charakterze. Podobnie jest z trasą do Czarnej Wody, która
wydaje się być jeszcze piękniejsza od poprzedniej.
Oprócz „Krzyża Promieniującego" (nazywanego tak
że „Krzyżem Uzdrowicielem") oraz starego, drewniane
go budownictwa kociewskiego, osobliwością Zimnych
Zdrojów mogą być także miejsca, od których narodziła
się nazwa tej kociewskiej miejscowości.
Na południe od wioski rozpościera się obszar o wy
miarach około 1125 x 625 m, otoczony zewsząd lasami,
który jeszcze na mapie topograficznej z 1992 roku, opra
cowanej według danych z 1983 roku był określany jako
Bagno. Rzeczywiście pod taką nazwą to miejsce funkcjo
nowało w świadomości wielu pokoleń, oddając wiernie
jego charakter. Było to autentyczne bagno porośnięte ol
chami i brzozami z płatami naturalnych łąk oraz tzw. torfkulami, czyli owalnymi stawami utworzonymi podczas
wybierania torfu. Obfitowały one w szczupaki, pstrągi,
karasie i liny. Bagno było także siedliskiem ogromnej ilo
ści różnych gatunków ptaków, wśród nich szczególnie po
pularna była czajka. Oczywiście na wiosnę ptactwa było naj
więcej. Wtedy tętniło pełnią życia, było radośnie i gwarnie.
Największą osobliwością Bagna były licznie tutaj wy
stępujące źródła, albo zdroje -jak nazywała je miejscowa
ludność - wybijające z ziemi z taką intensywnością, że
bulgotały na powierzchni i tak głębokie, że można było
do nich wsadzić nawet trzymetrowe pale. Woda z nich
ściekała pajęczyną strużek tworząc główny ciek, biegną
cy wzdłuż całego Bagna i określony w miejscowej trady
cji nazwą Strugi. Pod mostem drogowym z zastawką, na
drodze z Osiecznej, tuż poza zwartą zabudową wioski od
strony południowej, opuszcza ona Bagno i początkowo
płynąc krawędzią zbocza leśnego, następnie w rejonie

gospodarstwa Mariana Giełdona wchodzi w obszar łąko
wy na wschód od zwartej zabudowy Zimnych Zdrojów,
aby ujść do Wdy. Jej bieg zaznacza się w krajobrazie linią
zadrzewień olchowych. Są miejsca, gdzie z wysokiego
leśnego zbocza doliny spływają do niej wody z wybijają
cych na powierzchnię niewielkich źródeł. Znaleźć tutaj
można także ślady po palisadzie spiętrzającej jej bieg.
Ponieważ Struga jest zasilana głównie wodami pod
ziemnymi, jej temperatura jest bardzo niska, co jest jej
cechą charakterystyczną. Zaznacza się to bardzo wyraź
nie przy jej ujściu do Wdy, gdzie różnice temperaturowe
obu cieków są znaczne. Bardzo mocno odczuwają to
mieszkańcy Zimnych Zdrojów, kąpiąc się w tym miejscu,
gdy uchodzące tutaj wody Strugi działają dosłownie jak
„lodówka".
Tak jest do dzisiaj, pomimo że Bagno zmieniło całko
wicie swój charakter. Na początku lat osiemdziesiątych
XX wieku zmeliorowano cały obszar Bagna. Wycięto
wówczas wszystkie olchy i brzozy, i stworzono w miejsce
naturalnych cieków siatkę rowów melioracyjnych. 1 co
najgorsze zasypano źródła, a właściwie przeprowadzono
ich drenaż, co w rezultacie spowodowało, że stały się nie
widoczne, nadal jednak zasilając wody Strugi. Zniknęła
w ten sposób największa osobliwość Bagna, mogąca obec
nie przyciągnąć licznych turystów. Nie ma też ptaków ani
ryb. Tak więc miejsce o szczególnych walorach, mogące
być dumą i atrakcją Zimnych Zdrojów, właściwie zniknę
ło. Nie sprawdziły się plany założenia łąk dla celów go
spodarczych; w tej chwili są one wykorzystywane tylko
w nieznacznej części, bowiem w całych Zimnych Zdro
jach jest tylko trzech gospodarzy żyjących z rolnictwa i ho
dowli. Większość zmeliorowanego terenu jest zaniedbana,
rowy sązarosnięte, a wszystko ulega zdziczeniu. Pozostała
tylko woda o wyjątkowych właściwościach, nie tylko sma
kowych, która w dalszym ciągu spływa Strugą do Wdy,
czekając na jej właściwe wykorzystanie.

Torfkula na Bagnie,
czyli owalny staw
powstały w miejscu
wybierania torfu
w okolicach
Zimnych Zdrojów
Fot. Janusz Landowski
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Obecnie teren dawnego Bagna możemy przejść suchą
nogą, pokonując rowy melioracyjne po przepustach. Za
uważymy przy tym, że na skutek zdziczenia zaczynają
wracać olchy i brzozy. Spora część tych zadrzewień zo
stała wycięta ostatnio przez bobry, które dostały się tutaj
z Wdy. Widać jeszcze ścięte przez nie brzozy z charakte
rystycznymi śladami. Natkniemy się też na ostatnią pozosta
łość po torfkuli, zarośniętąjednak całkowicie, spłyconą i bez
ryb. Spotkać też możemy końcówki drenów, którymi spły
wa woda źródlana do Strugi.
Dawne Bagno możemy też obejść od strony wschod
niej, wędrując drogą leśną prowadzącą po krawędzi
zaczynającego się tutaj wzniesienia pokrytego lasem.
Wkrótce dojdziemy do dwóch gospodarstw w lesie, ale
widocznych z drogi, stanowiących wybudowanie Zimnych
Zdrojów o nazwie Bałkany.
Pierwsze gospodarstwo należy do Janiny Rybczyńskiej.
Dom wzniesiono przed wojną tradycyjnym kociewskim
sposobem, czyli z tzw. pacy, stanowiącej mieszankę gliny
i jałowca. Natomiast drugie gospodarstwo, Jadwigi i Mie
czysława Leszczyńskich, zbudowane w 1931 roku tworzy
ceglany czworobok, złożony z domu mieszkalnego (także
z pacy), stodoły, obory i drewutni. Jest też studnia, w któ
rej wybija naturalne źródło.
Mieczysław Leszczyński może opowiedzieć, jak do
szło do utworzenia nazwy Bałkany. Otóż według niego,
jeden z gospodarzy o nazwisku Lomis, którego wojna
wygnała z Pinczyna do Zimnych Zdrojów, zamieszkał tu
taj u Mariana Giełdona. Jednak pobyt w tym gospodar
stwie mu się nie spodobał i w rezultacie przeniósł się
na wybudowanie do Leszczyńskich. Słuchając różnych
wieści z wydarzeń wojennych, utrwalił sobie jedną
z nich, a mianowicie tę, że front już blisko, bo artyle
ria bije na Bałkanach. Tę wieść podczas różnych pogwarek i rozmów z chłopami ciągle powtarzał. Artyle
ria bije na Bałkanach — ta plotka, powielana na różne
sposoby, przyczyniła się do utrwalenia nazwy Bałka
ny. Natomiast Józef Weltrowski zna inną hipotezę na
zwy wybudowania.
Źródło wybijające w studni Leszczyńskich jest tylko
następnym potwierdzeniem osobliwości otoczenia Zim
nych Zdrojów obfitujących w tego typu dary natury.
Podobnych miejsc jest tutaj bardzo dużo. Nie sposób
policzyć wszystkich. Jako przykład tylko można po
dać źródełko, które znajduje się w zboczu lewego brze

gu Wdy, na północnym krańcu Zimnych Zdrojów. Do
stać się do niego można przekraczając drewniany most
drogowy na Wdzie i zaraz skręcając w lewo w ścieżkę
prowadzącą przez letniskową posesję. Źródełko znaj
duje się w odległości około 100 m od mostu i jest wy
raźnie zaznaczone, ponieważ posiada drewnianą obu
dowę. Wycieka z niego idealnie czysta woda o niskiej
temperaturze. Drugie źródełko znajduje się 100 m da
lej. Natomiast po drugiej stronie rzeki, obok gospo
darstwa Chabowskich, ze skarpy wybija tak potężne
źródło, że można włożyć do niego trzymetrowy pal.
Struga, oprócz funkcji cieku niosącego źródlaną wodę
o wyjątkowych wartościach i niskiej temperaturze, speł
niała także inne zadanie. Tłumaczy ona nazwę Ostrów,
obejmującego obszar polno-łąkowy na wschód od zwar
tej zabudowy Zimnych Zdrojów. Ta nazwa funkcjonuje
na wspomnianej już mapie topograficznej z 1992 roku.
Otóż okazuje się, że w dawnych czasach Struga była spię
trzona i z tego miejsca odchodził kanał, aby ujść do Wdy,
niedaleko obecnego gospodarstwa Bogusława Giełdona,
w pobliżu funkcjonującej wówczas w tym miejscu bindugi - albo windugi, jak mówią w swojej gwarze miejscowi.
Kanał służył do napędzania istniejącego wówczas w tym
miejscu tartaku.
Obszar ograniczony wodami Wdy, Strugi i tartaczne
go kanału tworzył „wyspę", stąd wykształcenie się trady
cyjnej nazwy tego obszaru jako Ostrów.
Pomimo, że tartaczny kanał i sam tartak zniknęły
całkowicie z krajobrazu Zimnych Zdrojów i nie ma już
„wyspy", to jednak określenie Ostrów jako pamiątka
z przeszłości pozostało.
1 jeszcze jedno. Odbiegając nieco od głównego tema
tu, trzeba wspomnieć o jeszcze jednej ciekawostce krajo
znawczej Zimnych Zdrojów. Otóż nieco dalej, za ujściem
Strugi w górę rzeki Wdy, za jej dawnym starorzeczem ist
nieje okazała skarpa brzegowa z odkrytym, „żywym", bia
łym piaskiem. Stąd jej miejscowa nazwa Biała Góra. Nie
daleko stąd znajduje się gospodarstwo Połczyńskich.
W Białej Górze rośnie ogromna lipa, która jest najbardziej
okazałym drzewem w okolicy Zimnych Zdrojów.
O tym wszystkim wiem od Jacka Kropidłowskiego
z Zimnych Zdrojów, który był naszym przewodnikiem pod
czas wędrówki krajoznawczej w dniu 19 sierpnia 2000
roku, zorganizowanej przed Nadwiślański Klub Krajo
znawczy „Trsow".

Drewniany most
przez Wdę
na drodze z Kamionnej
do Zimnych Zdrojów,
którędy wiódł stary szlak
przez Bory Tucholskie
Fot. Janusz Landowski
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WACŁAW KRAKOWSKI

Wigilia bez wigilii
uż przed północą z wieży tczewskiej fary roz
legły się dzwony. Głośne echo niosło się dale
ko za rzekę, za którą jeszcze tak niedawno
czaili się Niemcy. Dobrze słyszeli je także Polacy zatrud
nieni przy budowie filarów mostowych od strony Tczewa,
w miejscu dotychczasowych, cztery miesiące wcześniej
wysadzonych przez polskich saperów. Wśród robotników
była spora grupa młodocianych, takich jak ja, już po dzie
siątym września zapędzanych przez Niemców do dwunastogodzinnej pracy na dobę. Niejeden z nas nad Wisłę przy
chodził w gimnazjalnym mundurku. Nic innego nie miał.
To my odczuwaliśmy największą krzywdę. Zamiast się
uczyć - ciężko pracowaliśmy. Każdy z nas, nim znalazł
się nad Wisłą, przeżywał własną wrześniową tragedię.
Na przykład ja, już pierwszego września z samego rana,
po nocnym, społecznym dyżurze w magistracie przygoto
wującym ewakuację ludności z miasta, razem z matką, sio
strą i młodszym bratem uciekałem z Tczewa przed Niem
cami. Z początku, na zmianę ciągnęliśmy ręczny wózek
z dobytkiem, później, już bez wózka, uciekaliśmy konnymi
wozami. Po odcięciu przez wojsko niemieckie drogi na
Świecie, powstał popłoch tak wśród okrążonego polskiego
wojska jak i ukrywającej się po lasach ludności. Ludzie gu
bili się. Ja już siódmego września znalazłem się z powrotem
w Tczewie, a matka z rodzeństwem dziesięć dni później.

Starsi bracia jeszcze później. Jeden był internowany przez
Niemców, drugi wraz ze swoim parowozem przez Sowie
tów w Kowlu. Byłem sam z paroma złotymi w kieszeni,
w mieście włączonym już na początku wojny do III Rzeszy.
W takich okolicznościach trudno było, jeszcze nawet nie
szesnastoletniemu chłopcu, opierać się Niemcom, którzy za
okazywanie nieposłuszeństwa straszyli Stutthofem.
Dzwony wciąż wzywały wiernych na pierwszą, oku
pacyjną pasterkę, a robotników mostowych do ducho
wego skupienia się wokół Jezusowego żłobka. Przykro
przyznać, ale ja myślałem tylko o tym, by czym prędzej
wrócić do domu.
Czas jak na złość płynął bardzo wolno. Było zimno.
Doskwierały lodowate podmuchy znad Wisły. Opuszcza
ły mnie siły. By do reszty nie zmarznąć, pracowałem in
tensywniej niż zwykle i wtedy to rozległy się długo ocze
kiwane, charakterystyczne dźwięki oznajmiające koniec
nocnej zmiany. O ile bicie dzwonów przyjmowałem ra
czej z obojętnością, o tyle owe dźwięki, wybijane młot
kiem o kawałek wiszącego żelaza, odbierałem jak bicie
własnego serca. To był znak życia.
Minęła godzina szósta rano. Był pierwszy dzień Bo
żego Narodzenia. Wolno wlokłem się do domu, dźwiga
jąc zmęczenie i smutek. Ożywiłem się nieco dochodząc
do kościoła świętego Józefa na Nowym Mieście. Pomy
ślałem - wejdę i wypomnę Bogu swoją krzywdę, ale tego
nie zrobiłem. Świątynia była zamknięta. Poczułem się do
datkowo oszukanym. Wierzyłem w Boga. Chciałem mu
służyć. Stojąc na taborecie wygłaszałem matce naprędce
układane kazania. Wówczas nie wiedziałbym, co jej po
wiedzieć. Brakowało słów.
W końcu doczłapałem się do domu. Matka czekała na
mnie w kuchni. Fajerki na palenisku kaflowego pieca były
czerwone. Było ciepło i nawet nie wiem, kiedy znalazłem
się w łóżku. Nie pragnąłem wtedy niczego więcej.

HUBERT POBŁOCKI

Gwazdka
Tak to je wew ta grudniowa nocka zimowa,
Chdy stare lólki łobsióńdó ława stołowa,
A wew wsi nad chałupko mniesiónczek zaświyci,
Po jizbie durch eszcze krancić sia bańdó dzieci.
O przyńście gwiazdora czuć walne wołanie,
Naobkoło chojanki je łoczekiwanie.
Ta całka łod woskowych świyców sia prómniani,
Zielona i chdzie ochdzie jabko wisi na niy.
Tedy, raptam, chdy psiyrwsza gwazda sia zapali,
Chtórna wejta hala Trzech Królów zes łoddali,
Co jidó do Jezuska - Tyn wew żłóbku leży Płaskorzeźba Michała Ostoja-Lniskiego z Czarnej Wody
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Kolandy Jamu śpsiywać bandzie chór pastyrzy.

hał Ostoj a-Lniski,
płaskorzeźba
z szopką

