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Z redakcyjnego biurka 

Dreptanie pod kontrolą 

Z perspektywy małych regionów, tudzież również Kociewia, stan polskiego państwa jawi się 
jako tako - dzień po dniu jakoś się toczy. Jednak to, o czym dowiadujemy się z tzw. mediów 
i publikatorów przedstawia obraz kraju raczej w ciemnych barwach, w których zaginął całkowicie 
kolorowy horyzont demonstrowany na starcie przez rządzących. W końcu ich sytuacja nie jest do 
pozazdroszczenia, bowiem odpadły już wszelkie ustrojowe argumenty. 

Nie sposób już dzisiaj własnej nieudolności zwalać nadal na grzechy „komuny" i rządy 
„moskiewskich pachołków". Niemal codziennie społeczeństwo dowiaduje się o nowych przykła
dach korupcji i jawnego złodziejstwa, o tym jak to któryś z wysokich dostojników rządowych 
więcej wydał na własne luksusy niż zarobił, a parlament ustanowił symboliczne dodatki ro
dzinne - bez względu na stan majątkowy. Tak więc owe 115 złotych otrzyma także latorośl owego 
defraudanta, bo wszystkie dzieci są równe. Ale jednak nie pod każdym względem. Dzieci dygnita
rzy nie mają wszawicy ani świerzbu. Przy okazji: stan sanitarny niektórych regionów Polski po
równywany jest do krajów Trzeciego Świata. 

Z komunikatów Biblioteki Narodowej i innych ośrodków badań społecznych wynika, że 80% 
Polaków nie czyta książek. W tej grupie przeważają ci bogaci, którzy czytają tylko własne księgi 
kasowe, tudzież książeczki czekowe i informatory z giełd. Ten smutny przejaw ostatnich czasów 
nie powinien rządzących martwić, ponieważ społeczeństwem intelektualnie mniej rozwiniętym 
tatwiej rządzić. Wystarczy kilka programów typu „Big Brother" i „Amazonki" i od czasu do 
ozasu wypowiedź - koniecznie uśmiechniętego - pierwszego urzędnika RP o tym, że wszystko 
jest w porządku, nic się nie dzieje, bo znajduje się pod kontrolą. 

Rzeczywistość jest jednak inna. Zamiast wielkiego skoku w przyszłość (na miarę tygrysa Euro
py) mamy ciągłe do czynienia z dreptaniem w miejscu, gdzie zdarzają się też duże kroki w tył, 
o których się jednak społeczeństwa nie informuje. Wystarczy wspomnieć ciągle rosnące bezrobo
cie, skutki nieudanych reform społecznych, coraz częstsze dowody na umacnianie się zorganizo
wanej przestępczości, jawną korupcję... 

W tej sytuacji coraz więcej osób zaczyna rozumieć, dlaczego w tej kolejce do Europy spadliśmy 
na ostatnie miejsce. Ale to nic strasznego, wszystko jest kontrolowane. 

Redaktor 

o KITIR 



ALICJA SŁYSZEWSKA 
KAZIMIERZ ICKIEWICZ 

Pamiętając o spuściźnie 
Wokół dziedzictwa kulturowego tczewskiego Kociewia 

bogactwie dziedzictwa kulturowego każdego re
gionu świadczą pozostawione przez czas i pamię

cią otoczone kościoły. Na Kociewiu zachowało się ich sporo 
z okresu średniowiecza. Gotyckie świątynie, budowane z ce
gły i kamienia polnego, są jednonawowe i trójnawowe. 
Dominuje w nich układ halowy, typowy dlatego okresu bu
downictwa średniowiecznego, rzadziej bazylikalny. Spo
tyka się kościoły zarówno ze stropami drewnianymi jak 
i sklepione. Interesujące są konstrukcje uwzględniające 
układ mieszany, gdzie nawy główne pozostawiono z drew
nianymi stropami, a nawy boczne wraz z prezbiterium pokryto 
sklepieniem. Nieliczne tylko świątynie mają sklepienia 
we wszystkich nawach i prezbiterium. 

W nielicznych miejscowościach stoją kościoły baroko
we, wznoszone najczęściej w miejscu starych, drewnianych 
świątyń z czasów średniowiecza albo zbudowane na nowym 
fundamencie po wyznaczeniu samodzielnych parafii. 

Bogaty wystrój wnętrz budowli sakralnych pochodzi 
z okresu baroku i wiąże się to z powszechną modą tego cza
su, chociaż niezwykłe kurdybany na antepediach ołtarzy (stro
na czołowa ich dolnej części) znajdują się tylko w Pelplinie 
i Tymawie. Z okresu średniowiecza zachowały się np. stalle 
w katedrze pelplińskiej oraz polichromowane Madonny m.in. 
w Piasecznie i Lignowach. Renesansowe płyty nagrobne i na
grobki spotykamy na wewnętrznych lub zewnętrznych ścia
nach kościołów w Pelplinie, Gniewie, Pieniążkowie. 

Ze względu na wagę duchowego posłannictwa Kościoła 
nie można pominąć istniejących na północy Kociewia sank
tuariów. Władczyni Kociewia i Królowej Pomorza w Pia
secznie, Matki Pocieszenia w Lubiszewie oraz Św. Wojcie
cha w Gorzędzieju. Te miejsca są szczególnym powodem 
dumy całej społeczności kociewskiej. 

Nieocenione zbiory wyposażenia obiektów sakralnych 
znalazły swoje stałe miejsce w Muzeum Diecezjalnym w Pel
plinie. To tu zobaczyć można dwie z sześciu istniejących na 
świecie Madonn szafkowych, pochodzących z XV wieku 
z Klonówki i Lubiszewa, Psałterz szkoły czeskiej z przeło
mu XV/XVI stulecia, jedyny w Polsce egzemplarz Biblii 
Gutenberga, XVII-wieczne tabulatury pelplińskie, obra
zy Hermana Hana, cenne naczynia liturgiczne i wiele innych 
eksponatów. Te i inne niezwykłości opisuje kustosz i dyrek
tor Muzeum Diecezjalnego, ks. Roman Ciecholewski 
w książce Skarby Pelplina (1997) oraz ks. Janusz St. Pasierb 
w pięknie wydanym albumie Pelplin i jego zabytki. Obie 
publikacje są dziełem pelplińskiego wydawnictwa. 

Nie mniej ubogacającą funkcję spełniają małe formy sa-
kralnejakimi są przydrożne krzyże i kapliczki, niemi świad
kowie dziejów osadzeni wśród pól, na rozstajach dróg i obrze
żach wsi kociewskich. Ich przeglądu dokonała w książce 
Kapliczki i krzyże przydrożne Kociewia Gertruda Pierzynow-
ska. Zawsze stanowiły symbol wiary mieszkańców tej zie
mi, jak również votum wdzięczności za opiekę Bożą. Współ
czesnymi dowodami o ludzkiej pamięci wobec kultu Bożego 
są usytuowane w nowych miejscach przydrożne kapliczki, 
np. w Małym Garcu i Waćmierzu. 

Środowisko przyrodniczo-geograficzne, historia i zabyt
ki, ale przede wszystkim ludzie, tworzą współczesne oblicze 
naszej „małej ojczyzny". Dziedzictwo kulturowe staje się 
coraz większą wartością dla zaakcentowania tożsamości lo
kalnej. 

Przemiany społeczno-gospodarcze i administracyjne 
ostatniego dziesięciolecia wzbogaciły umiejętność właściwe
go postrzegania i określania roli dziedzictwa kulturowego. 
Uwarunkowania historyczno-kulturowe i społeczne, sfera 
obyczajowości i pomorskiej mentalności stanowią bowiem 
nieocenione źródło budowania potencjału twórczego miesz
kańców regionu. W ciągu ostatniego dziesięciolecia zrobio
no sporo, choć jeszcze wiele problemów czeka na rozwiąza
nie, również w dziedzinie kultury. 

Z materialnym dorobkiem nierozerwalnie związana jest 
sztuka i kultura ludowa. Istotne miejsce zajmująw tej dziedzi
nie: tradycyjne budownictwo drewniane, owe charakterystyczne 
dla naszego regionu chaty dwuspadowe kryte słomą lub trzci
ną, składające się z jednej lub dwóch izb, z podcieniami oraz 
dekoracyjnymi nadprożami, okiennicami i ościeżnicami. Taką 
zrekonstruowaną chatę kociewską można oglądać w części et
nograficznej Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Piasecz
nie. W krajobraz wsi wpisane były kuźnie, a związane z tym 
rzemiosło kowalskie odradza się aktualnie w użytkowych 
formach zdobnictwa metalowego. Przykładem tego są 
np. prace kowala-artysty A. Staśkowiaka z Tczewa. 

Innymi dziedzinami ludowego rzemiosła było zupełnie 
zanikłe dziś garncarstwo oraz plecionkarstwo i wikliniarstwo 
dobrze prosperujące współcześnie w okolicach Opalenia, Wi-
dlic i Wiosła. 

Dawna rzeźba ludowa była zazwyczaj dziełem twór
ców bezimiennych; dzisiaj są nam znane na tczewskim 
Kociewiu prace Zbigniewa Wespy z Tczewa, Zdzisława 
Dembskiego z Gniewa oraz twórczość rzeźbiarska Jana 
Makowskiego z Subków. Kociewskie krajobrazy uwiecz
nia na płótnie Grzegorz Walkowski, malujący również na 
szkle. W tej ostatniej dziedzinie twórczości regionalnej 
wyróżnia się szczególnie Wojciech Lesiński z Tczewa, 
wielokrotnie nagradzany na przeróżnych wystawach 
i konkursach o charakterze nawet ogólnopolskim. 

Inną dziedziną sztuki ludowej jest haft, którego rekonstruk-
cjązajmowała się Maria Wespowa z Morzeszczyna. Jej ślada
mi podąża Jolanta Bednarczyk, nauczycielka techniki w Szko
le Podstawowej Nr 12 w Tczewie, która upowszechnia wśród 
dzieci tę piękną umiejętność artystycznego wyszywania. 

Jednym z elementów dziedzictwa kulturowego jest re
gionalny strój ludowy, którego oryginalne przykłady nie 
zachowały się do czasów współczesnych. Zrekonstruowany 
został na podstawie przekazów najstarszych mieszkańców 
Kociewia, głównie przez Bożenę Stelmachowską i Józefa 
Gajka. Działania tych etnografów w latach międzywojennych 
i tuż po 1945 roku umożliwiły odtworzenie ludowego ubio
ru kociewskiego dla potrzeb zespołów folklorystycznych. 

Obok materialnych wytworów sztuki ludowej ważną 
część dziedzictwa kulturowego tworzy folklor literacki i mu-



zyczny. W przeszłości pełnił on w powiązaniu z tańcem jak
by funkcję usługową wobec obrzędowości. 

Folklor pełnił różnorakie znaczenie kulturowe i społecz
ne: estetyczne (walory artystyczne), etyczne (przekazywanie 
prawd moralnych), dydaktyczne (wskazywanie wzorców po
staw i cech pozytywnych), magiczne (nadprzyrodzony wy
miar sprawiedliwości) i ludyczne (zabawowe). Znajduje to 
swój wyraz w formie bajek, legend, pieśni obrzędowych i żoł
nierskich, śpiewanek, wyliczanek i anegdot. Sztandarową 
pozycję stanowi tu Wesele koćiewskie ks. Bernarda Sychty, 
czy Pieśni z Kociewia Władysława Kirsteina. Współczesnym 
nawiązaniem do tematyki folklorystycznej jest zbiór legend 
Jasna i Dersław Romana Landowskiego, jego anegdoty za
warte w formie fraszek Garść śmiechu i pieprzu szczypta 
(wspólnie ze Stefanem Flemingiem) oraz cykl gawęd Daw
nych obyczajów rok cały, jak też zbiór wierszy Nasze Kocie-
wie Emilii Rulińskiej z Gniewa. 

Odziedziczony po lólkach i rozwijający się w drobnych 
formach folklor literacko-muzyczny stanowi osnowę dzia
łań zespołów regionalnych istniejących na terenie powiatu 
tczewskiego - „Piaseckie Kociewiaki" z Piaseczna, „Bur-
czybas" z Gniewa, „Modraki" z Pelplina, „Subkowiaki" 
z Subków i „Samborowe Dzieci" z Tczewa. 

Na specjalną uwagę zasługują „Piaseckie Kociewiaki", 
które działają od 10 lat pod kierownictwem Jana Ejan-
kowskiego - nauczyciela, działacza społecznego, zało
życiela Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Piasecznie. 
Jest on pomysłodawcą i głównym organizatorem Przeglą
dów Zespołów Folklorystycznych ku czci Władczyni Ko
ciewia. - Piasecka przygoda z folklorem -jak tę imprezę 
określił Jan Ejankowski - zaczęła się w roku 1994. - Odtąd 
corocznie, na zakończenie wrześniowego odpustu Matki 
Boskiej Królowej Pomorza, przypadającego w sąsiedztwie 
Matki Bożej Siewnej (8 września), odbywają się przeglądy 
zespołów folklorystycznych. Tego dnia uczestnicy biorą 
udział w kociewskiej mszy świętej w Sanktuarium. 

W 2000 roku odbył się już drugi Przegląd Zespołów Po
morskich, w którym brały udział zespoły regionalne Kaszub, 
Powiśla i Kociewia. 

W Piasecznie organizowane są też liczne sesje popular
nonaukowe, których tematem jest głównie historia naszej 
„małej ojczyzny", np. działalność rad ludowych i rocznica 
powstania „republiki gniewskiej", 80. rocznica powrotu Po
morza do Polski, działalność Towarzystw Ludowych na prze
łomie XIX i XX wieku. 

Istotnym czynnikiem kulturotwórczym regionu jest pra
sa i piśmiennictwo, którego tradycja na Kociewiu sięga już 

130 lat. Rocznica ta wiąże się z powstaniem w 1869 roku 
„Pielgrzyma" w Pelplinie. Oprócz oddziaływania na śro
dowiska lokalne, „Pielgrzym" skupiał wokół siebie przed
stawicieli elit intelektualnych Pomorza (ks. Stanisław 
Kujot, Władysław Łęga i Alfons Mańkowski, Romuald 
Frydrychowicz). Wraz z „Pielgrzymem" ukazywały się 
dodatki i kalendarze, np. Podarek dla dobrych dzieci, 
Krzyż, Rolnik, ilustrowany Świat w obrazach oraz Pel-
pliński Kalendarz Mariański. „Pielgrzym" ukazywał się 
w latach 1869-1939. Wznowiony został po pięćdziesię
ciu latach jako diecezjalny dwutygodnik katolicki. Re
daktorem naczelnym jest Stanisław Tomasz Pestka. 

W latach międzywojennych w Tczewie ukazywał się 
„Dziennik Tczewski", od 1926 roku przekształcony w „Go
niec Pomorski". Jego mutacją był wydawany od 1929 roku 
„Dziennik Gniewski". Wychodził też „Ilustrowany Dzien
nik Tczewski". 

Od 1865 roku działała w Pelplinie księgarnia, a trzy lata 
później powstała drukarnia, której nakładem ukazały się set
ki samodzielnych druków: modlitewniki, statuty towarzystw 
świeckich, śpiewniki, żywoty świętych, a także dzieła nauko
we z zakresu historii Pomorza oraz utwory literackie pomor
skich pisarzy. Spadkobiercą tej części pelplińskiej tradycji 
jest dzisiejsza działalność edytorska Wydawnictwa Diecezji 
Pelplińskiej „Bernardinum". 

Druga wojna światowa przerwała egzystencję prasy lokal
nej na Pomorzu, a zmianyjakie zaszły w Polsce po 1945 roku 
uniemożliwiły jej odtworzenie w przedwojennej postaci. 

W 1985 roku powstał Kociewski Kantor Edytorski. 
W latach 1985-1994 działał on w strukturach organiza
cyjnych Tczewskiego Domu Kultury, a od 1 lutego 1994 
roku jest Sekcją Wydawniczą Miejskiej Biblioteki Pu
blicznej w Tczewie. Przygotowuje publikacje zwarte 
i własny kwartalnik społeczno-kulturalny Kociewski Ma
gazyn Regionalny. Książki wydaje głównie na zlecenie 
autorów i sponsorów, w niewielkim zakresie są to tytuły 
wydawane z własnej inicjatywy. Ponieważ nie dysponuje 
swoimi środkami finansowymi, nie realizuje samodziel
nych planów wydawniczych. Z tego powodu nie może 
prowadzić własnej polityki edytorskiej. 

W ciągu 15 lat istnienia Kociewski Kantor Edytorski 
wydał 60 książek. Są wśród nich zbiory i tomiki poezji, 
publikacje o charakterze monografii historycznych, zbiory 
opowiadań, słownik-poradnik, albumy, publikacje oko
licznościowe, wspomnienia itp. A wszystkie dobrze 
świadczą o możliwościach edytorskich tego tczewskiego 
wydawnictwa. 

Tczew w rysunku Reginy Jeszke-Golickiej według sztychu z XVIII wieku 



Święcona woda 
w życiu codziennym Kociewiaków 

edług wierzeń święcona woda miała moc ochrania
jącą i uzdrawiającą co potwierdzają wypowiedzi 
informatorów, co do jej właściwości: „święcona 

woda chroni przed wszelkimi zakusami zła, nieszczęściami"; 
„chroni przed piorunami"; „przed złym duchem"; „przed burzą, 
żeby zło odpędzić, bo zło nie lubi święconej wody"; „chroni od 
kataklizmów"; „chroni od diabła, od błyskawic i grzmotów"; 
„kiedyś kropiono święconą wodą jak wierzono, że w domu 
są jakieś duchy, siły nieczyste"; „chroni przed szatanem". 
O wierze w uzdrawiającą moc święconej wody świadczy wy
powiedź mieszkanki Godziszewa: Ja wierzą, że woda świę
cona pomaga, uzdrawia. Jak mnie gdzieś boli to święconą 
wodą się smaruję. Przywiozłam sobie nawet z Lichenia trzy 
litry wody święconej, bo za mało mi jej było. Na Zmartwych
wstanie Pańskie to wody nabieram codziennie, a na wie
czór twarz sobie wodą święconą wytrę. Woda chroni przed 
samymi chorobami. 

Dawniej w prawie każdym mieszkaniu znajdowała się, 
najczęściej przy drzwiach, kropielniczka. Dzisiaj w niewie
lu domach są one w powszechnym użyciu. Jednak tam, gdzie 
mieszkańcy jeszcze z nich korzystają otaczane są one szczegól
ną dbałością. O to, aby zawsze w nich znajdowała się poświęco
na woda dbają gospodynie. Mieszkanka Piaseczna wspomina, 
że kiedyś jak się wychodziło z domu [za mąż - przyp. aut.], to się 
dostało od matki gromnicę, kropielnicę i krzyż. Ta sama infor-
matorka wspomina również o niezwykłym poszanowaniu z ja
kim się korzystało z kropielniczki. Kiedy woda z niej zostałajuż 
wykorzystana, to babcia informatorki papierkiem przecierała kro
pielnicę przed jej ponownym napełnieniem, a papierek był palo
ny w piecu, aby ani jedna kropla święconej wody się nie zmar
nowała. Mieszkaniec Piaseczna pamięta, że jako dziecko, przed 
snem umaczał rękę w wodzie święconej i odmawiał modlitwę, 
której uczyła go babcia: 

Przez to święte pokropienie, 
Boże odpuść me zgrzeszenie. 
Na dotknienie tej wody świętej. 
Niech odstąpi duch przeklęty. 

Ludzie żegnali się święconą wodą, kiedy szli spać, kiedy się 
budzili, gdy wychodzili z domu. Od niebezpieczeństw woda 
święcona miała także ochraniać tych, którzy szli na wojnę: Kie
dy synowie wychodzili z domu na wojnę, ojciec z matką syna 
żegnali (...) oraz kropili go święconą wodą. Wodą kropiono nie 
tylko ludzi. Powszechną praktykąjest święcenie nowo wybudo
wanego domu, aby ochronić go przed nieszczęściami i złem. 
25 lipca, w dzień Świętego Krzysztofa - patrona kierowców, 
święci się samochody, aby kierowców i podróżujących samo
chodem ochronić przed wypadkami i niebezpieczeństwami. 
W tym dniu odbywają się w kościołach specjalne nabożeństwa, 
po których ksiądz święci samochody. 

Wodę święci się w kościele w Wielką Sobotę. W czasie wie
czornego nabożeństwa poświęca się nie tylko wodę, ale także 
ogień i oleje. Woda święcona podczas takiego nabożeństwa ma 
szerokie zastosowanie, nie tylko w obrzędowości liturgicznej. 
Ludzie przynosząją do domów, najczęściej w butelkach i kropią 
nią domy i wszystkie budynki gospodarcze, aby je ochronić. 
Resztę wody przechowuje się, co według wierzeń miało stano
wić ochronę przed suszą3. 

W Niedzielę Palmową ludzie idądo kościoła święcić palmy. 
Zwykle są to gałązki wierzbowe, zwane „baźkami", niekiedy 
przybrane trzciną i tatarakiem. Nowym elementem jest świę
cenie palm, robionych z suszonych i papierowych kwiatów, 
które można kupić w sklepie, albo na targu. Poświęcona 
palma nabierała szczególnej mocy. „Puśki" z palm dawano dzie
ciom do połknięcia w celach profilaktycznych, aby nie choro
wały na gardło, o czym wspomina mieszkaniec Piaseczna: a mnie 
dali łyknąć taką święconą palmę, że nie będę niby chorować na 
gardło. O zwyczaju połykania „puśków" wspomina również au
torka artykułu dotyczącego obrzędowości i zwyczajów kociew-
skich, Nelli Kin. Po przyjściu z kościoła każdy z domowników 
miał połknąć jednego „kotka", aby ochronić się przed chorobą 
gardła, ale też przed bólem głowy i opuchlizną. Aby nie mieć 
kataru, należało takiego wierzbowego „kotka" włożyć sobie do 
nosa4. Mieszkaniec Piaseczna wspomina o zwyczaju związanym 
ze święconymi palmami: ludzie te palmy święcone kładli za ob-
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raz, albo za krzyż, a przed Popielcem dodawano je do jedzenia, 

żeby wszystkie te zarazki z gardła wyszły. Władysław Łęga w swo
jej pracy opisuje także inne praktyki zabezpieczające związane 
z wykorzystaniem święconych palm: stawiano je w rogu izby 
i stodoły jako ochronę przed piorunami; palono gałązki, a po
piół rozsypywano na polu dla urodzaju; zatykano palmę w polu 
przeciw gradobiciu; w czasie burzy kropiono obejście i dom, 
aby piorun nie strzelił5. 

Powszechnie praktykowanym zwyczajem jest też święcenie 
potraw na Wielkanoc. Koszyczek z potrawami przygotowywała 
przeważnie matka dla dzieci, a w nim znajdowały się wszystkie 
wielkanocne potrawy i baranek upieczony z ciasta, albo zrobio
ny z masła. Czasami było także ziarno. Koszyczek był przybra
ny palemkami, albo papierowymi kwiatami. W Niedzielę Wiel
kanocną wspólnie zjadano poświęcone potrawy, co miało być 
„gwarantem zdrowia". 

Wczesną wiosną gdy rozpoczynano prace polowe, święco
no wodą pług, oracza, a także zboże przeznaczone do wysiewu. 

Przypisy 

'J. Klimaszewska, Doroczne obrzędy ludowe, [w:] M. Biernacka, 
M. Frankowska, W. Paprocka, Etymografia Polski. Przemiany kultury 
ludowej, tom II, Wrocław 1981, s. 127. 

2Op. cit. 
' N. Kin, Zwyczaje i obrzędy ludowe na Kociewiu, Roczniki Gdań

skie, tom 44, z. 2, Gdańsk 1984, s. 181. 
4 N. Kin, Zwyczaje /..., s. 181. 
5 W. Łęga, Okolice Świecia. Materiały etnograficzne, Gdańsk 1960, 

s. 104. 
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WACŁAW KRAKOWSKI 

W tym roku mijają 62 lata od hitlerowskiej napaści 
na Polskę. To o wiele za mało, by rocznica najazdu 

spowszedniała, co daje się zauważyć, szczególnie wśród 
młodszej generacji Polaków, znających tamte, tragiczne wy
darzenia tylko z lekcji historii. 

A przecież utrata tożsamości państwowej była szokiem. 
Także dla mnie, szesnastoletniego wówczas chłopca, który 
1 września z samego rana uciekał z Tczewa przed Niemcami. 

Do miasta wróciłem 6 września. 
I co w nim zastałem? 
Pozamykane sklepy, puste ulice przyozdobione hitlerow

skimi flagami, a na rynku niemiecki kucharz zachęcał Pola
ków do podchodzenia po łychę grochówki prosto z polowej 
kuchni. Trudno nie wspomnieć fotoreportera, który to upa
miętniał „głodnych Polaków", o czym zapewne wspomniał 
w swoim komentarzu do zdjęć w niemieckiej gazecie. Obraz 
godny potępienia. 

Mimo, że to co widziałem było dla mnie głębokim prze
życiem, nie podzielałem strachu moich współziomków. Może 
tylko dlatego, że byłem zbyt młody, by tak do końca zdawać 
sobie sprawę z powagi sytuacji. Szybciej od strachu narastał 
we mnie młodzieńczy bunt i nadzieja. Pewnie dlatego, że 
z zasłyszanym na rynku powiedzeniem na ustach „aby do wio
sny" - przeniosłem się stamtąd na ulicę Hallera, pod szkołę. 
Normalnie o tej porze byłem na lekcjach. Ale wtedy gimna
zjum było zamknięte. Poza mną nie było tam żywej duszy, 
a ja poczułem się wręcz okradzionym. Zabrano mi mój 
„świat", moje marzenia. Pozostał mi granatowy mundurek 
z niebieskimi wypustkami, jak się już przekonałem, niemile 
widziany przez Niemców. Pozostało wspomnienie i nie da
jący się określić smutek. 

Dziś trudno przekonać młodych Polaków, że mają swój 
„świat", który to wtedy mi odebrano, że są bogatsi ode mnie, 
tego z 1939 roku. Byłbym jednak rad, gdybym mógł przeko
nać choćby młodych tczewiaków, których ojcowie lub dziad
kowie dzielili mój los w pierwszych dniach września w zaję
tym przez Niemców Tczewie. 

Byłbym bardzo rad. 

Zbrodnia 
katyńska 

uzupełnienie 

W wyniku dalszej lektury dotyczącej 
zbrodni katyńskiej publikujemy czte
ry następne nazwiska oficerów polskich 

zamordowanych przez NKWD, a związanych z re
gionem kociewskim. Zostały one zamieszczone na 
Pomorskiej liście katyńskiej, opracowanej w 1989 
roku przez nieżyjącego już kmdra dra Konrada 
Ciechanowskiego, drukowanej w nr 10 „Pome
ranii" z tegoż samego roku. 

Oficerowie ci wcześniej więzieni byli w obo
zie w Kozielsku. 

Stanisław Donaj, ur. 06.04.1905 r. w Buku w Wiel
kopolsce. Był administratorem Miejskiego Gospodarstwa 
Rolnego w Starogardzie. Jako ppor. piechoty wcielony zo
stał do Batalionu Obrony Narodowej „Starogard" na stano
wisko dowódcy 2 plutonu kompanii ckm. 

Dionizy Dreszler, ur. 05.10.1891 r. Był lekarzem wete
rynarii, zmobilizowany w stopniu kpt. rezerwy. Dostał się do 
niewoli radzieckiej i podzielił los pozostałych ofiar Katynia. 

Stanisław Grabowski, ur. 02.01.1890 r. Był mjrem in-
tendentury 2 baonu strzelców w Tczewie. W końcu sierpnia 
1939 r. prawdopodobnie został skierowany do innej jednostki. 

Jan Schwabe, ur. 03.12.1888 r. Był lekarzem internistą 
w Starogardzie. Został zmobilizowany do służby medycznej 
i pełnił obowiązki lekarza w jednym z wojennych szpitali na 
zapleczu frontu. 

Propagandowe zdjęcie 
wykonane po wkroczeniu 
wojsk niemieckich do Tczewa, 
pochodzące z publikacji 
Der grose deutsche feldzug gegen 
Polen (Wielka niemiecka kampania 
przeciwko Polsce). 

Źródło: 
J. Golicki, Album tczewski 
lata 1900-1945. 
Tczew i jego mieszkańcy 
w czasie I i II wojny światowej. 
Tczew 2001. 



Przeglądając publikacje, w których próbuje się ustalić 
nazwę tej miejscowości, można zauważyć rozbieżno
ści w jej interpretacji etymologicznej. Ks. dr Romuald 

Frydrychowicz w swym dziele Geschichte der Cisterciense-
rabtei Pelplin (Dusseldorf 1905) podał wiele źródeł, doty
czących genezy tej nazwy, lecz jednocześnie nie zdefiniował 
jej pochodzenia, ani też jej właściwego znaczenia. 

W dokumencie lokacyjnym Mestwina II z 1274 roku pel-
pliński konwent cystersów zyskał nowe nadania i wówczas 
pojawiła się nazwa Polplin. Ale nie był to jedyny zapis me
trykalny. W pomorskich dokumentach archiwalnych widnie
ją inne określenia, mianowicie Polplyn (1298), Poplin 
(1301), a w 1306 roku pojawił się zapis Polpelin (Pomme-
rellische Urkundenbuch von Perlbach, Gdańsk 1882). Ro
muald Frydrychowicz cytuje badacza klasztorów cysterskich 
w północnych Niemczech P. Wintera, który wymienia na
zwy Popelein i Populein (s. 5). 

Najczęściej pisano i mówiono Poplin, ale w aktach urzę
dowych zanotowano też Poplienen, Poplow, Poppelan, 
wreszcie Pap lin. 

Długi czas uważano, że nazwa Paplin wywodzi się z nie
mieckiego Pappel (topola). Do takiej interpretacji przychy-

stersów z nagłówkiem Peplinii. A zatem Pe-, a nie Pel-, ja
wiło się w pierwszej sylabie. Wojciech Kętrzyński wniosko
wał, że napis Pelplin jest pochodzenia niemieckiego, a Pe-
plin polskiego (Słownik geograficzny Królestwa Polskiego 
1888-1902). Podobnie sądził S. Rospond dodając, że w ko
deksie dyplomatycznym Pomorza podawano zapisy: Pelplin, 
Poplin, Poelplinum. 

Reguły zapisu nazwy tej miejscowości wykazują 
znaczne rozchwianie językowe i transkrypcyjne. Zasłu
guje na uwagę wzmianka, że rzeka Mątawa pod Nowem 
nazywana była Pepla. Zatem owe „Pe-" nie jest pierwot
ne, jest w nim „Po-" jako przedrostek w terminach topo-
mastycznych. Próba wyjaśnienia nazwy Pelplin od słowa 
„papli" (Pappel) jest zatem chybiona i należyją, zdaniem 
Rosponda, odrzucić. 

Najprawdopodobniej przed przybyciem do Pelplina 
cystersów, mieszkańcy tej okolicy używali staropolskiego 
Poplno, które zostało najpierw zniemczone na Poplin, po
tem Peplin, Polplin, wreszcie Pelplin. Dostawki różnych 
spółgłosek w zapisach germanizacyjnych trafiały się nierzad
ko, np. Id- zamiast 1- (Baldegore = Białogóra). Wymiana „o" 
na „oe", „e" (po- na pe-) przed następującą sylabą miękką 

• ZDZISŁAW MROZEK 

Pochodzenie nazwy Pelplin 
lał się Frydrychowicz. Ale różnorodność zapisów tego sło
wa stwarzała wątpliwości co do jego istoty i pochodzenia 
etymologicznego. Przypuszczano, iż jest to pojęcie patroni-
miczne, pochodzące od imienia własnego. Jeszcze w końcu 
XIX wieku miejscowa ludność wywodziła nazwę Peplin od 
rodziny Pepłowskich (Pepła). Do takiej opinii skłaniał się 
ks. dr Stanisław Kujot (Roczniki Towarzystwa Naukowego 
w Toruniu, R. 9, 1902). Lecz na początku XX wieku teorii 
tej zaprzeczono. 

Inny badacz - dr P. Westphal - sądził, że nazwa Polplin 
wywodzi się od dawnego rzeczownika „pło" i oznacza miej
scowość, położonąna błotnistym terenie (niem. Sumpf). Stąd 
wywodzą się formy plo, pli, pelek, pelko. Wyrazy te określa
ły staw, małe jezioro (Frydrychowicz, s. 5). 

Inaczej problem widzi prof. Stanisław Rospond. W swym 
Słowniku etymologicznym miast i gmin (Ossolineum, 1984) 
napisał, iż ludność kaszubska nazywała do schyłku XIX wieku 
Pelplin mianem Peplin, Pepleno = Peplino. Biskup kujaw
ski, Hieronim Rozrażewski, wysyłał listy do tutejszych cy-

jest normalnym zjawiskiem przegłosowym fonetyki niemiec
kiej. Podstawa „pi" znana jest w wyrazie „pło" (mokradło). 
Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że etymologicznie 
Peplin wywodzi się od wyrazu „pło" Qw.), zatem przypusz
czenie Westphala jest bardziej przekonywające, aniżeli tych 
badaczy, którzy sądzą, iż nazwa tej miejscowości pochodzi 
od słowa „papla". 

Przypomnijmy, że cystersi na ogół osiedlali się na tere
nach podmokłych (by je osuszyć), malarycznych. Tak było 
w Meklemburgii, w okolicy Pogódek (wieś Malary), Pelpli
nie i na innych obszarach. Pogląd ten utwierdził Rospond 
pisząc: Pelplin leży na Pojezierzu Starogardzkim w niecce 
nadwiślańskiej, o podmokłym gruncie, gdzie było dawne 
bagnisko, a po wyschniętym i bezleśnym terenie powstała 
urodzajna gleba (s. 284). Cystersi poszukiwali takich wła
śnie obszarów pod uprawę rolną, którą trudnili się w swych 
rozległych włościach. Sądzić należy, iż interpretacje Rospon
da i Westphala odnośnie nazwy tego miasta są najbardziej 
przekonywające. 



ADAM SAMULEWICZ 

Życie społeczno-polityczne 
okresie międzywojennym Tczew był tere
nem żywej działalności różnego rodzaju 

partii i ugrupowań politycznych. Możemy wyodrębnić 
następujące główne obozy polityczne: endecja (Zwią
zek Ludowo-Narodowy, Stronnictwo Narodowe), sana
cja (Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem), lewica 
(Polska Partia Socjalistyczna), mniejszości narodo
we (Niemcy). 

Przybliżonym obrazem wpływów poszczególnych 
obozów politycznych na terenie Tczewa są wyniki wybo
rów sejmowych oraz samorządowych. Tabela nr 2 prezen
tuje silne wpływy endecji oraz dość duży procent głosów 
oddawanych na listy niemieckie. Znaczną popularnością 
cieszyła się Narodowa Partia Robotnicza (NPR). Waż
nym źródłem dla określenia wpływów poszczególnych 
partii są wyniki wyborów do Rady Miejskiej. Na pod
stawie tabeli nr 1 można potwierdzić spostrzeżenia do
tyczące wyników wyborów do sejmu. Przewagę sanacji 
w Radzie Miejskiej z 1933 roku można tłumaczyć zde
cydowanie antyendecką działalnością prowadzoną przez 
starostę Jana Stachowskiego. 

Tab. 1 Przynależność partyjna członków Rady Miejskiej 
w Tczewie w latach 1927-1939 

Rok 

1927 
1930 
1933 
1939 

Endecja 

-
-
8 

15 

PPS 

3 
2 
-
3 

NPR 

10 
6 
-
-

Sanacja 

-
5 

13 
6 

Chadecja 
9* 

11* 
-
-

Niemcy 

8 
6 
3 

* Mandaty te należały do Koła Katolicko-Narodowego, do 
którego wchodzili sympatycy endecji i chadecji. 

Źródło: 
„Goniec Pomorski", nr 291, 11 Xli 1927 r. 
ibidem, nr 5,8 I 1930 r. 
Ibidem, nr 275, 29 XI 1933 r. 
Ibidem, nr 95,25 IV 1939 r. 

Endecja w okresie międzywojennym występowała 
w postaci organizacyjnej Związku Ludowo-Narodowe
go (1920-1928) oraz Stronnictwa Narodowego (od 1928 
roku). Partia ta miała charakter prawicowy, w jej pro
gramie kładziono nacisk na hasła solidaryzmu naro
dowego, walki z niebezpieczeństwem niemieckim, 
wrogości wobec komunizmu i socjalizmu, a także na 
antysemityzm. W styczniu 1927 rok ZL-N liczył w Tcze
wie 45 członków1, natomiast 70 w 1935 roku. Prezesem 
powiatowym był proboszcz parafii św. Krzyża ks. Alek
sander Kupczyński. Na czele zarządu miejskiego koła 
SN stali w 1935 roku: Walenty Hajdasz (prezes), Mie
czysław Grabowski (sekretarz) i Adam Stachowiak 
(skarbnik)2. 

Okres po 1926 roku charakteryzował się walką po
między zwolennikami endecji, a sanacją. Do eskalacji 
wzajemnej wrogości doszło po objęciu urzędu starosty 

szerszym podjęciem haseł antykomunistycznych i antyżydow
skich. Widoczne jest to zwłaszcza na łamach „Gońca Pomor
skiego". Aktywiści SN organizowali bojkoty sklepów żydow
skich. Organizowano akcje propagandowe tzw .Tygodnie bez 
Żydów, kiedy to propagowano w postaci plakatów, umiesz
czenie Żydów w gettach5. 

Tab 2 Wyniki wyborów do sejmu RP na terenie Tczewa 
w latach 1920-1930 

(głosy uzyskane przez poszczególne partie podano w procentach) 

Data 
wyborów 

2 V 1920 

5X11922 

4 III 1928 

16X1 1930 

Endecja 

15 

-

27 

44 

PPS 

-

3 

13 

-

NPR 

42 

18 

21 

-

Centrolew 

-

-

-

13 

Sanacja 

-

-

-

26 

Niemcy 

24 

24 

25 

17 

Inne 

10 -Narodowo 
Chrześcijańskie 
Str. Robotnicze 
(Chadecja) 

1 - Centrum 
Mieszczańskie 
54 - Chjena 

1 - Polski Blok 
Katolicki 
3 - Monarchist. 
Organizacja 
Wszechstan. 
2 - Narodowo 
Państwowy 
Blok Pracy 
8 - Kat. Unia 
Ziem Zach. 

Zródlo: 
R. Wapiński, Życie polityczne Pomorza w latach 1920-1939, 

Warszawa-Poznań-Toruń, 1983. 

ruga połowa lat trzydziestych w działaniach Stron
nictwa Narodowego charakteryzowała się znacznie 

tczewskiego przez Jana Stachowskiego w styczniu 1929 roku. 
Tczewski organ SN „Goniec Pomorski" zamieszczał artyku
ły, które w sposób ostry krytykowały władze sanacyjne oraz 
osobiście starostę Stachowskiego. Zarzucano mu między in
nymi sprzyjanie organizacjom niemieckim działającym w po
wiecie3. Powodowało to liczne interwencje władz cenzor
skich, co było widoczne w postaci białych plam na łamach gazety. 
W październiku 1932 roku nowym starostą został mianowany Zyg
munt Muchniewski. W swoich działaniach antyendeckich znacz
nie prześcignął swego poprzednika. Po zamordowaniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych Bronisława Pierackiego w 1934 roku powiat 
tczewski spośród powiatów pomorskich, dostarczył największy 
kontyngent kandydatów do umieszczenia w Miejscu Odosobnie
nia w Berezie Kartuskiej (11 działaczy narodowych)4. Posunięcia 
Muchniewskiego przynosiły efekty, udział członków SN w dzia
łalności instytucji publicznych spadał. 



Agendą Stronnictwa Narodowego był Obóz Wielkiej 
Polski. OWP w Tczewie powstał w lipcu 1927 roku. Zwią
zani z nim byli redaktorzy „Gońca Pomorskiego" i „Pielgrzy
ma"6. W Tczewie działał także oddział ściśle wywodzącego się 
z endecji Związku Młodych Narodowców. Kierownikiem 
Zarządu Powiatowego ZMN był w kwietniu 1933 roku Jan 
Zacholla. W tym samym czasie na czele ogniska męskiego 
oddziału miejskiego ZMN stał Władysław Górski, a na czele 
ogniska żeńskiego tego oddziału Cecylia Ciesielska7. 

Na terenie Tczewa istniały także inne partie prawicowe. 
Informacje dotyczące ich działalności są fragmentaryczne. 
Chrześcijańska Demokracja posiadała znaczne wpływy w Ra
dzie Miejskiej (tabela nr 1). Wynikało to prawdopodobnie 
z faktu istnienia na terenie miasta sojuszu pomiędzy endecją 
i chadecją8. Początek lat trzydziestych przyniósł koniec tego 
sojuszu i załamanie się wpływów chadecji. 

W Tczewie działała skrajnie prawicowa partia w postaci 
Organizacj i Monarchistycznej. Partia ta głosiła, że tylko król 
może uzdrowić stosunki panujące w kraju. W 1929 roku 
w Tczewie znajdował się zarząd tej partii na województwo 
pomorskie. Prezesem był Szczęsny Skarżyński, sekretarzem 
Władysław Grabowski9. 

Ważną rolę w życiu politycznym miasta w latach 1920-
1939 odgrywała Narodowa Partia Robotnicza. NPR powstała 
z połączenia w 1920 roku Narodowego Stronnictwa Robot
niczego (działającego w byłym zaborze pruskim) z Narodo
wym Związkiem Robotniczym. Była to partia prawicowa 
w ruchu robotniczym, głosiła solidarystyczny program spo
łeczny. Miała charakter antysemicki oraz znajdowała się pod 
wpływem duchowieństwa katolickiego. Oddział tczewski 
NPR działał od 1920 roku. Partia ta od początku lat trzydzie
stych miała poważne wpływy w Radzie Miejskiej, znaczna 
część głosów w wyborach do sejmu padała na listy wybor
cze NPR. Od 1930 roku wpływy tej partii wyraźnie się zmniej
szyły. Wiązało się to z umocnieniem sanacji w powiecie. 

Po przewrocie majowym nastąpiło w skali kraju rozbicie 
partii na NPR - Prawicę i NPR - Lewicę. W 1931 roku tczew
ski oddział NPR - Prawicy liczył 200 członków. Prezesem 
był lekarz Antoni Megger, sekretarzem Józef Zieliński, 
a skarbnikiem Józef Kutela. Według raportu starosty, par
tia ta wywierała wpływ na około 20-25% ludności Tczewa. 
W raporcie tym została podkreślona solidarność działania ze 
Stronnictwem Narodowym, które zostało ukazane jako ma
jące największe wpływy10. O działalności NPR - Lewicy na 
terenie Tczewa niewiele wiadomo. O partii tej wspomniano 
w materiałach źródłowych z 1927 roku przy okazji zatargu 
na tle zarobkowym w Towarzystwie Wisła-Bałtyk. Działał 
tam Polski Związek Zawodowy „Praca", będący pod wpły
wami NPR - Lewicy". 

W październiku 1937 roku NPR połączyła się z częścią 
chadecj i i w ten sposób powstała nowa partia w postaci Stron
nictwa Pracy. W Tczewie już 7 listopada 1937 roku odbyło 
się zebranie organizacyjne tej partii, zwołane przez Czesła
wa Dawickiego ze Starogardu. Wybrano Zarząd Tymczaso
wy, w skład którego weszli: Julian Szczodrowski (prezes), 
Augustyn Lipka (sekretarz) i Antoni Ceglecki (skarbnik). 
W okresie tym Stronnictwo Pracy na terenie miasta nie mia
ło poważniejszej liczby członków12. 

^\ ilne wpływy endecji na terenie Tczewa nie sprzyjały 
v—^ rozwój owi parti i prosanacyj nych. W latach 1926-1929 

Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem nie posiadał w Tcze
wie swego oddziału. Do zorganizowania Zarządu tej partii 
na powiat i miasto Tczew przystąpiono w lutym 1929 roku 
z inicjatywy nowego starosty Stachowskiego. Pierwszym preze
sem koła został Władysław Orcholski13. W 1931 roku preze
sem był wiceburmistrz miasta, Karol Hempel, wiceprezesa

mi byli: adwokat Jan Ćwikliński i naczelnik Warsztatów Ko
lejowych, inż. Adolf Wądołowski. Sekretarzem partii był 
zastępca naczelnika Zarządu Dróg Wodnych, inż. Julian Lam-
bor, który był faktycznym kierownikiem tczewskiego koła14. 

Liczba członków w kołach BBWR w Tczewie (źródło: 
WAPB, UWP w Toruniu, WSP, syg. 1978) była następująca: 

8 kół kolejarskich - 2000 członków 
koło miejskie- 130 
koło nauczycieli - 90 
koło urzędów pocztowych - 60 
koło urzędów skarbowych - 90. 

Razem we wszystkich kołach było 2370 członków. 
Na podstawie powyższych danych można zauważyć licz

ny udział w szeregach BBWR osób zatrudnionych w admi
nistracji państwowej, samorządowej, w szkolnictwie oraz 
w zakładach i urzędach państwowych. Wiązało się to przede 
wszystkim z manifestowaniem w ten sposób lojalności wo
bec rządzącej sanacji oraz z nadziejami na awanse. 

Z obozem sanacji w Tczewie współdziałały organizacje 
społeczno-polityczne: Związek Strzelecki i Legion Młodych. 
O organizacjach tych w dostępnych materiałach zachowało się 
niewiele informacji. Legion Młodych po okresie rozwoju na 
początku 1934 roku liczył 130 członków. W drugiej połowie 
1936 roku nie przejawiał już żadnej działalności, nie organizo
wano od dłuższego czasu zebrań, a członków było około 5015. 

olejnąpartiądziałającąna terenie Tczewa była Pol-
__ 2 ska Partia Socjalistyczna. PPS w swojej działal
ności akcentowała hasła walki o prawa polityczne dla ro-
robotników, o poprawę ich warunków bytowych oraz 
zapewnienie pracy bezrobotnym. Działacze tej partii zde
cydowanie jednak opowiadali się przeciwko komunizmowi 
i zwalczali wpływy Komunistycznej Partii Polski. Przez cały 
prawie okres międzywojenny partia ta miała swoich przed
stawicieli w Radzie Miejskiej. W wyborach sejmowych uzy
skiwała pewien procent głosów, który wyraźnie wzrósł 
w 1928 roku. 

Pierwsze próby utworzenia komórki PPS na Pomorzu, 
a także w Tczewie, zostały podjęte przez agitatorów tej par
tii już w drugiej połowie 1919 roku. Mimo organizowanych 
wieców próby te do początków 1920 roku zakończyły się 
fiaskiem16. Rozwój wpływów PPS w pierwszej połowie lat 
dwudziestych był ściśle związany z napływem robotników 
do pracy w porcie istniejącym w Tczewie. W 1925 roku po
wstał w Tczewie drugi dla Pomorza (po Toruniu) Okrę
gowy Komitet Robotniczy PPS. Nowo powstałemu ko
mitetowi podlegały tereny Wybrzeża17. Duże wpływy PPS 
miała wśród pracowników kolei. Z pracy na kolei - wraz 
z rodzinami - utrzymywało się około 30% mieszkańców. We
dług sprawozdania starosty tczewskiego z czerwca 1924 roku, 
gniazdem agitacji socjalistycznej były warsztaty kolejowe. 
Miał tam największe wpływy Związek Zawodowy Kolejow-
ców, który był całkowicie pod wpływem PPS. Sekretarzem 
Okręgowym ZZK był Kruczkowski, czołowy działacz i pre
zes komórki PPS w Tczewie. Innymi aktywnymi działacza
mi PPS byli: Woźniak - sekretarz miejskiej komórki, Noch, 
Palichleb i Szewczyk18. 

Wśród akcji masowych prowadzonych przez PPS na 
główne miejsce wybijają się pochody pierwszomajowe, po
łączone z wiecami i przemówieniami. W czasie pochodów 
bądź wieców noszono transparenty z odpowiednimi hasła
mi. Liczba uczestników pochodów i wieców pierwszomajo
wych była różna. 1 maja 1925 roku w Hali Miejskiej odbył 
się uroczysty wiec z udziałem około 100 osób. W roku na
stępnym zorganizowano ponownie wiec (ok. 250 uczestni
ków) oraz pochód, w którym wzięło udział 250 osób i około 
300 obserwatorów. Obchody łączono z zabawą dla człon-



ków partii i ich rodzin lub sympatyków. Miały one na celu 
m.in. zwiększenie liczby wiecujących. W 1923 roku Magi
strat zgodził się na urządzenie wiecu, zaś na zabawę zezwo
lenia nie udzielił. Doprowadziło to do tego, że wiec się nie 
odbył, ponieważ zjawili się tylko inicjatorzy19. 

Omawiając działalność partii związanych z lewicą nale
ży wspomnieć o Komunistycznej Partii Polski i zakresie jej 
wpływów w tczewskim środowisku robotniczym. 

Historiografia marksistowska znacznie wyolbrzymiała 
rolę KPP na Pomorzu i w Tczewie. W. Łukaszewicz podaje, 
że... najsilniejsze wpływy miała KPP w latach 1924-1925 na 
terenie Grudziądza i Tczewa (...). W Tczewie koło KPP liczy
ło 5 pracowników kolejowych10. W rzeczywistości były to 
jednak wpływy znikome wobec zdecydowanych sympatii ko
lejarzy względem PPS. Ten sam autor wspomina o działal
ności komunistycznej wśród robotników portowych na prze
łomie lat 1926-1927, zwłaszcza w szeregach założonego 
przez komunistę poznańskiego, Alfreda Bema, Związku Ro
botników Transportowych i Ekspedycyjnych21. Tymczasem 
starosta tczewski w swych raportach z tego okresu pisał, 
że Opanowania związków zawodowych przez komunistów 
nie stwierdzono. W grudniu 1926 roku członkowie ZRTiE 
wstąpili do Zjednoczenia Zawodowego Polskiego, będące
go reprezentantem programu NPR na płaszczyźnie ruchu 
zawodowego22. 

W okresie międzywojennym środowiska tczewskich 
robotników były penetrowane przez emisariuszy komu
nistycznych z Gdańska. Fakty demaskowania działaczy ko
munistycznych nasiliły się w latach trzydziestych. 30 kwiet
nia 1930 roku w Tczewie aresztowano Leona Kiszyckiego, 
u którego znaleziono ulotki komunistyczne w języku niemiec
kim, pochodzące z terenu Wolnego Miasta Gdańska. Udało 

Członkowie Związku Kolejarzy Zjednoczenia Zawodowego Polskiego w Tczewie w latach 20. XX wieku 
(późniejszy Związek Kolejowców Polskich) sympatyzujący Narodowej Partii Robotniczej 

Fot. w: Józef Golicki, Album tczewski lata 1900-1945. Szkolnictwo i gospodarka Tczewa. „Gazeta Reklamowa" Tczew, 2000, s. 72. 

się także aresztować dwóch kolporterów tych ulotek: Fran
ciszka Szczodrowskiego i Lenczewskiego23. W październi
ku 1936 roku zatrzymano Henocha Pieńka, członka gdań
skiej komórki partii komunistycznej, który próbował, bez 
sukcesów, prowadzić akcję werbunkową24. 

działające wśród pracowników kolei i portu. Związki te były 
bardzo często ściśle powiązane z działającymi na terenie 
miasta partiami politycznymi. 

Związki zawodowe działające wśród kolejarzy oraz ich 
powiązania z partiami kształtowały się następująco (stan z li
stopada 1933 roku według źródła WAPGd, SP w Tczewie, 
syg. 26/23): 

Federacja Kolejowców Polskich - prorządowy, 
Związek Kolejowców Polskich - NPR, 
Związek Zawodowy Kolejowców - PPS, 
Związek Zawodowy Maszynistów - prorządowy, 
Związek Urzędników Kolejowych - prorządowy, 
Związek Drogowy - NPR. 

Na podstawie powyższego źródła możemy zauważyć duże 
i stale rosnące wpływy sanacji. Wynikało to przede wszyst
kim ze specyfiki środowiska. Polskie koleje były przedsiębior
stwem państwowym i w takiej sytuacji deklarowanie sympatii 
prorządowych mogło otworzyć drogę awansów. Z drugiej 
strony przedstawiciele administracji państwowej dostrzegali 
wagę pozyskiwania związków kolejarskich dla obozu sanacji. 
Środowisko kolejarzy, ze względy na swoją liczebność, wy
wierało duży wpływ na społeczeństwo miasta. Starosta tczew
ski prowadził planową akcję pozyskiwania dla obozu rządo-

ażną rolę w życiu politycznym miasta w oma
wianym okresie odgrywały związki zawodowe 



niemiecka stanowiła około 8 do 9% ogółu mieszkańców. Od
setek ten miał stałe tendencje spadkowe. Niemcy byli stosun
kowo dobrze usytuowani materialnie, posiadali własne przed
siębiorstwa lub sklepy. Ubożsi przedstawiciele tej mniejszości 
starali się podejmować pracę u członków swej społeczności. 
Dość duża niezależność ekonomiczna przyczyniła się do nie
skrępowanej działalności politycznej. Organy państwowe 
w takiej sytuacji miary małe możliwości wywierania nacisku. 

Na postawie tabel nr 1 i 2 możemy stwierdzić, że mniej
szość niemiecka miała przez prawie cały okres międzywo
jenny swych przedstawicieli w Radzie Miejskiej. Również 
na niemieckie listy wyborcze do sejmu padał znaczny pro
cent głosów. 

Od 1920 roku w Tczewie rozwijała swoją działalność 
filia powstałego w Bydgoszczy Deutschtumsbund zur 
Wahrung w Minderheiterechte (DB), który miał wyraźnie 
zabarwienie antypolskie i nacjonalistyczne. W kwietniu 
1920 roku na jego czele w Tczewie stał adwokat Menzel, dawny 
poseł do Sejmu Pruskiego. Ważną rolę odgrywał także pastor 
ewangelicki Engelbrecht28. Pod koniec 1921 roku w mieście 
istniał Zarząd Okręgowy Deutschtumsbund Pommerellen Nord. 

W wyborach do Sejmu RP w 1920 roku DB udało się 
wprowadzić sześciu posłów z Pomorza Gdańskiego, w tym 
urzędnika skarbowego Gustawa Heike z Tczewa29. W sierpniu 
1923 roku DB został rozwiązany pod zarzutem działalności 
przeciwko Polsce. Agendy tej organizacj i zostały przejęte przez 
Deutsche Vereinigung in Sejm und Senat (DV). Organizacja ta 
powstała po to, aby posłowie z byłego DB mogli przejąć jego 
agendy i stworzyć na terenie województwa pomorskiego filie 
klubów parlamentarnych pod nazwą „Biur posłów i senatów". 
W Tczewie znaj dowało się biuro poselskie dla powiatów: tczew
skiego, starogardzkiego, kościerskiego, kartuskiego, puckiego 
i wejherowskiego. Kierownikiem tczewskiego biura był sena-

wanie członków . Niestety, nie udało się na podstawie do
stępnych materiałów źródłowych określić zakresu działalno
ści tej organizacji na omawianym terenie. 

JDP skierowała swoją działalność przeciwko Deutsche 
Vereinigung, bowiem chodziło o wyparcie DV z zajmowa
nej dotąd dominującej pozycji głównego przedstawiciela 
mniejszości niemieckiej. W takiej sytuacji kierownictwo DV 
zmieniło dotychczasowe zasady działania. We wrześniu 1934 
roku powołano legalną organizację polityczno-społeczną 
o nazwie Deutsche Vereinigung fur Posen und Pommerellen 
(DtV). Programowo organizacja ta zbliżała się do poglądów 
narodowosocjalistycznych. W pierwszym kwartale 1935 roku 
tczewska placówka DtV liczyła około 550 członków. W pla
cówce tej utworzono dwa oddziały młodzieżowe: oddział 
męski liczył około 20 członków, tyle samo członkiń liczył 
oddział żeński tej organizacji32. 

Członkowie JDP i DtV, obywatele polscy narodowości 
niemieckiej, często należeli do Auslandsorganization der 
Nationalsozjalistische Deutsche Arbeitpartei. Placówka 
AO NSDAP istniała w Tczewie już w październiku 1932 roku 
i z każdym miesiącem zwiększała liczbę swoich członków. 
Akcją werbunkową zajmował się niejaki Kromka, działacz 
hitlerowski z Tczewa33. W maju 1939 roku na czele tczew
skiej organizacji stał Walter Redmer, zamieszkały w Tcze
wie obywatel gdański, skarbnikiem był Karol Borchert, refe
rentem organizacyjnym Herbert Kuhlmann. Cała placówka 
liczyła 25 członków34. 

W środowisku tczewskich Niemców na początku lat trzy
dziestych powstało koło Deutsche Sozjalistische Partei (DSP). 
Przewodniczącym został Oskar Rajkowski. Koło to liczyło 
około 40 członków35. W materiałach źródłowych nie zacho
wały się informacje na temat dalszej działalności tej partii. 

Do mniejszości narodowych zamieszkujących Tczew zali
czali się Żydzi. Ze względu na niewielką ich liczbę nie od
grywali oni aktywnej roli w życiu politycznym miasta. 
W sprawozdaniu starosty z września 1937 roku zachowała 
się informacja mówiąca o dwóch stowarzyszeniach żydow
skich. Niestety, nie udało się określić ich nazw oraz profilu 
działalności36. 

Na terenie miasta działały liczne organizacje o charakte
rze społeczno-politycznym. W okresie międzywojennym 
dostrzegano szczególną potrzebę rozwijania działalności tego 
typu na Pomorzu, ponieważ ta część kraju była szczególnie 
zagrożona wpływami propagandy niemieckiej. Do tego typu 
organizacji możemy zaliczyć związki kombatanckie, przyspo
sobienia obronnego i o charakterze propagandowym. Do maja 
1926 roku omawiane organizacje miały teoretycznie charakter 
apolityczny. W rzeczywistości znajdowały się pod mniejszym 
lub większym wpływem działających w mieście partii politycz
nych. Po przewrocie majowym zarządy poszczególnych orga
nizacji stopniowo zostały opanowane przez działaczy związa
nych z obozem rządzącej sanacji. 

a terenie miasta działał także Junglandbund, który 
rywalizował z JDP o wpływy polityczne i werbo-

tor Erwin Hasbach. DV nie było partią ani związkiem, nie po
siadało członków, struktur okręgowych czy powiatowych. Dzia
łalność swoją rozwijało przez liczne stowarzyszenia wyzna
niowe, kulturalne i gospodarcze. W rzeczywistości pełniło rolę 
legalnej organizacji politycznej30. 

W latach 1934-1939 nastąpiło ożywienie życia politycz
nego Niemców. W maju 1934 roku powołano w Tczewie 
Jungdeutsche Partei (JDP), która była ideologicznie i orga
nizacyjnie zbliżona do partii hitlerowskiej. Dwa miesiące po 
założeniu liczyła już 289 członków. W 1935 roku na czele 
Ortsgruppe stał Dirksen, ziemianin z Borkowa, przyjaciel 
Hermana Goringa. 

zeroką działalność polityczną prowadzili w Tczewie 
przedstawiciele mniejszości niemieckiej. Społeczność 

wego, która doprowadziła w końcu października 1933 roku do 
przejścia najliczniejszego ZKP do obozu prorządowego. Po
dobnym sukcesem zakończyły się działania prowadzone 
w ZZM, pozostającym dotąd pod wpływem PPS25. W środo
wisku robotników portowych pewną rolę odgrywał ZRTiE, któ
rego członkowie w 1926 roku przeszli do ZZP, który był pod 
wpływem NPR. Niestety, nie udało się w materiale źródło
wym odnaleźć bliższych informacji dotyczących działalności 
tego związku, za wyjątkiem, że w sierpniu 1927 roku ZZP ob
chodziło 25-lecie swego istnienia. W zorganizowanym wtedy 
pochodzie brało udział około 500 uczestników26. 

Obok omówionych wyżej organizacji związkowych na 
terenie Tczewa działał także Pomorski Związek Robotniczy 
„Praca", który początkowo był filiącentrali w Poznaniu. Z ra
mienia poznańskiej centrali organizatorem związku w Tcze
wie był Frydryszewski, który został pierwszym prezesem 
okręgowym. Z biegiem czasu doszło do nieporozumień po
między centralą a tczewskim okręgiem. Był to właściwie kon
flikt personalny pomiędzy prezesem Antonim Ciszakiem 
z Poznania a prezesem okręgowym Frydryszewskim. Ciszak 
zarzucał rzekome nie wyliczanie się z sum składkowych 
wobec zarządu głównego. Frydryszewski poparty przez więk
szość członków tczewskiego okręgu przeciwstawił się za
miarowi usunięcia go ze stanowiska prezesa okręgu i zerwał 
kontakt z zarządem głównym w Poznaniu. Na początku 1930 
roku powołał w Tczewie samodzielną organizację o nowej 
nazwie. We wrześniu tego samego roku Pomorski Związek 
Robotniczy „Praca" posiadał 10 filii i około 400 członków 
w powiecie tczewskim, kościerskim, kartuskim i tucholskim. 
Związek ten miał charakter prorządowy, kierownictwo oraz 
członkowie byli sympatykami BBWR27. 



Najliczniej reprezentowane w Tczewie były związki kom
batanckie. Na terenie miasta działał także zdecydowanie pro-
sanacyjny Związek Strzelecki, który na Pomorzu nie miał 
poważniejszych wpływów. Nie udało się ustalić zakresu jego 
działalności. 

Rodzaj związków kombatanckich i stan liczebny człon
ków w połowie lat trzydziestych prezentuje poniższe zesta
wienie (Źródło: Sytuacja społeczno-polityczna..., dok. nr 60; 
WAPGd, SP w Tczewie, syg. 26/24): 

Związek Legionistów - 43 członków, 
Stowarzyszenie Weteranów Powstań Narodowych - 250, 
Związek Powstańców i Wojaków OK VIII - 246, 
Związek Inwalidów Wojennych - 460, 
Związek Podoficerów Rezerwy - brak danych. 
Związek Rezerwistów - brak danych. 
Na podstawie tych danych możemy zauważyć, że proen-

decki Związek Powstańców i Wojaków wśród organizacji 
rezerwistów miał poważne wpływy. Działacze tego związku 
skupiali się na szkoleniu armii rezerwowej. Działalność ta 
spotykała się w latach dwudziestych z pomocą władz admini
stracyjnych i oficerów-instruktorów Powiatowej Komendy 
Uzupełnień. Sytuacja ta zmieniła się na początku lat trzydzie
stych, kiedy władze sanacyjne przystąpiły do ograniczania 
wpływów endecji na Pomorzu. Zaowocowało to m.in. dzia
łaniami zmierzającymi do podporządkowaniaZPiW sanacyj
nemu Związkowi Strzeleckiemu. W takiej sytuacji w 1931 
roku tczewski ZPiW podporządkował się Okręgowi Wielko
polskiemu ZPi W. Od tego momentu władze administracyjne 
i wojskowe starały się przeszkadzać w działalności Związ
ku. W 1932 roku w Tczewie na czele omawianej organizacji 
stał ppor. rez. Leon Mądzielewski37. 

Rozległą działalność prowadziła w Tczewie Liga Obrony 
Powietrznej Państwa (od stycznia 1928 roku Liga Obrony Po
wietrznej i Przeciwgazowej). Oddział powiatowy powstał 
w maju 1926 roku. Prezesem został starosta Wacław Dytkie-
wicz, wiceprezesem Henryk Chudziński, a sekretarzem An
toni Brejski38. LOPP skupiała się na przygotowaniu społe
czeństwa do obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej oraz 
propagowaniu idei lotnictwa. Od 1929 roku starosta tczew
ski rozpoczął działania zmierzające do zwiększenia wpływów 
działaczy sanacyj nych w tej organizacj i. Jednak przez cały okres 
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międzywojenny zdecydowane wpływy w kołach tczewskich 
LOPP mieli sympatycy endecji. Liga prowadziła różne akcje 
propagandowe (np. odczyty, propagowanie broszur i książek 
dotyczących obronności kraju) oraz kursy (modelarstwa lotni
czego, szybownictwa, obrony przeciwlotniczej i gazowej). 
W 1937 roku działało w Tczewie Koło Szybowcowe LOPP 
liczące 265 członków oraz posiadające trzy szybowce39. 

Kolejną organizacją społeczno-polityczną był Związek 
Obrony Kresów Zachodnich (w 1934 roku zmienił nazwę na 
Polski Związek Zachodni). Poprzez prowadzone odczyty, 
artykuły w prasie i manifestacje organizacja ta demaskowała 
i uświadamiała dywersyjnądziałalność propagandy niemiec
kiej. Tczewski oddział ZOKZ był ściśle związany z ugrupo
waniami prosanacyjnymi. W 1929 roku jego prezesem był 
komisarz policji Prabucki, jego zastępcą Karol Hempel, wi
ceburmistrz i przewodniczący tczewskiego koła BBWR. 
W okresie tym ZOKZ miał w Tczewie 496 członków40. 

Na terenie miasta miała także oddział Liga Morska i Ko
lonialna (pierwotnie nazywająca się Ligą Żeglugi Polskiej, 
następnie w latach 1924-1930 Ligą Morską i Rzeczną). Or
ganizacja ta, podobnie jak ZOKZ od końca lat dwudziestych 
była zdominowana przez działaczy związanych z sanacją. 
LMiK stawiała sobie za zadanie propagandę obrony mor
skiej, popularyzację spraw morskich i wychowywanie mor
skie młodzieży oraz popieranie rozwoju żeglugi śródlądowej. 
Tczewski oddział LMiK rozwijał się dynamicznie. Wiązało 
się to z dostrzeganiem w okresie międzywojennym ścisłych 
związków miasta z morzem oraz z manifestowaniem stronie 
niemieckiej masowego zainteresowania zagadnieniami ma
rynistycznymi. W 1937 roku na czele LMiK w Tczewie stał 
Alojzy Synak, a jego zastępcami byli Paweł Groth i inż. Bą-
kowska. Działały następujące sekcje: Organizacyjno-Propa-
gandowa (zajmująca się m.in. urządzaniem uroczystych ob
chodów „Tygodnia Morza"), Wodna (posiadająca przystań 
nad Wisłą w której było kilkanaście kajaków i łódź motoro
wa). Do LMiK należały korty tenisowe w parku miejskim. 
Pod koniec 1937 roku organizacja ta liczyła około 860 człon
ków (zwyczajnych, popierających i zbiorowych). Istniało tak
że 9 kół szkolnych z 295 członkami. Wśród kolejarzy działał 
Oddział Kolejarzy LMiK, którego prezesem był inż. Józef 
Swoboda41. 
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Gdy miasto upadło 
Zdobycie Tczewa przez Krzyżaków w 1308 roku 

sierpniu 1308 roku margrabiowie branden
burscy napadli na Gdańsk. Książę Władysław 
Łokietek nie mógł udzielić obrońcom wspar

cia, więc polecił im poprosić o pomoc Krzyżaków. I tak też 
się stało. Najpierw przybyły krzyżackie oddziały pod dowódz
twem Guntera von Schwarzburg, komtura ziemi chełmińskiej, 
następnie usunęły one Brandenburczyków. Wkrótce nadcią
gnęły do Gdańska nowe oddziały krzyżackie pod dowódz
twem mistrza krajowego Henryka von Plotzke, które usu
nęły załogę polską, uderzyły na miasto i rozprawiły się 
z mieszczaństwem i rycerstwem polskim. Była to słynna rzeź 
gdańska, która miała miejsce 14 listopada 1308. Opanowa
nie Gdańska dało zakonowi panowanie nad ujściem Wisły, 
ale komunikację na rzece mógł w każdej chwili przerwać 
pozostający w rękach polskich Tczew. 

Informacje na temat przebiegu walk o Tczew zawarte 
zostały w źródłach sądowych z procesów w Inowrocławiu 
(wiatach 1320-1321) i w Warszawie (z roku 1339), a także 
w zachowanych dokumentach z roku 1309. Część zeznań 
świadków z tych procesów zostało przetłumaczonych 
przez Stanisława Kujota (z czego też skorzystałem). 
Szczegółowe informacje na temat wykorzystanych prac 
zawarłem w przypisach. 

Zamek tczewski mógł się długo bronić ze względu na 
dogodne położenie i przy odpowiednim zaopatrzeniu i pod 
odpowiednim dowództwem. Zamek znajdował się w dolinie 
Wisły, od zachodu przypierał do stromego wzgórza, na któ
rym zbudowane było miasto, od tej strony sąsiadował bez
pośrednio z klasztorem dominikanów, zbudowanym na 
wschodniej części wzgórza. Otaczały go mury i fosa, mógł 
zatem gród (zamek) długo się bronić. Położenie zamku przed
stawił H. Schneider w 1743 roku, który widział istniejące 
jeszcze wówczas jego ruiny1. Miasto zaś murów nie miało, 
te bowiem wznieśli dopiero Krzyżacy, być może otoczone 
było częstokołem2. Raduński pisze, że od północy i południa 
odgradzały je głębokie parowy3. Rezydujący w Tczewie z ra
mienia władcy polskiego (Łokietka), książę kujawski Kazi
mierz nie wykorzystał możliwości obrony grodu, poddał się, 
choć walka z ogromnym wojskiem krzyżackim (10 000 żoł
nierzy4) byłaby bardzo trudna, a tczewianie nie mieli możli
wości uzyskania pomocy od Łokietka. 

Naoczny świadek tamtych wydarzeń - Antoni z Kujaw, 
który wówczas wraz z księciem przebywał w Tczewie, ze
znał w procesie polsko-krzyżackim w Warszawie w 1339 roku, 
że na wieść o zajęciu nocą przez zakon Gdańska (14 listopada 
1308 r.) udał się on wraz z księciem i dwoma innymi do ich 
obozu (a więc 15 listopada), aby rozmawiać z landmistrzem. 
Kazimierz błagał go (Henryka von Plotzke) by kraju nie zdo
bywał. Przypomniał też jemu, że władzę sprawuje na Pomo
rzu w imieniu swego stryja za jego (landmistrza) zgodą. Na
stępnie książę ukląkł, złożył ręce i błagał go by kraju nie 
zdobywał. Von Plotzke potwierdził, że obiecał księciu, iż mu 
przeszkadzać nie będzie, lecz teraz oświadczył, że sam woli 
Pomorze posiadać. Pozwolił też księciu i jego ludziom opu
ścić tę krainę bez poniesienia szkód na zdrowiu i mieniu. 
W razie obrony miasta zagroził wojną. Po powrocie księcia 

wraz z towarzyszami do Tczewa, wojsko krzyżackie stało 
już w mieście i z tyłu grodu. Następnie Kazimierz wysłał raz 
jeszcze Antoniego do mistrza z prośbą by dotrzymał obietni
cy i pozwolił im opuścić miasto. Ten odpowiedział by Kazi
mierz wyszedł z grodu lub się bronił. Po powrocie posłańca 
do Tczewa, opuścił książę gród wraz z załogą, bo jak mówił 
Antoni bronić go nie mogli i udali się do Świecia. Krzyżacy 
zaś natychmiast spalili zamek3. Z zeznań Antoniego wynika, 
że do walk pod Tczewem nie doszło. Innego zdania był Siera 
z Krupocina, który zeznał (w Inowracławiu), że Krzyżacy 
natychmiast po zdobyciu Gdańska ruszyli pod zamek tczew
ski, który wziąwszy spalili, a jego załoga z obawy o własne 
życie uciekła6. Zdobycie Tczewa miało więc miejsce najpraw
dopodobniej 15 listopada. Także Piotr, przełożony śpiewu 
przy katedrze we Włocławku zeznał, że rycerstwo wyparte 
z Tczewa udało się na Kujawy. Tam opowiadali, że machiny 
oblężnicze i kusze zadały im klęskę, wielu z nich miało też 
ślady strzał7. Na walki o gród tczewski wskazuje przebywa
jący wówczas w nim Jaśko, który zaznaczył, że gród został 
oblężony, a następnie gwałtownie zdobyty przez wojsko krzy
żackie8. Przebywający wówczas także w tczewskim zamku 
Marcin de Crzebcze wspomina tylko o zajęciu całego zamku 
i okolicznych dóbr wiejskich9. Świadectwa Siery, Piotra, Jaśka 
i Marcina potwierdza dokument z 6 marca 1309 roku, wysta
wiony w Radostowie przez opata pelplińskiego, komtura jo-
annitów z Lubiszewa i plebana z Subków. Zawarto w nim 
informację, że rycerz Henryk Zwadajewicz mieszkający 
w Swarożynie zaciągnął pożyczkę u zakonników oliwskich 
na hipotekę młyna na rzeczce Szpęgawie, którego zbudował 
z bratem (który zginął pod Tczewem w 1307 roku od przy
padkowego pocisku z kuszy). Kredyt wynosił 9 grzywien, 
procent roczny zaś 1 grzywnę, zaciągnął go po to, aby nie 
stracić swej (i swego synowca) wsi i aby siebie wykupić z nie
woli. Z dokumentu nie dowiadujemy się u kogo w niewoli 
przebywał ów rycerz. Stanisław Kujot jest zdania, że Zwa
dajewicz dostał się do niewoli w czasie walk pod Tczewem 
i był jeńcem zakonu. Uważa, że oprócz niego musiało być 
więcej walczących, lecz szczegółów walk nikt nie podaje10. 
O tym, że doszło w Tczewie do walk może świadczyć zezna
nie na procesie w Inowrocławiu wojewody kujawskiego Jana, 
który oświadczył, że gród tczewski został złupiony i spalony 
przez Krzyżaków". W Warszawie dominikanin Mikołaj 
oświadczył, że widział spalony tczewski klasztor wraz z bu
dynkami. Gerward, biskup kujawski, stwierdził zaś (także 
w 1339 r.), że zwiedził kilkakrotnie Pomorze po zdobyciu 
jego przez Krzyżaków i widział, że miasto i gród w Tczewie 
były spalone przez zakon. Może to świadczyć, że miasto się 
broniło, mimo że załoga zamku wraz z księciem opuściła te 
strony i w wyniku obrony miasto spłonęło lub, że spłonęło 
nie stawiając oporu, a ogień przeniósł się ze stojącego w po
bliżu klasztoru dominikanów zamku - spalonego przez ry
cerzy Zakonu. Oba zeznania różnią się nieco. Jasiński jest 
zdania, że Gerward, do którego diecezji należał Tczew, po
dał, iż zniszczony został gród i miasto, a Mikołaj tylko to co 
go interesowało klasztor dominikanów. Twierdzi ponadto, 
że jeśli zniszczeniu uległ klasztor, najprawdopodobniej mu-
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rowany, należący do zakonu utrzymującego raczej bliskie sto
sunki z Krzyżakami, to cóż można sądzić o drewnianej za
budowie miasta, którego ludność zamierzali wysiedlić12. Być 
może mimo poddania się załogi zamku, miasto broniło się 
aż do lutego 1309 roku. Bowiem 6 lutego 1309 roku w do
kumencie mieszczan tczewskich, burmistrza i rady zawarto 
informację, że mieszczanie z powodu ciężkich szkód i roz
licznych krzywd, które zadali Krzyżakom, wyniosąsię z mia
sta po Zesłaniu Ducha Świętego (18 maj 1309) i nigdy do nie
go nie powrócą, chyba, że za zgodą zakonu. Mogli się jednak 
osiedlać w innych jego ziemiach. Ów dokument może świad
czyć o obronie miasta od listopada 1308 roku do lutego roku 
następnego. O trzymiesięcznej obronie miastajest przekonany 
Rozenkranz13. Małuszyński zaś wątpi, czy mieszczanie po
trafiliby się tak długo opierać. Uważa, że po długotrwałym 
oblężeniu zakon nie postąpiłby tak łagodnie i nie ofiarował 
wrogom schronienia w swych ziemiach. Jest on zdania, że 
dokument ten można rozumieć jako następstwo sporu między 
poddanymi zakonu, a mieszkańcami Tczewa o prawo wolnej 
żeglugi po Wiśle bez opłaty cła14, a niejako akt poddania się. 
Podobnego zdaniajestteż Samsonowicz15 i Jasiński, który twier
dzi, że dotyczy on sporu z elblążanami na tle handlowym16. 
Jest to bardzo prawdopodobne, gdyż znana jest skarga miesz
czan Elbląga, z około 1292 roku. O pobieraniu od nich bez
prawnie w Tczewie cła1 7.0 tym, że miasto zostało zdobyte już 
15 listopada 1308 (a nie w lutym 1309 r.) można wnioskować 
ze świadectwa Antoniego, gdy mówił, że po jego powrocie do 
Tczewa chorągwie krzyżackie były już w mieście, a także z ze
znań świadków, którzy wspominali tylko o potyczkach o gród. 

Na podstawie źródeł można wnioskować, że doszło 
w Tczewie do drobnych potyczek z rycerstwem polskim przy 
zajmowaniu grodu. Wówczas do niewoli mógł trafić Henryk 
Zwadajewicz. O walkach pod Tczewem wspomina Piotr, Sie-
ra, Jaśko i wojewoda Jan. Były więc może to krótkie walki 
(kilkugodzinne), które rozpoczęły się po przybyciu pod Tczew 
Krzyżaków, gdy książę Kazimierz (wraz z towarzyszami) 
przebywał u mistrza, ale zakończone jeszcze przed jego po
wrotem (bo Antoni nic o nich nie podaje). Wówczas zakon
nicy zdobyli zamek i następnie (po powrocie posłańca księ
cia kujawskiego) go spalili, a ogień z zamku przeniósł się na 
stojący w pobliżu zamku klasztor dominikański, a stąd na 
miasto. Być może jednak miasto Krzyżacy świadomie 
spalili (tak jak robili to w drodze z Gdańska do Tczewa paląc 
wsie - o czym mówił Antoni18), chcąc zniszczyć ośrodek, 
który im zagrażał (mógł przerwać komunikację na rzece i trzy
mać w szachu Gdańsk) lub może nie zdawali sobie rycerze 
Zakonu sprawy na jak długo uzyskali tę ziemię, obawiali się 
z pewnością odsieczy Łokietka lub układów z nim (do któ
rych doszło w roku 1309 w Grabiach na Kujawach po zaję
ciu Tczewa, a przed zajęciem Świecia), chcieli więc znisz
czyć ośrodek, który utrudniał handel ich mieszczanom i mógł 
przerwać komunikację na rzece. Najnowsze odkrycia arche
ologiczne na terenie tczewskiej starówki nie potwierdzają 
słów biskupa kujawskiego, jakoby całe miasto uległo spale
niu19, część jego ocalała, w tej ocalałej części mogli przebywać 
mieszkańcy, którzy w dniu 6 lutego 1309 roku wystawili w/w 
dokument. Ostatecznie Tczew pozostał w rękach Krzyżaków 
do końca wojny trzynastoletniej - do roku 1466. 
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NATALIA JARECKA 

Mały Gorzędziej 
^ - wyróżnienie 

ocalony od zapomnienia 

Pamiętam kiedy miałam kilka lat często jeździłam z ro
dzicami rowerem na wycieczki do pobliskich wsi. Pew
nego razu pojechaliśmy do starego, opuszczonego 

dworku, otoczonego zapuszczonym parkiem. W środku bu
dynku można było zobaczyć wiewiórkę oraz ptaki. Po krót
kim czasie mój dziadek, Antoni Jarecki, odkupił to gospodar
stwo. Dokonano przeglądu całego drzewostanu pod nadzorem 
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Przystąpiono do 
porządkowania parku, a była to żmudna praca. Polegała 
na wyrwaniu dziko rosnących krzewów bzu i głogu. Do
konano również cięć sanitarnych starego drzewostanu, za
kładając plomby. Ogrodzono też cały teren. Zasadzono 
2000 krzewów i drzew w celu uzupełnienia drzewostanu. 
Wyremontowano piwnicę, służącąkiedyśjako chłodnia. Wy
mieniono w niej kominki wentylacyjne, u wylotu wstawio
no nowe okna. W samym zaś głównym budynku wyre
montowano więźbę dachową, pokrycie, strop, założono 
okna i wykonano elewację. 

Podczas wakacji, wraz z moim bratem i kuzynem, jeź
dziliśmy niejednokrotnie na cały dzień do Małego Gorzę-
dzieja. Bardzo lubiliśmy te wycieczki: było tam małe pole 
z truskawkami, sad, a przede wszystkim wiele miejsca do 
zabaw. W parku znajdują się wspaniałe kompozycje różno
rodnej zieleni, do której zaliczyć można piękną alejkę, ze 
strzyżonych leszczyn, zwaną „alejką miłości". Od niej pro
wadzi wejście do fantazyjnych altanek świerkowych. 

Zawsze byliśmy tam pod opieką dziadka, który często 
opowiadał nam o drzewach lub historii dotyczącej budowli. 
To właśnie od niego dowiedziałam się o historii Małego 
Gorzędzieja. 

Pierwszymi właścicielami majątku, o powierzchni 
107,73 ha, była rodzina Rauschów. Prawdopodobnie około 
roku 1856 wznieśli niewielki dworek. Po krótkim czasie jed
nak odsprzedali oni swoją posiadłość. Kolejnymi właścicie
lami byli: Friedrich Wilhelm Schoenmann, Johann Wil
helm Neumann, Herman Karl Georg Salzmann. 29 czerwca 
1907 roku kupił tę posiadłość Maks Rausch. Po pierwszej 
wojnie światowej gospodarstwo przynosiło spore dochody 
(rocznie około 1400 marek). W majątku tym 85 ha stanowiły 
grunty orne, a 18 ha pastwiska. 

W tym czasie zarządcą był Gebel, który ożenił się 
z córką Rauscha. Gebel był bardzo dobrym gospodarzem. 
W folwarku hodował bydło, a w produkcji roślinnej, oprócz 
podstawowych zbóż, dochody przynosiła uprawa rzepaku 
i grochu w dwóch odmianach - Wiktoria i Folgier. 

Maksowi Rauschowi, Wojewoda Pomorski w Toruniu 
pismem z dnia 17 marca 1939 roku (nr RU 19/90/39), pole
cił do dnia 15 lutego 1940 roku rozparcelować grunty, pozo
stawiając sobie 45 ha. Polecenie nie zostało wykonane, bo
wiem 1 września 1939 roku wybuchła wojna. 

W czasie wojny Gebelowie nadal gospodarowali Małym 
Gorzędziejem, przejęli jeszcze nawet część majątku gorzę-

Dworek po remoncie w lipcu 1997 roku 



dziejskiego. W tym czasie w dworze urządzono szpital dla 
żołnierzy niemieckich. W roku 1944 żona Gebela, wraz z sy
nem, wyprowadziła się do Niemiec. 

Od maja 1945 roku gospodarstwo przechodziło różne 
koleje. Zabudowanie zasiedlono rodzinami z różnych stron 
Polski. Mieszkali tam: Murzydłowie, Milewscy, Błasikowie, 
Skonieczni, Bodzionowie, Górowie, Wentowie, Drewsy, Gąd-
kowie, Bielewiczowie. Od tego czasu zaczęła się szybka de
gradacja całego założenia dworsko-parkowego. Wiatach 1975-
1976 dwór został opuszczony i jednocześnie przejęty przez 
Urząd Gminy w Subkowach, ziemię zaś wykupiło Państwowe 
Gospodarstwo Rolne. 30 kwietnia 1981 roku posiadłość sprze
dano lekarzowi okuliście Zbigniewowi Jabłońskiemu z Gdań
ska. Bezczynność nowego właściciela spowodowała, że przez 
osiem lat dworek ulegał dalszym procesom niszczenia. 

Od dnia 27 kwietnia 1990 roku został właścicielem An
toni Jarecki. Jak jak wcześniej wspomniałam dosyć szybko 
dokonano remontu, bo już w roku 1995 została całkowicie 
zakończona restauracja części dworsko-parkowej. Jednakże 
siedem lat trudów włożonych w odbudowę tegoż obiektu nie 
pozostało bez wpływu na zdrowie dziadka. Długotrwałe le
czenie, a także ogromne potrzeby finansowe całego przed
sięwzięcia zmusiły go w 1997 roku do sprzedaży całego 
obiektu. Obecnym właścicielem jest Stefan Stubba, prezes 
firmy Okland, który energicznie przystąpił do kontynuowa
nia prac remontowo-budowlanych całego obiektu. 

Czasami jeżdżąc z bratem rowerami po okolicy odwie
dzamy Mały Gorzędziej. Jest to dla mnie miejsce bardzo uro
kliwe. Z nostalgią spoglądam na sylwetę dworku tak wyraź
nie zaznaczającą się w naszym lokalnym krajobrazie. Myślę, 
że zawsze będę związana z tym miejscem, chociażby poprzez 
osobę swojego dziadka, który poświęcił mu kilka lat swoje
go życia. 
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•w- • MAŁGORZATA GLINKA m • Lignowski 
wyróżnienie 

znaczy 
największy 

Park dworski po renowacji 

Gotycki kościół w Lignowach należy 
do największych wiejskich świątyń na Pomorzu. 
Na pewno jest największym 
kościołem w regionie kociewskim. 

Położenie 

adąc trasą z Torunia do Gdańska napotykamy piękne 
miasteczko Gniew. Dawniej ziemia gniewska obejmo
wała tereny: od ujścia Wierzycy pod Gniewem aż po 

rzeką Olesznicę, która powyżej Kuchni do łachy wiślanej wpa
dała, skądprostą drogą na zachód. Przed 1301 rokiem para
fia Gniew podzieliła się na mniejsze jednostki parafialne, 
m.in. dlatego że ilość wiernych się powiększała. Jednąz po
wstałych wówczas parafii była ta w Lignowach. 

Początek istnienia wsi Lignowy datuje się na rok 1281, 
kiedy to książę pomorski, Mściwoj II, nadał wieś o pierwot
nej nazwie Clenis cystersom z Oliwy. Po nadaniu ziemi 
gniewskiej Krzyżakom, Lignowy (Libenau) przeszły w ręce 
zakonu. Krzyżacy wyrugowali z Lignów ludność polską a na 
jej miejsce sprowadzili kolonistów niemieckich. W okresie 
panowania zakonu osada Lignowy była wsią czynszową. 
W latach 1386-1396 miejscowa ludność z Lignów i okolicz
nych wiosek na obszarze doliny Wisły (dzisiejsza Nizina 
Walichnowska) współdziałała ze sobą kopiąc rowy i usy
pując wał nad Wisław celu zabezpieczenia przed powo
dziami. W 1340 roku komtur gniewski, Herman Kuhdorf, 
potwierdził dokumentem przekazanie 24 mórg ziemi na 
utrzymanie parafii. W roku 1363 tutejszy proboszcz pod
czas swej obecności w Awinionie uzyskał dla wiernych 
odpusty. 

Około roku 1557 kościół w Lignowach przejęli wyznaw
cy Marcina Lutra, którzy utrzymywali go przez ponad trzy
dzieści lat. Luteranie usunęli z kościoła dwa boczne ołtarze 
i wszystkie chorągwie. W roku 1596 biskup kujawski, Hiero
nim Rozrażewski, odzyskał kościół na rzecz parafii katolikiej. 
Podczas jego wizytacji w Lignowach ludność niemiecka była 
skłonna przystąpić do Kościoła katolickiego, jednak już po 
wyjeździe biskupa niemieccy gburzy okazali się pod każdym 
względem twardzi, napadając na dom nowo ustanowionego 
proboszcza, przewracając płoty, wybijając okna itd. 



Siedziba parafii założonej przez Krzyżaków mieściła się 
w miejscowości Lignowy Szlacheckie, oddalonej o 9 km na 
północ od Gniewa. 

Wieś Lignowy powstała na obszarze zaginionej wsi zwa
nej Kleszczewem (w dokumentach zapisanej Clessowe). Pierw
szą nazwą(od 1301 roku) było Lywnow. Później, około roku 
1534, zaczęto wymawiać Lebnow, a do 1769 roku Libnowy, 
dlatego po niemiecku nazwa ta brzmiała Liebenau. Obecna 
nazwa utrwaliła się dopiero w tymże XVIII wieku. 

Do parafii Lignowy należą miejscowości: Lignowy 
Szlacheckie, Szprudowo, Kursztyn, Pomyje, a dawniej 
także Janiszewo, Janiszewko i Cierzpice oraz Stockie Mły
ny. Parafia posiadała trzy kościoły filialne: w Janiszewie, 
w Szprudowie i w Kursztynie. 

1320 do 1330 roku. Powstało wtedy prezbiterium z plano
wanym sklepieniem i zakrystią. W drugim etapie (połowa 
XIV w.) zbudowano korpus ze sklepieniami i sklepienie za
krystii, wieżę tylko do nasady i blend trzeciej kondygnacji. 
Prawdopodobnie wzniesiono wówczas także wschodni szczyt 
prezbiterium. W trzecim etapie (do końca XIV w.) została 
ukończona trzecia kondygnacja wieży, a w czwartym (to jest 
w latach 1510-1520) zbudowano sklepienie w prezbiterium, 
podwyższenie półszczytów zakrystii oraz przeprowadzona 
została budowa czwartej kondygnacji wieży. 

W latach 1557-1596 kościół był użytkowany przez pro
testantów. Został wówczas przebudowany - zmieniono w nim 
m.in. kruchtę pod dachem nawy głównej. W drugiej połowie 

Dawny wygląd kościoła 

XVII wieku, gdy świątynia była już użytkowana przez ka
tolików, przemurowano górną kondygnację i szczyty wieży. 

J. Heise, przyjmując wcześniejszy układ prezbiterium za
uważył podobieństwo detalu architektonicznego do form 
występujących w starogardzkiej farze. Początek budowy da
tował na trzecią dekadę XIV wieku, natomiast sklepienie pre
zbiterium na okres po wojnie trzynastoletniej (1454-1466), 
jednakże korpus rekonstruował jako domurowanączteroprzę-
słową halę. 

B. Schmidt przyjął przekształcenie wschodniego szczytu 
prezbiterium na okres po 1466 roku, natomiast górną kondy
gnację datował na połowę XVI wieku. G. Delio, E. Gall da
towali na XIV wiek. 

W latach 1816-2000 kapłanami parafii byli: 
Ludwik Binerowski (1816-1838), Antoni Pomieczyński 

(1838-1857), Wojciech Wierciński (1857-1859), Paweł Rat-
kowski (1859-1878), Albert Hammer (1878-1881), Jan Wy-
gocki (1881-1916), Brunon Schultz(1916-1927), Franciszek 
Filarski (1927-1931), Feliks Baniecki (1931-1938), Tadeusz 
Bartkowski (1938-1947), Alojzy Liczmański (1947-1954), 
Lewandowski (1954-1955), Tadeusz Bartkowski (1955-
1981), dr Wiesław Mering (1981-1983), Mieczysław Hości-
łowicz (1983-1985), Joachim Parszyk (1985-1986), Zdzisław 
Styn (1986 r. - po dzień dzisiejszy). 

Podczas drugiej wojny światowej została zburzona wie
ża na kościele, a także zniszczono organy. W tym czasie były 
dwa dzwony, a dwa zostały zabrane przez okupantów. Para
fia posiadała tzw. grunty plebańskie - w Lignowach 63,2 ha, 
w Janiszewie 63,2 ha, a także ziemię należącą do kasy ko
ścielnej -w Kursztynie 3,7 ha i w Szprudowie 11 ha. W1951 
roku cała ziemia należąca do parafii została przekazana na 
rzecz skarbu państwa. 

Kościół posiadał wtedy dwa kielichy z patenami, trzy 
niedawno odnowione cyboria. Chorągwie były w bardzo do
brym stanie, a feteronów nie było. 

Historia świątyni 

ościół w Lignowach zbudowany został przez Krzy
żaków w latach trzydziestych XIV wieku. Budowa
no go w czterech etapach. Pierwszy trwał od około 



W 1954 roku ukończono prace nad odbudową wieży, któ
rą pokryto dachówką. Na wieży zainstalowano dwa brakuj ą-
ce dzwony. W roku 1968 zostały zamontowane nowe organy 
na chórze. W roku 1998 odnowiono dwa neogotyckie ołtarze 
boczne. W 2000 roku rozpoczęto renowację ołtarza głównego. 

Architektura 

ościól gotycki zbudowany jest z czerwonej cegły. 
Był on wielokrotnie przebudowywany. Świadczy 
o tym nieistniejące już gotyckie sklepienie palmo

we, późnogotyckie sklepienie kryształowe w prezbiterium 
oraz szczyt gotycki, zdobiący wschodnią fasadę świątyni. 

Kościół ten był dawniej dwunawowąhalą. Posiadał trój-
przęsłowe, prostokątne prezbiterium, przy którym kiedyś od 
północy znajdowała się zakrystia. Dzisiaj zakrystia umiesz
czona jest po stronie południowej, a na miejscu poprzedniej 
znajduje się salka. Całą szerokość fasady zachodniej zajmu
je czterokondygnacyjna wieża na rzucie prostokąta. Przed 
drugą wojną światową była ona wykonana w stylu gdańskie
go renesansu, pochodziła z restauracji po wojnach szwedz
kich XVII wieku. Po jej zniszczeniu, podczas drugiej wojny 
światowej, odbudowano jąw latach pięćdziesiątych XX wie
ku. Obecna wieża jest niższa o 2,5 metra. Obiekt otoczony 
jest murem z czerwonej cegły. Na południowej ścianie za
krystii, obok tablicy upamiętniającej misje, znajduje się ze
gar słoneczny z 1690 roku, skonstruowany przez cystersów 
pelplińskich. 

Wejście do kościoła znajduje się po stronie zachod
niej. Przed nim stoi krzyż misyjny. Świątynia posiada okna 
obustronnie rozglifione, z zewnątrz profilowane. Długość 
kościoła wynosi 27 m, a szerokość 11,5 m. 

Idąc wokół kościoła można zauważyć charakterystycz
ne, zatynkowane już dołki w cegłach. Prawdopodobnie mia
ły one służyć do odstraszenia złych duchów, a wydrążone 
były podczas zarazy. Podobną funkcję miały pełnić nacięcia 
w cegłach. Obok jednych i drugich znajdują się starte już 
daty, mówiące kiedy nieszczęścia miały miejsce. Obecnie nad 
rozwiązaniem ich tajemnicy pracuje dr Mietz z Torunia. 

Wyposażenie wnętrza 

rezbiterium kryje gotyckie sklepienie kryształowe 
(1510-1520). Jego wsporniki wykonane są ze sztucz
nego kamienia. Jeden z nich posiada dekorację - pła-

skorzeźbioną maskę liściastą pod wielobocznym impostem. 
Dwa wsporniki są skute, a pozostałe są maswerkowe. W cen
trum prezbiterium znajduje się ołtarz z XVII wieku. Główna 
jego część pochodzi z 1694 roku. Umieszczone sana niej ma
lowidła, a oprócz tego przyozdobiona jest kolumnami. Między 

nimi znajduje się rokokowa figura „Madonny z Dzieciątkiem". 
Nad nią umieszczony jest obraz przedstawiający ukrzyżowa
nie Chrystusa. Pod figurą znajduje się tabernakulum. Boczne 
części ołtarza dekorują figurki świętych oraz dwa anioły trzy
mające wstęgę. Przed ołtarzem stoi paschał, a obok niego 
osiemnastowieczna chrzcielnica. Naprzeciw umieszczona jest 
ambona z tego samego wieku. Na łuku oddzielającym prezbi
terium od nawy wisi krzyż. Po jego dwóch stronach przy ścia
nie ustawione są neogotyckie ołtarze (Maryi i Jezusa). 

Dawniej w tych miejscach znajdowały się ołtarze pod we
zwaniem św. Małgorzaty i św. Marcina (patronów tego kościo
ła), które, niestety, uległy spaleniu. Na północnej ścianie nawy 
umieszczona jest rzeźba z XVI wieku „Madonny tronującej 
z Dzieciątkiem". Na ścianach bocznych nawy umieszczona jest 
Droga Krzyżowa. Sklepienie nawy, które w czasie wojny ule
gło zniszczeniu zostało zastąpione drewnianym stropem. Po
przednio było to sklepienie palmowe, które podtrzymywały trzy 
granitowe kolumny. Jedna z nich służy obecnie za podstawę 
Bożej Męki na drodze do Walichnów. W kruchcie kościoła 
umieszczona jest kropielnica z 1863 roku, wykonana z drugie
go filaru podtrzymującego niegdyś sklepienie. Są tu schody, 
które prowadzana chór, a dalej na wieżę. 

Jednak by dostać się na chór trzeba przejść przez kory
tarz, w którym schowane są min. figury św. Jana i Maryi oraz 
stacje Drogi Krzyżowej. Zainstalowane na chórze organy 
pochodzą z lat sześćdziesiątych XX wieku. Powyżej orga
nów znajdują się są dwa wsporniki wykonane-tak jak po
przednie - ze sztucznego kamienia. Tworzywo to było 
podstawowym materiałem stosowanym w Prusach w XIV 
wieku, szczególnie w rzeźbie monumentalnej. Materiał ten, 
zwany również siutkiem, tworzyły zaprawy gipsowe, wapien-
no-gipsowe lub wapienne, zazwyczaj z dodatkiem piasku, 
okruchów ceramicznych i węgla drzewnego. Czasem rów
nież dodawano popiołu lub mułu rzecznego, a oprócz tego 
mleko lub serwatkę. 

Dalej idziemy na wieżę. Są tu dwa dzwony oraz sygna
turka. Największy z nich, zarazem najstarszy, pochodzi z 1519 
roku, o czym świadczy niemiecki napis w gotyckich minu-
skułach. Zdobi go pasja i herb biskupstwa warmińskiego. 
Drugi dzwon został odlany na cześć papieża Polaka - Jana 
Pawła II z okazji jego pierwszej pielgrzymki do ojczyzny. 
Dawniej na wieży były jeszcze dwa dzwony, które zostały 
zabrane. Jeden z nich poświęcony był patronom kościoła. 
Zdobiły go dwa napisy: „IN HONOREM DEI OMNIPO-
TENTIS DIVI MARTINI AC MARGARITAE" oraz „SUM 
VOX ET TUBA TONANS / AD CULTUM VOCANS 
ATQVE EX HORTANS / ME FECIT O. BAUMGART STA-
ROGARDIENSIS / ANNO DOMINO 1865". Drugi dzwon, 
o średnicy 63 cm, został odlany przez Franciszka Schillinga 
w roku 1906 w Apoldzie. Zdobił go napis: „AVE MARIA 
ORA PRO NOBIS". 
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ADAM BLOCH Piecami słynący Łąski Piec 
Wieś położona jest przy drodze z Osia do Śliwic. 

Nazwa pochodzi od dawnej osady smolarzy, 
wypalających w swoich prymitywnych piecach 

dziegieć i węgiel drzewny. 
Łaski Piec znany był już w XVIII wieku. 

Wypalanie węgla... 
W wykazie miejscowości, wizytowanej parafii Śliwice 

w 1746 roku, jest mowa o pustkowiu Łaski Piec. Zamieszku
jący je smolarze nie musieli płacić dziesięciny na rzecz kościo
ła. Jednak dobrowolnie na Wielkanoc uiszczali 18 groszy. Jest 
to jak do tej pory najstarsza znana pisana informacja o tej wsi. 
W czasie zaborów nazywaną też Lonskipiec lub Qeelltal. 

Węgiel drzewny i dziegieć wyrabiany na tych tere
nach trafiał nawet na rynek w Starogardzie czy Gdańsku. 
W XIX wieku na tereny Borów Tucholskich przybyli 
węglarze z Prus Wschodnich, wprowadzając nowocze
śniejsze piece murowane. Z chwilą ich rozpowszechnie
nia prymitywne piece kolejno upadały, aż zanikły całkowi
cie. Najstarsi mieszkańcy Łaskiego Pieca jeszcze dzisiaj 
potrafią wskazać miejsce, gdzie istniał jeden z ostatnich 
pieców smolnych. 

... oraz cegieł 
Jednak z piecami mieszkańcy tej wsi nie rozstali się do 

końca. Okazało się, że okoliczne tereny obfitują w płytko po
łożone pokłady bardzo dobrej gliny ceramicznej. Już na po
czątku XX wieku czyniono pierwsze próby wypalania cegieł. 

Na poważnie tą profesją zajął się na początku lat dwu
dziestych XX wieku, Jan Hole. Z pomocą rodziny wybudo
wał dość sporych rozmiarów piec oraz urządzenia, jak np. for
my do cegieł, niecki, łopatki, korytka, włóki, kierat konny 
obracający bęben z nożami do mielenia gliny itp. Glinę wy
dobywał ze swego pola pod lasem, gdzie do dzisiaj pozosta
ły ślady tych wyrobisk. Glina kładziona w wykonane z drew
na formy po przeschnięciu jużjako zadatek trafiała do pieca. 
Wypalanie trwało nawet do 14 dni. 

Zasady działania miejscowej cegielni dokładnie pamięta 
prawie 82-letni Konrad Zwiefka. 

- Na przeciętny budynek wystarczyły dwa rzuty wypalo
nej cegły, taki to był duży piec. Hołce byli fachowcami w wy
palaniu cegły - wspomina najstarszy mężczyzna Łaskie
go Pieca. Przy tej okazji dodajmy, że najstarszą kobietą 
jest 87-letnia Salomeą Pielińska. 

Rodzinny interes kontynuowali synowie Holca, Wiktor 
i Maksymilian. Wyrabiali czerwoną cegłę z powodzeniem aż 
do wybuchu ostatniej wojny. O jakości cegły świadczy duża 
ilość budynków stojących do chwili obecnej w całej okolicy. 
Na mniejszą skalę cegielnię prowadziła również rodzina We
sołowskich. 

Pomysły dla wygody 
Przez wieś przepływa strumyk zwany Golionka. Jego wartki 

nurt postanowił wykorzystać w połowie XX wieku Michał Ta-
laśka, gdyż energia elektryczna miała zawitać na te tereny 
dopiero za kilka lat. Pomysłowy maj Sterkowicz postanowił przy
spieszyć bieg wydarzeń. Zabrał się ochoczo do budowy mini-

elektrowni. Jego turbinkajednak nigdy nie wytworzała prądu. 
Na przeszkodzie stanęła nagła śmierć konstruktora-amatora. 

Z kolei Jan Kortas skonstruował maszynę do wydoby
wania torfu opałowego. Metalowa machina bardzo ułatwia
ła ciężką pracę kopaczy. Kręcąc korbą wydobywać można 
było duże ilości tego surowca. Kortas jako jedyny w okolicy 
posiadał tego typu urządzenie. Często korzystali z niego 
mieszkańcy innych wsi, np. z Linówka, Łążka czy Lisin. 
W Łaskim Piecu torf wydobywano na tzw. Stawkach. 

Zimą, gdy było mniej pracy na gospodarce, podstawo
wym zajęciem mężczyzn było wyplatanie potrzebnych w każ
dym obejściu różnych koszy i kip z korzeni młodych sosen. 
Kobiety zajmowały się wyrobem chodników zszywanych 
z kawałków materiału. Różnokolorowe maty często też 
farbowano. 

Tragiczny okres wojny 
Okupację w Łaskim Piecu Niemcy rozpoczęli od nisz

czenia zabytkowych kapliczek. Jedna stała na cmentarzu 
zmarłych w czasie epidemii panującej w XIX wieku. Rozpo
czął się też terror miejscowej ludności. Pierwszą ofiarą był 
nauczyciel, Władysław Landowski. W kilka lat po wojnie 
mieszkańcy wsi uczcili jego pamięć symboliczną tablicą na 
gmachu szkoły. 

Mogło dojść w tej szkole do dramatu całej wsi. Pod ko
niec wojny zegnano do podminowanego budynku wszyst
kich mieszkańców. Jednak wstawiennictwo pewnej rodziny 
uratowało ich od niechybnej śmierci. 

Tragiczny był również pożar, który strawił około dzie
sięć zabudowań. Wzniecił go prawdopodobnie miejscowy 
Niemiec, Schmit, mieszkający „na górce". Wieś długo pod
nosiła się po tym nieszczęściu. 

Krótko przed wyzwoleniem przez wieś prowadzono Ży
dówki w kierunku Śliwic. W czasie nocnego postoju paru ko
bietom udało się zbiec. Jednak tylko dwie zdołał ukryć Jan 
Gwiazda. Po wojnie, w latach 60., przyjechały nawet podzię
kować swojemu wybawcy, ale ten, niestety, już nie żył. Inne 
miały mniej szczęścia. Zostały zabite albo zmarły w czasie dal
szej wędrówki. 

Była szkoła 
Już pod koniec XIX wieku w Łaskim Piecu powstała 

szkoła. Mieściła się w drewnianym budynku, który został 
przed pierwszą wojną światową zastąpiony budowlą z czer
wonej cegły. Głośno było tutaj o strajku szkolnym w 1905 
roku. Najwięcej dzieci, bo około 80 uczęszczało do szkoły 
w latach trzydziestych XX wieku. Ostatnią nauczycielką była 
Krystyna Zwiefka. Uczyła w klasie czterooddziałowej w la
tach 1950-1978. 

- Trafiłam do Łaskiego Pieca z nakazem pracy jako mło
da dziewczyna i zostałam tutaj do dzisiaj. W ostatnim roku 
była tylko dziewiątka dzieci i dlatego szkoła musiała zostać 
zamknięta - wspomina. - Szkoda, bo całe życie kulturalne 
wsi skupiało się wokół szkoły. Działało Koło Gospodyń Wiej
skich, które organizowało różne kursy i imprezy okazjonalne. 

Teraz dzieci chodzą do szkoły w Łążku, chociaż to inna 
gmina i inny powiat, ale bliżej niż do Śliwiczek czy Śliwic. 

Ciąg dalszy na str. 22 



W okolicach Łaskiego Pieca jest jeszcze wiele starych chat 
ukrytych głęboko w lesie 

Droga wzdłuż jałowców prowadzi do Parowu i Gołego Jonu 

W okolicach rośnie zabytkowy dąb, 
jeden z wielu pomników przyrody 

Na początku XX wieku zabudowa wsi była drewniana 

ZDJĘCIA ADAMA BLOCHA 



Słaba komunikacja 
Obecnie w Łaskim Piecu jest 58 „numerów" i około 180 

stałych mieszkańców. Do 1934 roku wieś należała admini
stracyjnie do powiatu świeckiego, a później już tylko do 
tucholskiego. W 1975 roku została włączona do nowo 
utworzonej parafii w Łążku. 

Przed wojną były tutaj aż trzy sklepy (Frydrych, Glaza 
i Lisewski) oraz dom zajezdny i wyszynk. Obecnie nie jest 
tak dobrze. Jeden prywatny sklep i to jeszcze słabo zaopa
trzony, zmusza mieszkańców wsi do robienia zakupów 
w okolicznych większych miejscowościach. 1 tutaj pojawia 
się kolejny problem: bardzo mała ilość kursujących pocią
gów i autobusów nie ułatwia mieszkańcom życia. 

Z pracą, tak jak wszędzie 
Z pracąjest podobnie. 
- Rolnictwem parają się jeszcze Andrzej i Jerzy Talaśka, 

Tomasz i Erhard Pstrąg oraz ja - mówi sołtys wsi, Stefan 
Gwizdała. - Podstawą naszej produkcji jest chów bydła. 

Inni znajdują zatrudnienie w przemyśle drzewnym w Sar
niej Górze, Śliwiczkach i Śliwicach. Kiedyś była to wieś kole
jarzy, ale większość zrezygnowała z pracy ze względu na brak 
połączeń. Szansą na dorobienie jest bogactwo lasów. 

- Chociaż od wielu lat mieszkam w Śliwicach, to jednak 
tutaj mam swoje miejsca na dobre grzybobranie - chwali te 
okolice Jan Zwiefka. 

Młodzi też mają swoje problemy. 
- W wiosce nudno i nie ma co robić. Spotykamy się na 

mostku lub na„ drągach " (ogrodzenie łąk). Jedynie w sobo
ty jest ciekawiej, bo jedziemy na dyskotekę do Śliwic lub do 
Tlenia - narzeka napotkana grupka młodzieży. 

Do szkół ponadpodstawowych wszędzie daleko. 
- Chodzę do Liceum Handlowego w Malachiniu kolo 

Czerska. Spóźniam się codziennie 30 minut, bo innego do
jazdu nie ma. Autobus z Czerska kosztuje 2 zł, a w skali mie
siąca to duży wydatek - mówi Agnieszka Gwizdała. - Do 
innych szkół w Tucholi czy Bydgoszczy też można iść, ale 
kogo stać na internat. 

Skarby okolic 
Jednak mieszkańcy Łaskiego Pieca mająswój skarb. Jest 

nim bez wątpienia czyste powietrze oraz otaczająca okolice 
ciekawa przyroda. Często w przewodnikach turystycznych czy
tamy o Parowie i Gołym Jonie. Jednak jak trafić w te urokliwe 
miejsca wiedzą tylko nieliczni. Wspaniałym przewodnikiem 
okazała się pani Bożena Gwizdała, która zna tutaj każdy kąt. 

- Codziennie obcujemy z nieskażonąprzyrodą która nas 
otacza. Wypas bydła na łąki jest zarazem miłym spacerem 
do miejsc, których zazdroszczą nam znajomi, odwiedzający 
nas latem - mówi żona sołtysa. 

Stare dęby, będące pomnikami przyrody oraz sporych 
rozmiarów jałowce wytyczają kierunek do tych unikalnych 
miejsc. Różnorodna roślinność jest naturalną potrzebą do 
stworzenia w tym miejscu rezerwatu przyrody. Osobliwością 
są liczne źródła oraz struga Golionka, w której nie brakuje 
bobrów oraz nawet pstrągów. 

- Bobry co roku robią obok mostku tamę, ale nam to już 
nie przeszkadza, bo tak jest poukładana przyroda - dodaje 
pani Bożena. 

Uroki tych miejsc doceniło już wielu ludzi z Gdańska, 
Gdyni, Bydgoszczy czy Warszawy, wykupując stare siedliska. 

- Stare gospodarstwa schowane głęboko w lesie są wspa
niałym miejscem na letni wypoczynek- mówi pewien letnik. 

W okolicy zwanej potocznie „Drągi" znajduje się jedno 
z najstarszych i najciekawszych siedlisk z zabytkową chatą. 

W te bardzo ciekawe okolice warto wyruszyć o każdej 
porze roku - w miejsca, gdzie nie widać i nie słychać pędzą
cej na oślep cywilizacji. 

Ósmy Zjazd delegatów 
Towarzystw Przemysłowych 

z Prus Zachodnich 
w Czersku 

zersk - to miejscowość licząca około 6.700 miesz
kańców. Jakkolwiek wioska, ma wygląd ładnego 
i nowoczesnego miasteczka. Nasz handel i przemysł 

podniósł się w Czersku w ostatnim czasie bardzo. Wszędzie 
widać polskie składy różnego rodzaju, wszędzie widać go
dła polskich przemysłowców i rzemieślników. Dwie fabryki 
polskie, „Victoria", fabryka maszyn i „Łubianka", fabryka 
cementu, dopełniają naszego znaczenia ekonomicznego 
w Czersku. I otóż w tym to Czersku, przeważnie polskim 
i katolickim, odbył się ósmy zjazd delegatów naszych towa
rzystw przemysłowych z okręgu zachodnio-pruskiego. 

Już w sobotę dnia 6-go b.m. przybyła do Czerska dość 
znaczna liczba delegatów i gości. O godzinie 930 odbyło się 
w lokalu p. Kruczyńskiej nadzwyczajne zebranie miejsco
wego Towarzystwa Przemysłowego wraz z delegatami 
i gośćmi celem poznania się oraz pouczenia o niektórych spra
wach dotyczących naszego życia zarobkowego. Prezes to
warzystwa w Czersku, p. Adolf Bonin przywitał serdeczne-
mi słowy delegatów i gości. 

Prezes okręgowy p. dr. Karasiewicz z Tucholi wygłosił 
wykład na temat: „Znaczenie mieszczaństwa w naszem spo
łeczeństwie". 

W dyskusyi przemawiali o trudnem położeniu nasze
go handlu i przemysłu oraz o haśle „swój do swego" 
pp. Formański z Pelplina i Kornaszewski z Inowrocławia, 
członek zarządu Związku Towarzystw Przemysłowych na 
całe Niemcy. 

Drugi wykład wygłosił redaktor Leon Formański z Pel
plina i to „O potrzebie towarzystw terminatorów czyli 
uczniów". (...). 

Nazajutrz po Mszy św. o godzinie 10-tęj odbyło się głów
ne posiedzenie (...). Przewodniczącym zebrania wybrano 
posła Brejskiego, zastępcą przewodniczącego ks. dra Mu
szyńskiego z Nowego, sekretarzem p. Rychlińskiego, ław
nikami zaś pp. Chrościelewskiego ze Skórcza i Chmurzyń-
skiego ze Świecia. (...). P. Bonin przeczytał nadesłane 
życzenia i to od ks. proboszcza Kupczyńskiego z Garca, 
ks. posła Łosińskiego z Sierakowic i dra Paneckiego 
z Gdańska. Później nadszedł także telegram z życzenia
mi od p. Krajny z Poznania. 

Nastąpiło sprawozdanie z czynności towarzystw prze
mysłowych okręgu zachodnio-pruskiego za rok 1909, które 
wygłosił p. dr. Karasiewicz. Referent ubolewał, że kilka to
warzystw mimo licznych zawezwań nie nadesłało sprawoz
dania, ani nawet na listy nie odpowiedziało. Mamy obecnie 
w Prusach Zachodnich 18 towarzystw przemysłowych. Z tych 
13 należy do związku towarzystw przemysłowych; reszta zaś 
stoją poza Związkiem. Mogłoby i powinno być u nas towa
rzystw około 40. Starania o założenie w różnych miejscowo
ściach były niestety daremne. Ogólna liczba członków wy
nosi 800. Wśród kupców i przemysłowców naszych jest 
wprawdzie coraz większe zrozumienie, mimo to jednak licz-
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Zamieszczony na tej kolumnie tekst byt drukowany w 96 numerze „Pielgrzyma" 
z 11 sierpnia 1910 roku. Sprawozdanie z ważnego wówczas zjazdu zawiera sporo fak
tów dotyczących ówczesnego środowiska inteligencji kupieckiej, szereg znanych 
nazwisk, także z Kociewia. W przedruku zachowana została oryginalna pisownia 
sprzed 90. lat. 

Tekst poprzedzony został ważnym wówczas hasłem: Obowiązkiem wszystkich ro
dziców polskich uczyć dzieci swe mówić, czytać i pisać po polsku. Wspierajmy się 
nawzajem! 

ne odczuwać się dają braki i niedomagania w naszem życiu 
organizacyjnem. Potrzeba nam programu pracy i większej 
sprężystości. Winniśmy czytać organ związkowy, broszury, 
urządzać wystawy i zająć się lepszą organizacyą naszego 
okręgu zachodnio-pruskiego. 

Referat na temat: „Jak zreformować organizacyę naszą" 
wygłosił p. Stawiński, właściciel fabryki papierosów „Orian-
da" w Brodnicy. Referent radził utworzyć na Prusy Zachodnie 
osobny wydział składający się z pięciu osób oraz własną kasę 
a także wybrać sekretarza względnie delegata, któryby odwie
dzał towarzystwa przemysłowe w Prusach Zachodnich i starał 
się o zakładanie nowych. W tym celu należy pobierać od członka 
poszczególnego towarzystwa 50 fenigów składki rocznej. 

W sprawie tej wywiązała się ożywiona doskusya, w któ
rej przemawiali pp. Sędzicki z Kościerzyny, Pokorniewski 
z Gdańska, dr Karasiewicz, Wojciechowski z Brodnicy, Chmu-
rzyński ze Świecia, Rogala z Wiela, Wojciechowski z Toru
nia, Kornaszewski z Inowrocławia, Bona z Grudziądza i inni. 

Ostatecznie zgodzono się na wszystkie wnioski referen
ta. A więc wybrano osobny wydział na Prusy Zachodnie, do 
którego należą pp. dr Karasiewicz z Tucholi, adwokat dr. Ła-
szewski z Grudziądza, Rogala z Kościerzyny, Stawiński 
z Brodnicy i Piskorski z Torunia. Wydział-co wyraźnie z na
ciskiem zaznaczono - będzie należał jak dotąd tak i nadal do 
Związku, pragnie on jedynie zorganizować silnie Prusy Za
chodnie i podnieść nasze towarzystwa przemysłowe do roz
kwitu. Wydział wybrano na trzy lata. Zgodzono się również 
na ustanowienie od poszczególnego członka 50 fen. składki 
rocznej na cele związkowe. 

Następnie wygłosił odczyt p. Biedowicz z Kościerzyny 
na temat: „Jak należy pracować w towarzystwach przemy
słowych". Referent radził zaprowadzenie kursu książ-
kowości i korespondencyi, złączenie bibliotek miejscowych 
towarzystw w jedną zakładanie czytelni, obowiązkowe abo-
nowanie „Przemysłowca", podwyższenie składek itd. 

Po dłuższej dyskusyi uchwalono większością głosów, 
ażeby towarzystwa przemysłowe zaprowadziły obowiązko
wy abonament „Przemysłowca" i to jeden egzemplarz na 
każdych 10 członków. 

P. Formański z Pelplina uzasadnił potrzebę zakładania 
towarzystw terminatorów jako główną podstawę naszych 
towarzystw przemysłowych i innych i wzywał tak towarzy
stwa jak i poszczególne osoby, duchowne i świeckie, by 
nareszcie zajęły się sprawą lepszego wychowania i wykształ
cenia naszych uczniów i przystąpiły do czynu. 

Na wniosek dra Karasiewicza przyjęto rezolucyę uznają
cą konieczność zakładania u nas towarzystw terminatorów. 

Następnie p. Czyżewski z Gdańska wygłosił referat 
w sprawie urządzenia wystawy przemysłowej w Prusach Za
chodnich. Wyjaśnił znaczenie wystaw i wykazał potrze-
Dę polskiej wystawy w naszej dzielnicy. Dla naszego handlu 
i przemysłu wystawa ma bardzo wielkie znaczenie. A i całe-
nu społeczeństwu odda wystawa usługi; to też koniecznie 
arządzić ją powinniśmy. 

Koreferent p. Rogala z Kościerzyny wykazuje ważność 
wspólnej wystawy przemysłowo-rolniczej. Radzi urządzić 
wystawę przedewszystkiem na Kaszubach, gdzie nasz han
del i przemysł stale się rozwija i gdzie zwłaszcza przemysł 
domowy silnie jest zastąpiony. P. Rogala zaleca urządzić 
wystawę w roku 1912 i to w Kościerzynie. 

W sprawie zabierali głos liczni delegaci. 
P. dr. Karasiewicz podnosi, że urządzać możemy je

dynie wystawy okręgowe. O wystawie ogólnej na razie 
nie ma mowy. Wystawa na Kaszubach będzie miała wiel
kie dla nas znaczenie a zwiedzać ją będą także goście 
kąpielowi. Mówca radzi nie zwlekać sprawy, lecz urzą
dzić wystawę już w przyszłym roku. O pieniądze oba
wiać się nie potrzeba, bo fundusz odpowiedni będzie 
a zwiedzający pokryjąkoszta urządzenia wystawy, jak do
świadczenie uczy. 

P. Stawicki z Brodnicy wykazuje również doniosłość 
wystaw okręgowych. 

Szereg nader cennych rad i wskazówek odnoszących 
się do urządzenia wystawy podał p. Kornaszewski z Ino
wrocławia. 

Uchwalono urządzić wystawę w przyszłym roku i to 
w Kościerzynie. 

Przy wolnych głosach zachęca p. Waczyński ze Zblewa 
kupców i przemysłowców do umieszczania na godłach swych 
napisów polskich. 

W końcu przemówił ks. proboszcz dr. Muszyński z No
wego. Mowa jego serdeczna, życzliwa i swojska dobre zro
biła wrażenie na obecnych. To też nagrodzono ją żywemi 
oklaskami. 

Wśród zwykłych okrzyków zakończono obrady, które 
miały przebieg rzeczowy i podniosły. 

Nastąpił wspólny obiad, do którego zasiadło przeszło 100 
osób. Czas obiadowy zeszedł mile wśród licznych, serdecz
nych toastów. 

Po zwiedzeniu przez delegatów fabryki maszyn „Victo-
ria, udano się do ogrodu p. Mazura, gdzie odbył się koncert. 
Niestety pogoda niezupełnie dopisała. Powietrze było dżdży
ste i chłodne. 

Wieczorem odbyło się przedstawienie teatralne na sali 
p. Kruczyńskiej. Odegrano dwie wesołe jednoaktówki: 
„Dwaj roztargnieni" i „Pokój do wynajęcia". Amatorki 
i amatorzy wywiązali się ze swych ról bardzo dobrze. 
Zwłaszcza odegranie sztuczki: „Pokój do wynajęcia" było 
wprost znakomite. 

Następnie odbyła się zabawa z tańcami. 
Przyszły zjazd odbędzie się w Kościerzynie. 
Nadmienić w końcu wypada, że obywatelstwo czerskie 

przyjmowało delegatów i gości z uznania godną serdeczno
ścią i braterstwem. 

Życzymy z całego serca naszym Towarzystwom Przemy
słowym dalszej pracy owocnej a nowemu wydziałowi po
wodzenia w pracy organizacyjnej. 

Przemysłowi polskiemu cześć! 



w obiektywie Krzysztofa Kucy 

W pierwszą niedzielę maja br. rozpoczął się sezon rycerski na zamku w Gniewie. Zainaugurowano go widowi
skiem historycznym zatytułowanym „Dzień średniowieczny". W spektaklu uczestniczyli członkowie Bractwa 
Rycerskiego Zamku Gniewskiego, Bractwa Rycerskiego Czarnego Gryfa z Gdańska, Bractwa Świętego Marcina 
z Bydgoszczy i Konfraternii Świętego Wojciecha z Gniewa. 

Po przygotowaniach rycerzy i sprawdzeniu zbroi (fot. powyżej) 
I odbył się turniej walk rycerskich. 

Po przygotowaniach rycerzy i sprawdzeniu zbroi (fot. powyżej) 
odbył się turniej walk rycerskich. 



Mocniejszym akcentem widowiska 
były sceny współcześnie już nieznane, 

a powszechnie praktykowane tylko 
w odległym średniowieczu: 

przemarsz biczujących się pokutników 
i zakuwanie skazańca w dyby. 

Po walkach rycerskich 
na dziedzińcu pojawiły się dworki, 

które uświetniły spektakl 
dawnymi tańcami. 

Jednocześnie trwały przygotowania 
do wielkiej biesiady. 

Na biesiadnych stołach 
pojawiło się wszelkie jadło, 

które znane było w średniowieczu. 



O izbie pamięci w Iwicznie 

nowym rokiem szkolnym 2000/2001 podjęto 
nowe zamierzenia, które w formie zmian ujęte 
zostały w planach pracy dydaktycznej, wycho

wawczej, opiekuńczej, organizacyjnej i innej. Wprowa
dzenie „nowego" jest możliwe przede wszystkim wtedy, 
gdy zyskamy akceptację innych ludzi do ich realizacji. 

Wspólnie z koleżankami: Zytą Chylińską, Elżbietą Sa
kowska i Bogumiłą Rompa, nauczycielkami Zespołu Szkół 
Publicznych w Kaliskach, podjęłam starania, aby ponow
nie odtworzyć Izbę Pamięci Izydora i Teodory Gulgow-
skich w byłym budynku szkolnym w Iwicznie. W wyniku 
wprowadzonej reformy szkolnej uległy likwidacji małe 
szkoły filialne, w tym również szkoła w Iwicznie. 

Może ktoś zada pytanie: Dlaczego właśnie tam, 
w Iwicznie, ma ponownie powstać Izba Pamięci Izydora 
i Teodory Gulgowskich? Odpowiedzią na to pytanie bę
dzie odwołanie się do biografii Izydora Gulgowskiego. 

Urodził się 4 kwietnia 1874 roku właśnie w Iwicznie 
w powiecie starogardzkim, w rodzinie gburskiej. Semi
narium Nauczycielskie ukończył w Tucholi, a do Wdzydz, 
gdzie miał osiąść na resztę życia, przybył w 1898 roku. 
W roku następnym ożenił się z Teodorą z Fethków, córką 
nauczyciela, urodzoną w roku 1860 w Wielkich Chełmach. 
Ślub ich odbył się we Wielu, gdzie do dziś stoi piękny 
murowany kościół zbudowany przez brata Teodory, 
miejscowego proboszcza. Gulgowski wraz z żoną, która 
studiowała malarstwo w Berlinie i była gorącą miło
śniczką sztuki ludowej, poświęcił się rozwijaniu i kul
tywowaniu sztuki regionu kaszubskiego, studiowaniu 
jej przejawów i opiece nad zabytkami. Razem małżon
kowie Gulgowscy zajmowali się również organizowa
niem domowego przemysłu artystycznego we Wdzydzach 
i okolicy, wskrzesili tradycyjne plecionkarstwo, tkactwo, 
ceramikę i haft kaszubski. 

Ukoronowaniem ich działalności było stworzenie 
w 1906 roku, w skromnej chacie wdzydzkiej, swoiste
go muzeum kultury i sztuki kaszubskiej. To pierwsze 
na ziemiach polskich „muzeum na wolnym powietrzu", 
tzw. skansen, który stał się dla Kaszubów gontyną wypeł
nioną ojczystymi relikwiami. 

Swą wiedzę o folklorze opisywał także sam Gulgow
ski, współzałożyciel kartuskiego Kaszubskiego Towarzy
stwa Ludoznawczego 1907 roku, w licznych publikacjach 
tegoż towarzystwa. Publikował zebrane przez siebie ma
teriały folklorystyczne, a także oryginalne studia badaw
cze, z których największy rozgłos zyskała monografia 

kultury kaszubskiej, napisana po niemiecku i opubliko
wana po raz pierwszy w roku 1911, a wydana w języku 
polskim w roku 1924 pt. „Kaszubi". Dla zobrazowania 
w pełni wszechstronności Gulgowskiego należy dodać, że 
uprawiał on też z powodzeniem twórczość literacką. Pi
sał, początkowo po niemiecku, opowiadania i nowele. Do 
najbardziej znanych jego utworów należy „Pieśń o ziemi 
kaszubskiej". 

Zmarł 22 września 1925 roku. 
Teodora, która owocnie kontynuowała jego dzieło, 

zmarła w 1951 roku. Oboje zostali pochowani na wyso
kim, lesistym brzegu jeziora w pobliżu stworzonego przez 
nich muzeum. 

Te barwne postacie, jakimi byli państwo Gulgowscy, 
zasługują na pamięć, która powinna być żywa i gorąca, 
taka, na jaką zasłużyli swym życiem i pracą. Chciałam, 
wraz z koleżankami, aby ta pamięć o nich nie tylko zaist
niała we Wdzydzach, gdzie spędzili większość życia, ale 
również w Iwicznie w miejscu urodzenia Izydora. Temu 
ma służyć Izba Pamięci. 

Nie są to pierwsze próby powołania do życia Izby 
Pamięci Izydora Gulgowskiego. W roku 1975, w 50. rocz
nicę śmierci Gulgowskiego, odbyło się w Iwicznie wy
jazdowe posiedzenie Krajoznawczej Komisji Zarządu 
Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego w Gdańsku na czele z mgr Czesławem 
Skonką. Wtedy to okazało się, że ocalał dom, w któ
rym urodził się Izydor Gulgowski i mieszka w nim jego 
dalsza rodzina. 

Później, w 1976 roku, odbyło się seminarium krajoznaw
cze na temat zasług Gulgowskiego oraz ustalenia trasy sa
mochodowej „śladami Izydora Gulgowskiego" (Gdańsk-
Iwiczno-Wiele-WdzydzeKiszewskie-Kościerzyna-Kartu-
zy-Gdańsk). Podczas tego spotkania zgłoszona została ini
cjatywa utworzenia Izby Pamięci Gulgowskiego w Iwicz
nie oraz przekazano już wtedy pierwsze dary dla tej 
placówki. Zaproponowano również odsłonięcie tabli
cy pamiątkowej we wsi ku czci tego regionalisty. Or
ganizatorami spotkania były: Komisja Krajoznawcza ZW 
PTTK i Klub PTTK „Gościniec" w Gdańsku oraz GS „Sa
mopomoc Chłopska" w Starogardzie Gdańskim. 

Kolejne trzecie spotkanie na te tematy odbyło się 
w październiku 1977 roku. Z poparciem dla tej inicja
tywy oraz pomocą przyszły niektóre instytucje Trój
miasta. Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Gdańsku 
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opracowała w czynie społecznym projekt płaskorzeźby 
Izydora Gulgowskiego. Spośród sześciu przygotowanych 
prac wybrano do realizacji projekt studentki V roku rzeź
by z pracowni prof. A. Wiśniewskiego - Ewy Kraw
czyk. Materiał na odlew przekazała załoga gdańskiego 
„Hydrosteru". Natomiast odlew płaskorzeźby wykonała 
załoga Stoczni Marynarki Wojennej im. Dąbrowsz
czaków. 

Nim jednak do organizacji Izby Pamięci Izydora Gul
gowskiego w Iwicznie doszło, zostało poruszone całe śro
dowisko wsi i gminy. Powstał społeczny komitet, który 
zajął się organizacją izby. Z pomocą przyszły władze lo
kalne. 18 maja 1978 roku dokonano uroczystego otwarcia 
Izby Pamięci Izydora Gulgowskiego, która istniała 
w Iwicznie do 1983 roku. W 1983 roku została przenie
siona do Szkoły Podstawowej w Piecach. 

Od grudnia 2000 roku 
wraz z koleżankami pro
wadziłam negocjacje 
z władzami lokalnymi, 
aby ponownie przenieść 
Izbę do budynku szkol
nego w Iwicznie. W wy
niku rozmów, spotkań 
i przychylności władz 
Gminy Kaliska, dyrekcji 
Szkoły Podstawowej 
w Piecach, pamiątki 
i eksponaty powróciły na 
swoje miejsca, tj. do 
szkoły w Iwicznie. 

Otwarcie odtworzonej oraz wzbogaconej o nowe eks
ponaty Izby Pamięci Izydora i Teodory Gulgowskich od
było się w maju 2001 roku. 

Zadania jakie ma spełniać odtworzona Izba Pamięci to: 
- kształtować więź emocjonalną z własną społecz

nością 
-rozwijać zainteresowania przeszłością regionu w któ

rym mieszkamy, 
- kultywować regionalne tradycje, 
- zapewnić świadomość wspólnych korzeni kultu

rowych, 
- przekazywać kulturowe dziedzictwo, 
- promować region kociewski. 
Wraz z koleżankami zapraszam do częstego odwie

dzania Izby Pamięci Izydora i Teodory Gulgowskich 
w Iwicznie. 

Wnętrze Izby Pamięci Izydora Gulgowskiego w Iwicznie. 
Oprócz dokumentów obrazujących życie 
i działalność wybitnego regionalisty pomorskiego 
obejrzeć można eksponaty związane 
z gospodarstwem domowym dawnych Kociewian. 

Czesław Skonka w towarzystwie organizatorek Izby Pamięci. 
(Od lewej) Bogumiła Rompa, Maria Liczynek, 

Elżbieta Sakowska i Zyta Chylińska 



PODROŻ 
PO KOCIEWIU TCZEWSKIM 

W nadwiślańskiej części powiatu tczewskiego leży Nizina Walichnowska. 
Znajduje się tutaj Jezioro Pelplinskie, które kształtem swoim bardziej przypomina rzekę. 

Innym rodzajem jeziora jest Rokickie. 

Kociewski krajobraz urozmaicają stare leśniczówki, 
podobne jak ta w Borkowie. 

Niedaleko stąd rosnący stary dąb, pamięta ponoć Napoleona, 
gdy odpoczywał pod nim w 1812 roku idąc na Moskwę. 
Już wówczas drzewo miało ponad sto lat. 

W cieniu ogrodu odrestaurowanego dworu 
w Lipiej Górze schronienia szuka niebieska łątka 



#\ ociewie Tczewskie jest publikacjąalbumowąpro-
•M- JL. ponującą podróż po powiecie tczewskim, frag
mencie Pomorza Nadwiślańskiego zwanym często rów
nież Ziemią Tczewską. Album jest wynikiem konkursu 
fotograficznego Powiat tczewski - przyroda, zabytki, 
ludzie i wydarzenia, zorganizowanego w 2000 roku 
przez Starostwo Powiatowe w Tczewie pod patrona
tem „Gazety Tczewskiej". 

Przypomnijmy, że nagrodę główną w konkursie uzy
skała Małgorzata Dziąba i ponadto Krzysztof Giełdon, 
Andrzej Połomski i Stanisław Szwedowski - wszyscy 
z Tczewa. W konkursie uczestniczyli również: Jakub 
Czapiewski (Pelplin), Grzegorz Dereszkiewicz 
(Tczew), Marcin Kaliński (Gdańsk), Krzysztof Kuca 
(Gogolewo), Edmund Mrozek (Tczew), Adam Muraw
ski (Tczew), Joanna Noch-Bielawa (Kartuzy), Jan Przy-
chodzeń (Swarożyn), Paweł Szczuka (Tczew), Bene
dykt Urbański (Miłobądz), Maria Witkowska (Tczew), 
Stanisław Zaczyński (Tczew) i Józef Ziółkowski 
(Tczew). Jego plon zachęcił organizatorów do przygo
towania publikacji albumowej, w której znalazły się 
także dodatkowo fotografie autorów spoza konkursu, 
a to dlatego żeby Kociewie Tczewskie zaprezentować 
w pełnym zakresie. Były to zdjęcia: Jolanty Górskiej, 
Romana Klima, Wojciecha Kryńskiego, Janusza Lan
dowskiego, Tomasza Prażmowskiego, Henryka Spy
chalskiego, Mariusza Wiórka i Jacka Zielińskiego. 

T> 
odróż po Kociewiu Tczewskim zaproponowano 

-*- w czterech tematycznych rozdziałach. Trsov sto
lica Samburii to oblicze Tczewa, głównego miasta daw
nej dzielnicy pomorskiej księcia Sambora II, pana tych 
ziem, który w 1252 roku przeniósł tu swoją stolicę z po
bliskiego Lubiszewa. Zdjęcia ilustrują najważniejsze 
obiekty miasta, jego zabytki i zaułki Starówki. 

Krajobrazy serdeczne są rozdziałem pokazującym uro
kliwe fragmenty ziemi tczewskiej - pejzaż nadwiślański, 
lasy i jeziora i przyrodnicze walory tej okolicy. 

Świadkowie przeszłości to wtopinone w krajobraz 
zabytki, które zaświadczają o minionych czasach. Naj
liczniej zachowały się kościoły wzniesione przez mi
strzów średniowiecznej sztuki budowlanej, a wśród 
nich ten najwspanialszy - bazylika katedralna w Pel
plinie, postawiona przez cystersów, którzy tam przy
byli z pobliskich Pogódek, wcześniej sprowadzeni 
z Doberanu przez Sambora II. 

Dni świąteczne i powszednie pokazują mieszkańców 
ziemi tczewskiej przy pracy i uczestniczących w zdarze
niach codziennych i tych bardziej ważnych. Jest w powie
cie tczewskim sporo miejsc i okazji, zachęcających do 
uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych czy sporto
wych. I to jest treścią ostatniego rozdziału w albumie. 

Jzieje powiatu tczewskiego sięgają drugiej poło-
-*•*• wy XV wieku. Gdy po pokoju toruńskim (1466) 
Pomorze wróciło do Korony, na obszarze Prus Kró
lewskich utworzono, a w 1526 roku aktem królewskim 

potwierdzono, trzy województwa: chełmińskie, malborskie 
i pomorskie. To ostatnie było największe (12.907 km2) 
i dzieliło się na osiem powiatów i terytorium miasta 
Gdańska. Największym powiatem w województwie po
morskim był powiat tczewski (3.038 km2), ponad czte
rokrotnie większy od obecnego. Jego ziemie sięgały 
wówczas na zachodzie za Kościerzynę, obejmując 
część Kaszub aż do okolic Lipusza i Goręczyna. W czę
ści nadwiślańskiej granice powiatu tczewskiego czasów 
Rzeczypospolitej Szlacheckiej biegły mniej więcej jak 
dzisiaj, chociaż na południu Opalenie należało już do 
powiatu nowskiego. Siedzibą powiatu był zawsze 
Tczew, za wyjątkiem okresu 1975-1998, w którym po
wiaty w ogóle nie istniały. 

ociewie Tczewskie jest publikacją albumową pro
ponującą podróż po powiecie tczewskim, frag-

odróż po Kociewiu Tczewskim zaproponowano 
w czterech tematycznych rozdziałach. Trsov sto

lica Samburii to oblicze Tczewa, głównego miasta daw
nej dzielnicy pomorskiej księcia Sambora II, pana tych 
ziem, który w 1252 roku przeniósł tu swoją stolicę z po
bliskiego Lubiszewa. Zdjęcia ilustrują najważniejsze 
obiekty miasta, jego zabytki i zaułki Starówki. 

Krajobrazy serdeczne są rozdziałem pokazującym uro
kliwe fragmenty ziemi tczewskiej - pejzaż nadwiślański, 
lasy i jeziora i przyrodnicze walory tej okolicy. 

Świadkowie przeszłości to wtopinone w krajobraz 
zabytki, które zaświadczają o minionych czasach. Naj
liczniej zachowały się kościoły wzniesione przez mi
strzów średniowiecznej sztuki budowlanej, a wśród 
nich ten najwspanialszy - bazylika katedralna w Pel
plinie, postawiona przez cystersów, którzy tam przy
byli z pobliskich Pogódek, wcześniej sprowadzeni 
z Doberanu przez Sambora II. 

Dni świąteczne i powszednie pokazują mieszkańców 
ziemi tczewskiej przy pracy i uczestniczących w zdarze
niach codziennych i tych bardziej ważnych. Jest w powie
cie tczewskim sporo miejsc i okazji, zachęcających do 
uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych czy sporto
wych. I to jest treścią ostatniego rozdziału w albumie. 

zieje powiatu tczewskiego sięgają drugiej poło
wy XV wieku. Gdy po pokoju toruńskim (1466) 

Pomorze wróciło do Korony, na obszarze Prus Kró
lewskich utworzono, a w 1526 roku aktem królewskim 

ołożenie geofizyczne powiatu tczewskiego, jego 
urzeźbienie powierzchni i szata roślinna zalicza

ne były niegdyś do terenów monotonnych i mało atrak
cyjnych. Pogląd ten rychło został zweryfikowany przez 
krajoznawców, bowiem Kociewie Tczewskie w swo
ich fragmentach prezentuje niebagatelne wartości wi
dokowe. Odkryć tu można jakby w miniaturze różne 
typy krajobrazu, od nizinnych okolic malowniczo me
andrującej Wierzycy, z przylegającymi do nich more
nowymi wzniesieniami, po równie piękne odcinki nad
wiślańskiej niziny ze swymi stromymi krawędziami. 

Ma powiat tczewski na swojej ziemi miejsca pa
miętające burzliwą przeszłość tego regionu. Tutaj wa
żyły się niekiedy sprawy decydujące o losach Pomo
rza i kraju. Wystarczy tylko przypomnieć bitwy nad 
Jeziorami Rokickimi czy zbrojne potyczki podczas 
wojen szwedzkich w okolicach Gniewa. Świadkami 
historii są przede wszystkim zabytkowe budowle, wśród 
których górują- pocysterska katedra w Pelplinie i po-
krzyżacki zamek w Gniewie. 

tym wszystkim mówi ten album na 200 swych 
stronach, zredagowany przez Romana Lan

dowskiego. Starannie wydany, na zlecenie i z inicjaty
wy Starostwa Powiatowego w Tczewie, przez Wydawnic
two Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum". Publikacja 
ta ukazała się dzięki pomocy finansowej BIG Banku 
Gdańskiego SA I Oddział w Tczewie, Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Żarnowiec-Tczew Sp. z o.o. z siedzibą 
w Sopocie i Zakładu Elektrowni Wodnych w Straszynie 
Gdańskiej Kompanii Energetycznej SA „Energa". 

swoim słowie wstępnym, starosta tczewski, 
Marek Modrzejewski, zapraszając do podró

ży po Kociewiu Tczewskim, zapowiada że będzie to 
wyprawa niezwykła, bo odbyta do świata wspomnień. 
Wielu z przedstawionych na fotografiach ludzi już nie 
ma, a wydarzenia są już historią, bowiem wszystko co 
odbyło się wczoraj jest już przeszłością. To autorzy 
zdjęć zatrzymali w kadrze ostatnie chwile mijającego 
zeszłego stulecia. 



Fragmenty publikowanego tekstu wspomnień Witolda Wiesława Banackiego pochodzą z pracy, 
która w 1998 roku uzyskała nagrodę specjalną w konkursie Dzieje szczecińskich rodzin w XX w., 
zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Historyczne i Szczecińskie Towarzystwo Kultury. 

Autor wspomnień, obecnie mieszkaniec Malborka w latach młodości mieszkał w Tczewie. 
Z tego okresu pochodzą wykorzystane poniżej fragmenty. 

Praca znajduje się w zbiorach Sekcji Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Aleksandra Skulteta w Tczewie. 

WITOLD WIESŁAW BANACKI 

Lata które przeminęły 

lamowskiej. Pierwszym ich dzieckiem była Krystyna uro
dzona w grudniu 1927 roku, która zmarła w wieku nie
mowlęcym. 

Mieszkaliśmy wówczas w pobliżu młyna, w budynku 
przy ul. Dworcowej 17 (obecnie ul. Kardynała Wyszyń
skiego) na najwyższym piętrze, gdzie od ulicy widoczny 
jest wystający balkon. W roku 1933 przeprowadziliśmy 
się do nowo wybudowanego domu przy ul. Gdańskiej 9, 
którego właścicielem był pan Wielgosz. 

Kiedy ukończyłem 5 lat, zacząłem uczęszczać do 
przedszkola sióstr św. Wincentego przy ul. Kaszubskiej 
(wtedy nazywano je ochronką dla dzieci). 

Od września 1936 roku rozpocząłem naukę w szkole 
podstawowej na Nowym Mieście przy ul. Południowej, 
gdzie do czerwca 1939 roku ukończyłem trzy klasy, otrzy
mując promocję do czwartej. 

W tych latach urodziły się następne po mnie dzieci: 
Brygida (1930), Albin (1935), Maria (1936). Przed wy
buchem wojny 1 września 1939 roku było nas czworo ro
dzeństwa. 

Żyliśmy dostatnio, gdyż ojciec, już jako maszynista 
PKP zarabiał dobrze. Matka nie pracowała zawodowo, lecz 
zajmowała się wyłącznie prowadzeniem domu i wycho
waniem dzieci. 

Dzieciństwo upływało nam w tym czasie w warunkach 
dobrobytu i dla nas dzieci beztrosko. Bawiliśmy się z in
nymi na podwórkach, okolicznych polach (obecnie osie
dle Garnuszewskiego), a także przy ul. Gdańskiej, gdzie 
wówczas na szosie nie było jeszcze asfaltu, ani chodni
ków z płyt, a ja jeszcze pamiętam jak brukarze kładli ka
mienną kostkę na jezdni. 

Bawiliśmy się w wojsko, tocząc bitwy polegające na 
kopaniu okopów i obrzucaniu się grudkami ziemi aż do 
zmęczenia rąk. Byliśmy podzieleni na „armie" mające 
swoje flagi i nazwy. Naszymi „wrogami" byli chłopcy 
z drugiego końca ul. Gdańskiej pod dowództwem M., któ-

rego ojciec był policjantem, i dlatego przewodząc całą 
swoją grupą pysznił się czasem przypasanym do boku 
prawdziwym bagnetem, ale oczywiście nie robiąc zeń użyt
ku w „walce". Bawiliśmy się również w procesje Bożego 
Ciała, obchodząc wokół domu ze śpiewem i odprawiając 
„nabożeństwa". Albo pogrzeby. Mieliśmy krzyż z liste
wek oraz dwie chorągwie z narysowanymi kredkami na 
grubym papierze postaciami Chrystusa i Matki Boskiej. 
Za trumnę służyła nam stara duża waliza, którą w odpo
wiednim momencie „pogrzebu" opuszczaliśmy do wnęki 
przed oknem do piwnicy. Od 1937 roku byłem ministran
tem w kościele św. Józefa i zapewne dlatego jako „spec" 
w tej dziedzinie zawsze grałem rolę księdza, ubrany w „or
nat" wykonany z dwóch ręczników spiętych na ramionach 
agrafkami. 

Moim najlepszym kolegą był Kazik Stopowski (po la
tach mąż mojej siostry Brygidy). Z nim uczęszczałem do 
szkoły podstawowej do tej samej klasy od pierwszego dnia 
nauki. Spośród innych kolegów przypominam sobie Stasia 
Pobłockiego, który też mieszkał przy ul. Gdańskiej, ale tro
chę dalej od nas i widocznie dlatego należał do innego „woj
ska" (obecnie jest teściem mojej córki). 

W sierpniu 1939 roku już wyraźnie zanosiło się na wy
buch wojny między Polskąa Niemcami. W Polsce została 
zarządzona częściowa mobilizacja alarmowa. Na ulicach 
miasta Tczewa wielu znajomych chodziło w mundurach 
wojskowych. 

Lato 1939 roku było piękne, słoneczne i ciepłe. Przy
jemnie spędziliśmy nasze, jak się okazało, ostatnie przed 
wojną wakacje. Przez dwa tygodnie bawiliśmy u dziad
ków w Lubawie. W lipcu z rodzicami pojechaliśmy do 
Gdyni, gdzie mogliśmy zobaczyć stojące w porcie nasze 
transatlantyki - statki pasażerskie m/s „Batory" i m/s „So
bieski". Stanowiły chlubę polskiej Marynarki. 

Już wyczuwało się groźbę wojny. Kiedy przejeżdżali
śmy przez Gdańsk, to na dworcu i ulicach widać było wielu 
mężczyzn w mundurach wojskowych oraz SA i SS. Per
sonel pociągu ostrzegał, aby podczas jazdy przez ten 
teren nie otwierać okien, ponieważ zdarza się, że mło
dzież z organizacji Hitlerjugend obrzuca polskie po
ciągi kamieniami. 

Dzieciństwo 

rodziłem się 19 czerwca 1929 roku w Tczewie 
jako drugie dziecko pomocnika maszynisty PKP, 
Józefa Banackiego i jego żony Zofii z domu Wi-



Nasz ojciec, który jako maszynista PKP przewoził tran
zytowe pociągi z ówczesnego niemieckiego Malborka do 
Chojnic przez tzw. „korytarz", również stwierdzał wzra
stające napięcie i coraz bardziej wrogi stosunek w kon
taktach służbowych niemieckich władz Malborka wobec 
kolejarzy polskich, którzy na podstawie umów międzyna
rodowych przewozili niemieckie pociągi z Prus Wschod
nich do Rzeszy polskimi parowozami. 

Już tyle lat minęło od tamtych wydarzeń, które przy
pominają się nam, starszemu pokoleniu, corocznie w mie
siącu wrześniu. Mimo upływu czasu jak kadry filmu przesu
waj ą się we wspomnieniach obrazy z tamtego lata 193 9 roku. 

To wszystko, co przeżyliśmy jako dzieci, dzisiaj starsi 
wiekiem chcemy przekazać naszym dzieciom i wnukom, 
to co jest historią, ale nie może i nie powinno ulec zapo
mnieniu. 

Wojna 

Sytuacja międzynarodowa była bardzo napięta. Kanc
lerz Rzeszy Niemieckiej, Adolf Hitler, konsekwent
nie realizował swój plan tworzenia „Wielkich Nie

miec". Od czasu, gdy w 1933 roku objął władzę stopniowo 

zaskakiwał świat nowymi faktami. Najpierw zlikwidował 
w kraju opozycję polityczną, zamykając w więzieniach 
i obozach koncentracyjnych aktywnych członków i przy
wódców innych niż jego partii. W październiku 1933 roku 
Niemcy wystąpiły z Ligi Narodów. W czerwcu 1934 roku 
ogłosiły, że przestają płacić odszkodowania wojenne na
łożone na nich po pierwszej wojnie światowej. W marcu 
1935 roku Niemcy przyłączyły do Rzeszy Zagłębie Saary, 
a 16 marca przywróciły obowiązkową służbę wojskową, 
co stanowiło jednostronne zerwanie traktatu wersalskie
go. 7 marca 1936 roku wojska niemieckie wkroczyły do 
zdemilitaryzowanej wówczas Nadrenii. 

W marcu 1938 roku Niemcy po różnych politycznych 
prowokacjach wkroczyły do Austrii, ogłaszając jej „An-
schluss" tj. przyłączenie do Rzeszy. W październiku tego 
roku Hitler dokonał aneksji Sudetów kosztem Czechosło
wacji, a w marcu 1939 roku oddziały niemieckie zajęły 
Czechy i Morawy wkraczając do Pragi. Rząd Litwy ustą
pił Hitlerowi oddając Niemcom port Kłajpedę z przyle
głymi terenami. 

28 kwietnia 1939 roku Hitler wypowiedział zawartą 
w 1934 roku między Niemcami a Polską deklarację o nie
agresji. Ponieważ wszystkie dotychczasowe podboje nie 



wywołały żadnych znaczących reakcji wśród państw za
chodnich, skierował się on teraz przeciw Polsce. 

Niemcy zażądały zgody na przyłączenie „Wolnego 
Miasta Gdańsk" do Rzeszy Niemieckiej oraz przeprowa
dzenia przez terytorium Polski eksterytorialnej autostrady 
i linii kolejowej, łączącej Niemcy z ich prowincją Prusy 
Wschodnie (tereny od Malborka za Królewiec). Polska nie 
wyraziła zgody, wiedząc, że byłoby to początkiem nowych 
żądań, np. zwrotu terenów według stanu przed 1914 rokiem 
- zaboru pruskiego. W tej sytuacji rządy Wielkiej Bryta
nii i Francji udzieliły Polsce gwarancji, że w wypadku 
agresji niemieckiej przyjdą jej z pomocą militarną. 

W takiej krytycznej atmosferze wytworzyły się nastroje 
antyniemieckie w Polsce i wystąpienia antypolskie 
w Niemczech i Gdańsku. 

Dało się to odczuć również i w Tczewie. W piekarni 
niemieckiej koło poczty wykryto skład broni i ujęto trzech 
dywersantów Niemców. Z garnizonu w Tczewie zdezerte
rowało kilku żołnierzy narodowości niemieckiej. Młodzież 
niemiecka organizowała „niedzielne marsze wojskowe" 
na wieś. 5 sierpnia niedaleko Miłobądza Niemiec zamor
dował żołnierza Batalionu Strzelców z Tczewa. W od
powiedzi na działalność dywersyjną Niemców nastą
pił odpór społeczeństwa tczewskiego. W lipcu na wiecu 
spalono kukłę przedstawiającą podobiznę Hitlera. 

Przed niemieckimi sklepami na chodnikach pojawiły 
się napisy wzywające do bojkotu zakupów, a w prasie lo
kalnej drukowano apele, aby nie kupować towarów nie
mieckiej produkcji, np. proszków do prania itp. 

Tczew, który w wypadku wybuchu wojny byłby mia
stem frontowym, przygotowywał się do obrony. Granica 
między Polską a Wolnym Miastem Gdańsk, opanowanym 
już wówczas przez hitlerowców, przebiegała na Wiśle 
i w pobliżu Miłobądza. Wojsko polskie obsadziło mosty 
na Wiśle, po ich uprzednim zaminowaniu, na wypadek pró
by opanowania ich przez Niemców. Na wieżach mostu i na 
przyczółkach czuwały posterunki wojskowe z karabinami 
maszynowymi. Na łąkach pod i wzdłuż mostów po lisew-
skiej stronie były założone zasieki z drutu kolczastego. Na 
drogach prowadzących do Tczewa, np. od strony Gdańska 
przed Malinowem, zbudowano barykady z szyn kolejowych 
i grubych bali drewnianych. Prawie we wszystkich ogrodach 
za domami przy ul. Gdańskiej oraz na skwerach miasta przy 
obecnym szpitalu kolejowym, kopano schrony i rowy prze
ciwlotnicze. Okna piwnic zabezpieczano workami z pia
skiem, przygotowano zapasy piasku i wody na strychach do 
gaszenia ewentualnych pożarów. Zalecano, aby szyby okien 
oklejać paskami papieru, aby w czasie wybuchów nie po
pękały. Obawiając się stosowania przez Niemców broni 
gazowej (zastosowali ją w pierwszej wojnie światowej) 
władze wzywały do uszczelniania okien, przygotowania 
tamponów (prowizorycznych masek do oddychania). 

W ostatnim miesiącu zabrakło bilonu, a szczególnie 
srebrnych monet 2, 5 i 10-złotowych. W sklepach wyku
pywano sól i niektóre artykuły spożywcze. Co raz odby
wały się ćwiczenia obrony przeciwlotniczej i prze
ciwgazowej. Na sygnał syren musieliśmy udawać się do 
wyznaczonych miejsc, gdzie były wykopane rowy prze

ciwlotnicze. Dla naszego domu był to sad owocowy pana 
Marchlewskiego. Te schrony i rowy kopali mieszkańcy 
domów, a my starsze dzieci też braliśmy w tym udział. 
Dla nas była to zabawa, ale i satysfakcja, że pomagamy 
w przygotowaniach do obrony. Naszymi małymi zabaw
kowymi taczkami, odwoziliśmy wykopaną przez dorosłych 
ziemię na dalsze miejsca. Akurat kopaliśmy schrony na 
terenie, gdzie obecnie znajduje się przedszkole przy 
ul. Jedności Narodu. Był to dzień 31 sierpnia 1939 roku 
po południu. Nagle przybiegła do nas moja młodsza sio
stra Brygida z poleceniem od matki, że mam natychmiast 
przybyć do domu, ponieważ dzisiaj wyjeżdżamy. Nie zda
wałem sobie wówczas sprawy z tego, że stało się coś bar
dzo ważnego, co zmieni nasze życie. W tym momencie 
byłem tylko ciekawy, dokąd mamy tak nagle wyjechać, 
skoro wczoraj rodzice nic o tym nie mówili. 

Rzeczywiście, kiedy przybyłem do domu, trwały tam 
już intensywne przygotowania do wyjazdu. Nasza zimo
wa odzież była zapakowana do dużego zaszytego sienni
ka, na którym dużymi literami niebieskim kopiowym 
ołówkiem był napisany adres do nieznanej miejscowości 
Luboml. Ten siennik miał być nadany jako bagaż i przyje
chać za nami (nigdy tam nie dotarł, gdyż w czasie bom
bardowania dworca w Warszawie całe góry takich bagaży 
się spaliły). My ubraliśmy się odświętnie, zabierając tyl
ko bagaż podręczny. Rodzice wyjaśnili nam, że lada dzień 
wybuchnie wojna, w Tczewie mogą być walki i bombar
dowania, wobec czego wyjeżdżamy do wyznaczonej 
miejscowości na wschodzie Polski i tam przeczekamy za
wieruchę wojenną a po odparciu nieprzyjaciela znów wró
cimy do Tczewa. 

Na polecenie władz ewakuacją objęto rodziny wojsko
wych, urzędników państwowych, kolejarzy i policjantów. 
Opuściliśmy nasz dom i udaliśmy się na dworzec kolejo
wy, który w 1939 roku mieścił się przy mostach. 

Dla nas, dzieci, ten wyjazd był początkiem jakiejś przy
gody. Nie mieliśmy pojęcia jaka tragedia nas czeka. Ale 
dzisiaj wyobrażam sobie, co przeżywali nasi rodzice. Mat
ka z czworgiem małych dzieci (3-10 lat) musiała opuścić 
swoje mieszkanie i udać się w nieznane. Ojciec pozo
stał na posterunku pracy, wiedząc, że nazajutrz może 
wybuchnąć wojna i wszystko może się zdarzyć. 

Na stacji stał już podstawiony długi pociąg z wagona
mi osobowymi, do których ładowały się licznie przyby
wające rodziny. Nam przypadł wagon z przedziałami I kla
sy, gdzie były siedzenia-kanapy obite czerwonym pluszem. 
Jeden przedział zajęliśmy wspólnie z rodziną Bielickich, 
mającą małe dzieci - dziewczynkę i kilkumiesięcznego syn
ka. Mieszkali w sąsiedztwie; Bielicki też był maszynistą PKP. 
Ojcowie pożegnali się z nami i wieczorem pociąg ruszył. 
Wagony były tak zatłoczone, że po zamknięciu przedziału 
nie można już było wyjść na korytarz. Siedziało tam mnó
stwo ludzi i leżały góry pakunków. Nie było więc możli
wości wyjścia do ubikacji, a dzieci jak to dzieci... Było nas 
sześcioro i co raz któreś z nas wołało „siusiu" albo „gorzej". 
Dobrze, że znalazło się jakieś naczynie, którego zawartość 
wylewano przez okno. Pociąg jechał w kierunku Warszawy, 
ale nie jak teraz przez Malbork-Iławę, gdyż te miasta nale-



żały wówczas do Niemiec, lecz okrężnie przez Laskowice-
Bydgoszcz-Toruń. Co pewien czas pociąg był zatrzymywa
ny gdzieś na małych stacjach lub w polu, gdyż jako nadzwy
czajny nie figurował w normalnym rozkładzie jazdy. 

Do Warszawy dotarliśmy już po rozpoczęciu agresji 
Niemiec na Polskę - 1 września rano. W pośpiechu i at
mosferze niepokoju wyprawiono pociąg w kierunku Lu
blina. Opuszczając Warszawę słyszeliśmy ryk syren w mie
ście i wybuchy bomb. Pewnie był to jeden z pierwszych 
nalotów na stolicę. Pociąg ze zwiększoną prędkością je
chał dalej. Około południa zatrzymał się przed jakimś 
mostem nad rzeką. Polecono nam wysiąść z wagonów 
i przejść przez most na drugą stronę pieszo. Podobno most 
ten był już uszkodzony w wyniku bombardowania na tyle, 
że pociąg nie mógł przez niego przejechać. Po drugiej stro
nie mostu stał inny skład pociągu, do którego mieliśmy 
się załadować. To przejście przez most było prawdziwą 
męką dla nas dzieci i matek, które musiały przechodzić po 
podkładach torów kolejowych, gdy pod nimi była widocz
na woda płynącej rzeki. Nasza matka w ciąży „ciągnęła" 
za rękę 3-letnią córkę i 4-letniego synka, a pani Bielicka 
niosła na rękach swoje niemowlę. Wreszcie dotarliśmy do 
pociągu. Wagony nie były takie wygodne, ale dobrze, że 
mogliśmy jechać dalej. 

Po dłuższym czasie minęliśmy Lublin i dojechaliśmy 
do Chełma Lubelskiego. Po opuszczeniu pociągu zostali
śmy zakwaterowani w pustych pokojach po opuszczonych 
biurach gmachu Dyrekcji PKP. Tam przebywaliśmy kilka 
dni. Następnie znów pociągiem przewieziono nas do ma
łego miasta Luboml za Bugiem. Kiedy wysiedliśmy z po
ciągu i wyszliśmy na plac przed dworcem, zobaczyliśmy 
na nim pełno furmanek zaprzężonych w mizerne koniki, 
które miały inną niż u nas na Pomorzu uprząż, mianowi
cie tzw. „chomąta". Skrzynie niektórych wozów były wy
plecione z wikliny jak duże kosze. Woźnice rozmawiali 
między sobą w języku którego nie rozumieliśmy. Byli to 
przeważnie Ukraińcy i Żydzi. Ci ostatni dopytywali się, 
czy między nami są ludzie „z naszych". 

Kilku policjantów organizowało rozdzielanie przyby
łych rodzin do wyznaczonych gospodarzy. Trzeba przy
znać, że organizacja była dobra i wszystko odbywało się 
sprawnie. Był porządek. Furmanki podjeżdżały, rodzina 
się załadowywała i odjazd. 

Z Lubomia rozwieziono nas do okolicznych wiosek, 
gdzie u gospodarzy mieliśmy przeczekać wojnę. Nasza 
rodzina otrzymała kwaterę u jednego z bogatszych gospo
darzy w wiosce, której nazwy już nie pamiętam, leżącej 
około 3 km od Lubomia. 

Gospodarz posiadał dwa konie, co było już oznakąjego 
zamożności, a więc musiał być posiadaczem większej ilo
ści ziemi. Ponadto był „starostą cerkiewnym", więc sza
nowanym we wsi autorytetem. Jako jedyny posiadał w do
mu radioodbiornik na „kryształki" ze słuchawkami. Wie
czorami zbierali się u niego inni gospodarze na słuchanie 
radia i długie dyskusje. 

Nam przydzielił osobny pusty pokój, w którym była 
nawet podłoga z drewnianych desek, zresztą chyba nie
dawno założonych, gdyż jeszcze pachniały świeżym drew-
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nem. Początkowo spaliśmy na podłodze na słomie, ale nie
bawem nasza mama zamówiła u stolarza w Lubomlu duże 
szerokie łóżko, które przywiózł gospodarz. Z worków 
matka uszyła siennik, na którym my starsze dzieci spały
śmy na podłodze, a matka z małymi w tym łóżku. 

W drugiej izbie nie było podłogi drewnianej, lecz z ce
gieł, a w kuchni z ubitej gliny. Tam stał wielki piec do 
pieczenia chleba, w którym też w dużym glinianym garn
cu gotowano ten słynny barszcz ukraiński. Zimą na tym 
piecu spali gospodarze. Tylko stary dziadek spał w kuchni 
na ławie, pod owczymi skórami. 

Stosunki między nami a gospodarzami układały się 
przyjaźnie. Oni nie mieli dzieci i nas polubili. Nasza mama 
na zmianę z gospodynią gotowała dla wszystkich obiady, 
co im bardzo odpowiadało, bo gdy była praca w polu, to 
wracając z niej, mogli od razu zjeść gotowy posiłek. Mat
ka nauczyła gospodynię, Ukrainkę, gotowania kilku róż
nych potraw z kuchni pomorskiej. 

My zapoznaliśmy się wkrótce z dziećmi ukraińskimi 
i nawet razem z nimi w niedziele chodziliśmy do cerkwi 
na nabożeństwa. Wieczorem młodzież spotykała się na łą
kach, gdzie w dzień pasła krowy i tam śpiewano te smętne 
„ukraińskie dumki", melodie, które do dzisiaj pamiętam. 
Mijały pierwsze dwa tygodnie. 

(...). Chyba 19 września przez naszą wieś niespodzie
wanie zaczęły przejeżdżać długie kolumny wojsk na sa
mochodach, czołgi oraz traktory ciągnące przyczepy, na 
których siedzieli w rzędach żołnierze w dziwnych czap
kach z czerwoną gwiazdą. Niektórzy wołali, że jadą „na 
Warszawę!". Sądziliśmy, że jadą tam z pomocą naszym 
przeciw Niemcom. Rychło zostaliśmy wyprowadzeni z błę
du, kiedy na budynku szkoły ukazał się plakat przedsta
wiający żołnierza sowieckiego celującego bagnetem 
w pierś białego orła, a pod nim na rękach robotnika pęka
ły kajdany. Napis głosił, że Czerwona Armia przynosi wol
ność ludowi pracującemu. Wszystko było jasne. Były to 
jednostki Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej (taka 
była oficjalna nazwa), która na podstawie porozumienia 
zawartego między ZSRR a Niemcami, zgodnie z trakta
tem Ribbentrop - Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku, zaj
mowały wschodnie tereny Polski. W ten sposób dokonał 
się czwarty rozbiór Rzeczypospolitej. 

W tych dniach do niektórych rodzin przybyli ich ojco
wie z Tczewa. Nasz ojciec jakoś nie przyjeżdżał. Pewnego 
dnia jeden z jego kolegów przekazał matce wiadomość, że 
jej mąż najpewniej nie żyje, gdyż pociąg którym 1 września 
ewakuowano sprzęt z Zajączkowa Tczewskiego do Warsza
wy został w Sierpcach zbombardowany przez Niemców. 
Ojciec został ranny w obie nogi, a szpital do którego go za
wieziono nieco później został również zbombardowany. Ten 
kolega ojca był świadkiem tego wydarzenia i przekazał mat
ce jakieś dokumenty, co uwiarygodniło jego relację. 

Tak pozostaliśmy teraz sami w obcym kraju, bo jak 
mówili sowieccy wojskowi: Polski już nie ma, a granica 
na Bugu między ZSRR a Niemcami miała być po 1 listo
pada zamknięta. 

Ciąg dalszy w następnym numerze 



BOGDAN BIELIŃSKI 

Ornassowie z Raj kó w 
odzina Ornassów wywodzi się z Rajków koło Pel
plina. Według tradycji rodzinnej Ornassowie przy
byli tam z Holandii już w XVI wieku razem z Hilla-

rami, Tollikami i innymi później skoligaconymi rodzinami. 
Obecność Ornassów w Raj ko wach cystersi odnotowali 
300 lat temu w spisanej przez siebie kronice zakonu, prze
chowywanej w bibliotece diecezjalnej w Pelplinie. 

Jednak w jednym z późniejszych źródeł, a mianowicie 
w pruskim katastrze fryderycjańskim z roku 1772/1773, nie 
ma zapisu o jakichkolwiek Ornassach w Rajkowach, chyba 
że przyjmiemy, iż wykazany tam Michał - po niemiecku zwa
ny „Hornass" -jestjednym z przodków tejże rodziny. 

Tak więc opierając się na takich jedynie podstawach, które 
miałyby osadzić ród ten w Rajkowach od dawna, możemy 
mówić w kolejności o Michale urodzonym w 1782 roku, 
ożenionym z Anną Kalinowską, którą poślubił w 1802 roku 
w Rajkowach. Mamy z tego okresu trzech dalszych rówie
śników Michała, korzy mogą być domniemanym jego rodzeń
stwem. Są to: Anna, Rozalia i Jan Ornassowie. 

Do najbardziej spektakularnego majątku tej rodziny 
w Rajkowach należy „Ornassowo". Był on pierwotnie ma
jątkiem sołeckim, z własnym przywilejem z 12 stycznia 1677 
roku na 6 łanach ziemi, należącym przeważnie do przedsta
wicieli polskiej szlachty. Po Tomaszu Murawskim gospoda
rzył Kliński z królewskim potwierdzeniem z 27 lipca 1754 
roku. Wszystko wskazuje na to, że jak ten ostatni zmarł, to 
wdowa po nim, Barbara Anna Klinowska (niestety, pewna 
rozbieżność w tym nazwisku), wyszła za mąż za Michała 
Ornassa. Z odpisu w książce Schultza o dziejach powiatu 
tczewskiego dowiadujemy się też, że w roku 1802 doszło do 
ugody z pasierbami wdowy po poprzednim włodarzu, co 
uprawdopodabnia tożsamość z Ornassem, gdyż znany jest 
fakt zaślubin Michała z Barbarą w tymże 1802 roku. Barba
ra, urodzona w 1766 roku, była o 16 lat starsza od swego 
drugiego małżonka, ale atutem jej był odziedziczony mają
tek. W dalszym zapisie czytamy, że w 1812 roku Michał Or-
nass został wymieniony obok wolnego sołtysa Tomasza Hil-
lara, między którymi co trzy lata wymieniano zobowiązania 
sołeckie. 

To temu Michałowi „Ornassowo" zawdzięcza swą na
zwę. Skąd inąd wiadomo, że Michał lubił wystawne życie, 
co spowodowało zadłużenie majątku. 

Po Michale Ornassie majątek przechodził w różne ręce, 
aż nastąpiła jego parcelacja. Do 1920 roku miał go we wła
daniu Niemiec Putkamer. 

Michał Ornass z BarbarąKlinowskąmieli prawdopodob
nie tylko jedną córkę, której na imię dano też Barbara. Po
ślubiła ona Jana Jakuba Torlińskiego i osiadła w Gemlicach 
na Żuławach Gdańskich, obejmując tam majątek męża we 
wspólne władanie. 

Rodzina Torlińskich po tych przodkach przetrwała do 
dziś, a jej rodową przeszłość odtworzyła Danuta Torlińska 
z Władysławowa (patrz Rodzina Pomorska pod redakcją 
J. Borzyszkowskiego). 

Poza okazałym dworkiem w Ornassowie, który swój urok 
zachował dzięki zabiegom kolejnych właścicieli, założony 

był też w jego otoczeniu, piękny park, który, niestety, w ta
kim stanie już nie przetrwał. 

O statusie właścicieli może świadczyć rodowy cmentarz 
w pobliżu swojej siedziby. Ślad tego miejsca wyznaczają 
dotąd stare, ponad stuletnie drzewa, m.in. lipa szerokolistna 
i klon zwyczajny. Do dziś zachowały się jedynie ruiny gro
bowca w postaci czterech ośmiokątnych słupów z czerwo
nej cegły zwieńczonych ostrosłupami. To bardzo urokliwe 
miejsce wymaga opieki, bowiem w przeciwnym razie całko
wicie zaniknie. Natomiast na cmentarzu parafialnym w Raj
kowach, tuż za głównym wejściem, znajdująsię dość okaza
łe groby Ornassów już imiennie oznaczonych, dodatkowo 
ogrodzone żelaznym płotkiem. Spoczywają tu Jan Ornass 
z żoną Karoliną z d. Steinków, Tomasz Ornass, a tuż przed 
tym wewnętrznym ogrodzeniem Katarzyna z Ornassów Kle-
wicz. Rozalia z Bielińskich Ornass leży z lewej strony od 
wejścia, ale to już jest grób z okresu powojennego. 

W XVIII wieku w Rajkowach mieszkała też Anna Or
nass, urodzona w 1787 roku, która wyszła za Franciszka Tol-
lika, urodzonego w 1785 roku z Rajków i tu w 1811 roku 
związali się węzłem małżeńskim. Mieli posiadłość, którą 
miejscowi mieszkańcy nazywali Rąjkowy „Dół". Daty zgo
nów ich obojga nie są znane. Saga tego rodu Tollików opu
blikowana została na łamach „Pomeranii" w 1999 roku, a ich 
powinowactwa, w tym również z Ornassami, przedstawiono 
w artykule Wybrane koligacje Tollików w „Kociewskim 
Magazynie Regionalnym". 

Trzecia w kolejności jest Rozalia Ornass (1789-1857) 
zamężna Hyllar. Mężemjej był Tomasz (1789-1854) syn Pio
tra Hyllara i Barbary z d. Niklas. Ich siedziba w Rajkowach 
nosiła nazwę „Podlas", a obecnie „Hillarowo". Historia tego 
rodu, spisana jeszcze przed drugą wojną światową, zaginęła. 
Odtworzył ją inż. Aleksander Hillar i pozostawił po sobie 
rękopis pieczołowicie przechowywany w rodzinie. Hillaro-
wie są wielokrotnie skoligaceni z Ornassami. W kolejnym 
drugim pokoleniu wśród zstępnych Rozalii, zamężnej Hyl
lar z domu Ornass, syn jej Jan Kazimierz (1821-1903) ożenił 
się najpierw w 1853 roku z Barbarą Ornass (1824-1870), 
a następnie jako wdowiec w 1870 roku z jej siostrą Anną 
(1820-?). Siostry te są córkami Jana Ornassa i Anny Niklas. 
Miał tu więc miejsce związek między najbliższym kuzyno
stwem. Barbara osierociła 10 dzieci, co tłumaczy też pośpiech 
Jana w zawarciu drugiego związku małżeńskiego. 

Niewątpliwie Hillarowie z Rajków są najszerzej skoli-
gaconą rodziną z Ornassami i to zarówno pod względem bli
skości powinowactw jak i wielości powiązań w różnych po
koleniach. 

Wreszcie najmłodszym z domniemanego rodzeństwa 
czworga Ornassów jest Jan (17967-1892?), którego potom
kowie o tym nazwisku przetrwali do współczesności. Jan po
ślubił Annę Niklas przed 1820 rokiem. O samej Annie jak 
i całej rodzinie Niklas brak informacji. Rodzina o tym na
zwisku występowała w Goręczynie koło Kartuz. Stamtąd też 
pochodzi ks. Ignacy Niklas, zmarły w 1937 roku, który był 
proboszczem w Janowie nad Wisłą. Być może jest to pewien 
ślad, którego tropem udałoby się przybliżyć do rodziny Anny, 

z Rajków 



a także Barbary, teściowej wspomnianej wcześniej Rozalii 
zamężnej Hyllar. 

Tylko rodzina Jana Omassa, jako jedyna doczekała się 
siedmiu pokoleń po mieczu. To Jan wyznacza główny rdzeń 
tego rodowodu, choć będziemy również wspominać o nie
których odgałęzieniach, jedynie ze względu na związek z oso
bami zasługującymi na szczególniejszą uwagę. 

Oto kolejni potomkowie, dzięki którym doczekaliśmy się 
współczesnych zstępnych tego rodu: 

Józef (1838-1898) i Barbara z d. Landsberg z Rożentala 
- II pokolenie 

Eugeniusz (1870-1942) syn Józefa, i Rozalia Bielińska 
z Pączewa - III pokolenie 

Józef (1900-1966) syn Eugeniusza, i Janina Groenwald 
z Chełmna - IV pokolenie 

Eugeniusz (ur. 1927) z Elżbietą Zielińską i jego brat 
Jan (ur. 1931) ze Stanisławą Chojnacką obaj synowie Jó
zefa - V pokolenie. 

Zstępnymi tych dwóch ostatnich Ornassów są: 
po Eugeniuszu - Andrzej (ur. 1969) dotąd kawaler, 

a po Janie - Jarosław (ur. 1966) poślubił Teresę Kuba-
jek - VI pokolenie. 

Ostatnimi na razie męskimi potomkami Ornassów, sta
nowiącymi już VII pokolenie, są dwaj synowie Jarosła
wa - Michał (ur. 1989) i Krzysztof (ur. 1993). 

W Rajkowach, oprócz Ornassowa, ród ten miał swoje sie
dziby - gospodarstwa rolne w Józefowie, położonym w połu-
dniowo-zachodniej części wsi i w dwóch dalszych miejscach. 

Według zapisów metrykalnych można utożsamiać z Jó
zefowem następujące rodziny Ornassów: Jana z żoną Anną 
z d. Niklas, Ludwika Omassa z żoną Katarzyną z d. Hillar 
oraz Michała Ornassa z żoną Barbarą Łodzeńską. Te dwie 
ostatnie rodziny nie sąrozpoznane pod względem pokrewień
stwa z omawianymi Ornassami. 

Józefowo w roku 1823 miało 134,31 ha i 6 włók sołec
kich, a w roku 1883 wzrosło ono do 347,40 ha. W roku 1909 
jako właściciel figuruje już Bernard Struss. W okresie mię
dzywojennym stanowiło ono własność Skarbu Państwa i dys
ponował nim Okręgowy Urząd Ziemski, przy czym wielkość 
jego od poprzedniego stulecia nie uległa zmianie. W tym cza
sie gospodarzyli na nim bracia Wichertowie, a dzierżawcą 
był Edmund Jaśkowski. Po drugiej wojnie światowej Józe
fowo zostało rozparcelowane, a jednym z tych, który dalej tu 

gospodarzył pozostał Edmund Jaśkowski. Po zabudowaniach 
tego folwarku, które w stosunku do areału były bardzo ob
szerne, dzisiaj nie ma już śladu. Odtworzył ją jednak z au
topsji syn wieloletniego właściciela, dr hab. Z. Jaśkowski 
z Bydgoszczy i zawarł w pamiętniku spisanym dla swoich 
potomnych. Na szkicach zobaczyć możemy stykające się ze 
sobą „stary dwór" z nowym piętrowym pałacykiem. Otaczał 
tę zabudowę obszerny park z alejami lipowymi i świerkowy
mi; usypany był też kopiec. 

Kolejna siedziba Ornassów w Rajkowach mieściła się 
przy drodze, w tym czasie polnej, do stacji kolejowej. W XIX 
wieku była ona w posiadaniu Klewiczów. Następnie przej
mowały jątrzy pokolenia Ornassów: 

-wdowaKatarzyna Klewicz z d. Ornass (1827-1909), 
córka Jana Ornassa i Anny z d. Niklas, która gospodarzy
ła wspólnie z bratem Tomaszem Ornassem (1821-1912) 
- kawalerem; 

- Eugeniusz Ornass (1870-1942), syn Józefa i Barbary 
Landsberg, ożeniony z Rozalią Bielińską z Pączewa, który 
przejął gospodarstwo liczące wówczas 88 ha na podstawie 
zapisu z około 1901 roku; 

- Maksymilian Brzozowski, który pod koniec lat dwu
dziestych ubiegłego wieku w okresie kryzysu gospodarcze
go „wżenił się" w to gospodarstwo poślubiając Ludwikę 
Ornass (1907-1988), córkę Eugeniusza. 

Ostatnią już siedzibą Ornassów w Rajkowach było 
gospodarstwo przy drodze do Kulowa. Tu gospodarował na 
przełomie XIX i XX wieku Franciszek Ornass. Po nim prze
jął je w roku 1923 Konrad Majewski. Sześć lat później go
spodarstwo liczyło 63 ha. Po wojnie zajęła je Rolnicza Spół
dzielnia Produkcyjna „PLON" w Rajkowach i wybudowała na 
tym terenie wielką fermę krów. W latach 90. w zaadaptowa
nych obiektach firma „Rybex" uruchomiła przetwórnię ryb. 

Ornassowie mieli też gospodarstwa poza Rajkowami: 
w Rożentalu koło Kulic i w Kiełbasinku po prawej stro
nie Wisły. 

W Rożentalu Ornassowie przejęli majątek Landsbergów 
przez ożenek Józefa, syna Jana z Barbarą Landsberg. Po nich 
wspólnie gospodarzyli Paweł (1864-1949, kawaler) najstarszy 
syn Józefa razem z bratem Eugeniuszem. Po przeniesieniu się 
Eugeniusza do Rajko w samodzielnie gospodarzył Paweł. Ten 
jednak mało się interesował gospodarstwem i doprowadził do 
jego upadku. W końcu sprzedał je, a uzyskane pieniądze poży-

Bracia Ornassowie: 
Jan (1859-1932) 

i Aleksander 
(1861-1930), 

synowie Jana 
i Karoliny Steinkow 



czał na procent rodzinie i dalszym krewnym. Jednak nie odzy
skiwał terminowych spłat od dłużników i zubożał. 

Zanim rodzina Aleksandra Ornassa (1861-1930), syna 
Jana i Karoliny Steinków, ożenionego z Franciszką Woj now-
ską osiedliła się w Kiełbasinku, przeszła drogę przez kilka 
miejscowości. Najpierw zakupili gospodarstwo 500 ha koło 
Brodnicy, a po jego sprzedaniu objęli gospodarkę w Gdań
sku Oliwie, na której prowadzili też stadninę koni. Następ
nie przenieśli się na gospodarstwo w Lisewie Toruńskim. Tu 
wiatach 1885-1901 urodziły się wszystkie ich dzieci, a mieli 
ich jedenaścioro. Następnie osiedlili się na gospodarstwie 
w Krepsie koło Malborka. Gospodarstwo to, mające około 
100 ha, kupił Ornass za namową teścia Franciszka Wojnow-
skiego. Tu przebywali do 1926 roku. Docelowy Kiełbasinek 
o takim samym areale nabyli w drodze zamiany za Kreps. 
Gospodarzyły na nim dwa pokolenia: Aleksander Ornass z żo
ną Franciszką od 1926 do 1930 roku i ich syn Alfons 
(ur. 1889, kawaler), który przejął je po śmierci ojca. Alfons 
zginął w czasie wojny. 

Tuż obok Kiełbasinka we wsi parafialnej Kiełbasin go
spodarzył Józef (1894-1952) brat wyżej wspomnianego Al
fonsa, który wżenił się na majątek Tollika biorąc ślub z Heleną 
Tollik, córką spadkodawcy Jana i jego żony Heleny z Gulgow-
skich. Majątek ten był pokaźny, bo miał ponad 400 ha. 

Na miejscowym cmentarzu przykościelnym w Kiełbasi-
nie grobowiec Ornassów dominuje wysokością. W grobow
cu pochowani są Aleksander Ornass zmarły w 1930 roku wraz 
z żoną Franciszką zmarłą w 1941 roku, Aleksander Adam 
Ornass zmarły w 1939 roku oraz Józef Ornass pochowany 
w 1952 roku, mąż Heleny z d. Tollik. 

Jedna z mieszkanek Kiełbasina opowiadała, że gdy cho
wano Józefa Ornassa otwarto z ciekawości trumnę ze zwłoka
mi Aleksandra. Obecni zobaczyli całą postać nieboszczyka, 
łącznie z sumiastym wąsem. Wystarczyło jednak drgnienie, 
a całość rozsypała się w mgnieniu oka w proch. 

Zanim przejdziemy do indywidualnych biogramów wy
branych osobistości, słów kilka o rodzinach dwóch braci 
Eugeniusza i Ryszarda synów Józefa i Barbary z d. Lands-
berg z Rożentala. Reprezentująoni trzecie pokolenie tu oma
wianej familii Ornassów. 

Egeniusz Ornass edukował się w Collegium Marianum 
w Pelplinie. Zamierzał początkowo pójść do klasztoru, jednak 

od tego zamiaru odstąpił. Razem ze starszym bratem Pawłem 
z chwilą śmierci ojca Józefa w 1898 roku objęli ojcowiznę 
w Rożentalu. W rok później w 1899 roku Eugeniusz ożenił 
się z RozaliąBielińską, córką Józefa i Józefiny z d. Czemskiej 
z Pączewa. W 1901 roku po śmierci Klewiczów Eugeniusz objął 
wcześniej zapisane gospodarstwo w Rajkowach. W celu ła
twiejszego dostępu do rozłogów Eugeniusz postanowił pozbyć 
się części gruntów położonej po drugiej stronie torów kolejo
wych i sprzedałje Bernardowi Thielowi, gospodarzowi w Sub-
kowach. W zamian odkupił część gruntów od swego sąsiada 
Krajnika rozszerzając gospodarstwo do 85 ha. Eugeniusz miał 
ośmioro dzieci. Dwie córki - Anna i Maria - zostały zakon
nicami. Obie w tym samym roku 1925 wstąpiły do Zgroma
dzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Siostry 
tego Zgromadzenia, zwane też „szarytkami", składały poza trze
ma ślubami (ubóstwo, wierność i posłuszeństwo) także zobo
wiązanie służenia najuboższym z ubogich. 

Siostra Anna Ornass (1902-1986), będąc w aspira
cje zdobyła dyplom aptekarski, a nadto ukończyła szkołę 
pielęgniarską w Poznaniu. Zaliczając poszczególne formacje 
przeszła placówki w Wejherowie, Bydgoszczy i Chełmnie, wy
konując posługi w szpitalach. Pierwszy ślub złożyła 15 sierp
nia 1930 roku. Przed emeryturą została przyjęta do Domu 
Prowincjalnego w Chełmnie. Tu zmarła i pochowana zosta
ła na miejscowym cmentarzu. 

Siostra Maria Ornass (1903-1987) również służyła 
w szpitalach w charakterze pielęgniarki (dyplom uzyskała 
w 1932 roku). Poszczególne formacje przechodziła w Świe
ciu, Tczewie, Inowrocławiu, Wolsztynie. Od 1954 roku była 
Siostrą Służebną-Przełożoną Domu. Pierwszy ślub złożyła 
w 1930 roku. Od 1969 roku przebywała w klasztorze w By-
sławku i tu na miejscowym cmentarzu jest pochowana. 

W tym miejscu można odnotować, że wśród Ornassów 
księdzem był Paweł Hillar (1815-1883), syn Tomasza i Ro
zalii z d. Ornass, który przyjął święcenia 14 kwietnia 1844 
roku i był proboszczem w Starej Kiszewie. 

Dwoje następnych dzieci Eugeniusza Ornassa zostało na
uczycielami: Franciszek (1910-1940) i Władysława zamęż
na Thiel ur. w 1917 roku. Jej mężem został Edmund, syn 
wspominanego już Bernarda, rolnika z Subków. 

Gospodarstwo dziedziczyła Ludwika (1907-1988), cór
ka Eugeniusza, zamężna Brzozowska. 

Rodzina 
Eugeniusza Ornassa 
(1870-1942) 
i Rozalii z Bielińskich 
pochodzącej z Pączewa. 
Na zdjęciu jest tylko 
sześcioro dzieci 



Dworek rodowy 
w Ornassowie 

W pamięci córki Władysławy zachował się zasłyszany 
od matki epizod dotyczący najstarszego brata Józefa, który 
zdarzył się na ich gospodarstwie w Rąjkowach. Gdy Józef 
miał dwa lata - a był to rok 1902 - miejsce miało następują
ce zdarzenie. Żyjąca jeszcze wtedy Katarzyna Klewicz, 
poprzednia współwłaścicielka tego gospodarstwa, będąc już 
niewidomą trzymała w kuchni na ręku Józefa. W pewnym 
momencie dziecko wypadło niewidomej Katarzynie z rąk 
i wpadło do stojącego na posadzce obok pieca wiadra z go
rącą wodą. Płacz dziecka zaalarmował służącą, która przy
biegła z sąsiedniego pokoju i je uratowała. 

Dzisiejsi starsi mieszkańcy Rajków pamiętająjeszcze, że 
kuczerem na gospodarstwie Eugeniusza był Jan Laskowski. 
Eugeniusz zmarł w 1942 roku i pochowany jest na cmenta
rzu w Tczewie przy ul. Gdańskiej. 

Ryszard Ornass (1873-1943), brat Eugeniusza, należał 
już do tej generacji, która życia nie musiała wiązać z rolą. 
Ożenił się z Leokadią Komorowską, która była ładną dziew
czyną do tego szczupłą i o bujnych włosach, z natury delikat
na. Podanie tych cech może w części wyjaśniać późniejsze 
zdarzenia rodzinne. Ryszard i Leokadia mieszkali w Pelpli
nie, gdzie kupili hotel. Małżeństwo to wydawało się być bar
dzo szczęśliwe. Małżonkowie byli w sobie zakochani i nic 

nie wskazywało na późniejszy rozłam. Rodzina zjeżdżała się 
do Rajków zwykle na odpust w końcu sierpnia, na św. Bar
tłomieja, patrona parafii. Gdy rodzina ze sobą się bawiła, to 
Ryszard z Leokadią odłączali i sami zaszywali się w parku. 
Taki stan trwał do 1914 roku, dokąd Ryszard nie został wcie
lony do pruskiego wojska. Zmobilizowany walczył w róż
nych krajach Europy, dłuższy czas przebywał na Bałkanach. 
Leokadia do dzieci małoletnich, a było ich troje w wieku od 
roku do 6 lat, Maria (ur. 1914), Hugo (ur. 1912) i Brunon 
(ur. 1908) przyjęła guwernera Szczypińskiego, który w domu 
udzielał im korepetycji. W nim to zakochała się Leokadia 
znudzona nieobecnością męża. Guwerner miał być klerykiem, 
który później porzucił Seminarium Duchowne, bo przeszka
dzało mu ono w odwzajemnianiu się miłością wobec Leoka
dii. Gdy Ryszard raz w roku przyjeżdżał na przepustkę z woj
ska do Pelplina, to domownicy donosili mu o stosunku 
Leokadii do kleryka. Ryszard rozmawiał z żoną, ale uwagi 
jego nie przydały się na nic. Gdy w 1918 roku zakończyła się 
wojna i Ryszard powrócił do domu, żona go opuściła. Wraz 
z byłym klerykiem i z córką Marią wyjechali najpierw do 
Koźmina, a potem do Poznania. Synów - Brunona i Hugona 
- zostawiła mężowi. W Poznaniu Leokadia ze Szczypińskim 
związała się na stałe. 

Ryszard zamieszkał z synami w Gdańsku. Kupił dom 
w Nowym Porcie. Pracował w dyrekcji kolei w Wolnym Mie
ście Gdańsku. Po śmierci Leokadii (po 1936 roku) sprowadził 
do siebie córkę Marię, która pracowała jako wychowawczyni 
w ochronce. Potem wyszła za mąż za Józefa Bielińskiego 
(1905-1981), syna Wojciecha i Joanny Lewickiej z Pącze-
wa. Mąż Marii był sędzią w Kartuzach i Gdyni, potem adwo
katem w Wejherowie. Brunon Ornass przez pewien czas utrzy
mywał kontakt z matką, bowiem w roku 1930 podjął studia 
w Wyższej Szkole Handlowej w Poznaniu, które ukończył 
w 1933 roku. Ryszard Ornass został rozstrzelany przez Niem
ców w 1943 roku w Bodzentynie województwo kieleckie. 

Fot. ze zbiorów autora 

Groby Ornassów na cmentarzu parafialnym w Rąjkowach 

Dokończenie, wykresy genealogiczne 
i wykaz l i teratury 

w następnym numerze 



MARIA WYGOCKA Rodzina jest jak drzewo 
V EDYCJA KONKURSU 

Rozbudzenie zainteresowań regionem Kociewia 
w aspekcie historycznym, gospodarczym i kultural

nym oraz szacunek dla „korzeni" weszły na stałe do kalen
darza imprez regionalnych w Szkole Podstawowej im. Bro
nisława Malinowskiego w Warlubiu. 

Kociewie szczyci się burzliwą i ciekawą historią, własną 
gwarą i piękną tradycją, która stanowi mocny fundament i za
chętę do dalszego bogacenia dorobku przodków. Kociewia-
cy przecież przez stulecia wnosili swój wkład w dzieje Pol
ski, nie szczędzili krwi i ofiar w obronie polskości w czasie 
zaborów, wojny i okupacji. Dlatego też świadomi walorów 
kulturalnych i dorobku cywilizacyjnego, regionaliści ze Szko
ły Podstawowej w Warlubiu, pragną to dziedzictwo pomnażać 
dla dobra Kociewia, Pomorza i Polski. 

Temu posłużył V Gminny Konkurs Recytatorski i Pla
styczny RODZINA JEST JAK DRZEWO - LOSY RODZIN NA KO-

CIEWIU. Obydwa konkursy - plastyczny i recytatorski -już 
po raz piąty regionaliści szkoły zorganizowali we współpra
cy z Radą Gminy Warlubie. 

Przygotowane na konkurs plastyczny drzewa genealo
giczne rodzin oraz prace plastyczne o zawodach przodków 
zostały zaprezentowane na spotkaniu laureatów, które odby
ło się w końcu kwietnia 2001 roku. Tu, na kociewskiej ziemi, 
nad Wisłą, Wdą i Wierzycą już po raz piąty stały się jakby 
przewodnikiem w poznawaniu tego regionu. Koło regional
ne naszej szkoły we współpracy z Radą Gminy Warlubie zor
ganizowało spotkanie laureatów, poprzedzone programem 
artystycznym. Złożyły się na to kociewskie recytacje w wy

konaniu uczniów ze wszystkich placówek oświatowych na 
terenie gminy. Nastrój tej doniosłej imprezy uświetnił też wy
stęp chóru szkolnego, który zaśpiewał kilka pieśni kociew-
skich, przygotowanych pod kierunkiem Joanny Fordońskiej. 

Nagrody ufundowane przez Radę Gminy i Radę Rodzi
ców w grupie najmłodszej (I-III) otrzymali: Klaudia Kotec-
ka, Igor Grunwald, Katarzyna Hesse, Marta Dominikowska 
i Anna Staniak. 

W grupie klas IV-VI nagrody otrzymały następujące oso
by: Mariusz Wójcik, Emil Leśniak, Alicja Loewenau, Da
wid Kaczmarek i Maria Niewiadomska. 

Ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na
grodzono Piotra Czyżewskiego i Adama Dudę. 

Natomiast z Gimnazjum Publicznego w Warlubiu nagrodę 
otrzymała Agnieszka Michna. 

Należy też dodać, że 18 uczniów otrzymało wyróżnienia 
w postaci nagród książkowych, przyborów szkolnych i dy
plomów. 

Spotkanie zakończyło się wernisażem przy wystawie fo
tograficznej Kociewie w obiektywie regionalistów Szkoły 
Podstawowej i wystawie drzewek genealogicznych. Nauczy
ciele z placówek oświatowych naszej gminy spotkali się też 
tego dnia w klasie regionalnej, gdzie przyjmowali znakomi
tych gości m.in.: Irenę Brucką- kierownika Pracowni Edu
kacji Regionalnej w Tczewie i prezesa Kociewskiego Towa
rzystwa Oświatowego, Tomasza Michalskiego - poetę ze 
Świecia, ks. kanonika Tadeusza Malińskiego z Warlubia, Sta
nisławę Kuffel z Przysierska, Mariana Wiśniewskiego - prze-

Wystawa pokonkursowa Rodzina jest jak drzewo i wesoła scenka w wykonaniu uczniów z Wielkiego Komorska 



wodniczącego Rady Gminy. Poruszono szereg problemów 
edukacji regionalnej - od zabytków po głęboko zakorzenio-
nąw tradycji kociewskiej sztukę ludową. Wiele innych pro
blemów poruszyła Stanisława Kuffel z Przysierska, której 
placówka realizuje program autorski Kociewie - małą po
morską Ojczyzną. Dyskusja dowiodła, że poczucie zakorze
nienia jest podstawowym zagadnieniem dla człowieka. 

Częścią V edycji Rodzina jest jak drzewo był konkurs 
recytatorski, który odbył się wcześniej, bowiem już 2 mar
ca 2001 roku. Komisja konkursowa w składzie: Maria 
Czajka, Iwona Wojciechowska, Marian Wiśniewski, Ja
cek Kuffel, Barbara Śliwa dokonała przesłuchań 67 uczest
ników - od ogniska przedszkolnego po gimnazjum. 
W konkursie uczestniczyli uczniowie ze szkół podstawo
wych w Lipinkach, Wielkim Komorsku, Warlubiu, Gimna
zjum Publicznego z Warlubia, Specjalnego Ośrodka Szkol
no-Wychowawczego również z Warlubia. 

W malowniczej, regionalnej scenerii przygotowanej 
pod kierunkiem Marii Czajki i Iwony Wojciechowskiej 
(nauczycieli warlubskiej szkoły), członkowie komisji 
konkursowej oceniali recytacje tekstów wykonanych dia
lektem kociewskim. 

Spośród uczestników ogromne zaangażowanie wykazali 
uczniowie klas najmłodszych z Warlubia i Wielkiego Ko
morska, którzy to przedstawili interesujące scenki kociew-
skie. Świetnie popisali się dialektem kociewskim, co wska
zuje niewątpliwie na to, że pragną oni poznać mowę swoich 
przodków. Recytatorzy korzystali z twórczości Emilii Ruliń-
skiej, Bernarda Janowicza i Marii Pająkowskiej-Kensik. 

Najmłodsza uczestniczka konkursu, Zuzanna Kuffel z Li
pinek, pięknie zaśpiewała pieśń Pytasz sia dzie Kociewiaki, 
a Mateusz Płotkowski z Warlubia i uczniowie klasy III z Wiel
kiego Komorska rozbawili do łez wszystkich słuchaczy. 

W grupie tej nagrodzono najlepszych: Zuzannę Kuffel, 
Emilię Saldat, Agnieszkę Górską, Dominikę Demkowską, 
Paulinę Dominikowską, Emilię Borzechowską, Malwinę 
Redis, Mateusza Płotkowskiego, Martę Dominikowską, Mi
kołaja Michalaka, Weronikę Kwiatkowską, Ewelinę Pastu
siak, Martynę Lemka, Sonię Manteufel, Karinę Zadrożnąi Jo
annę Wojtak. 

Natomiast w klasach IV-VI i gimnazjum laureatami 
zostali: Ewa Kostrzewska, Dorota Chabuda, MagdalenaNa-
płoszek, Justyna Kosecka, Ewelina Burtel, Małgorzata Wa
silewska, Natalia Mięśniak, Agnieszka Koteras, Stanisław 
Stawikowski. 

Komisja nagrodziła dodatkowo też uczniów, którzy za
prezentowali interesujące scenki po kociewsku. 

Cel konkursu został osiągnięty, a jego przesłanie wzywa 
wszystkich pomorskich regionalistów do jeszcze większego 
zaangażowania. Róbmy to co do nas należy, pamiętając, że 
przyszłość tworzy się każdego dnia. 

Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują tym wszyst
kim, którzy wspierają ideę poznawania piękna naszej ziemi 
najbliższej. Dziękująrównież za okazanąpomoc, życzliwość, 
cenne wskazówki tak bardzo potrzebne w integrowaniu na
szych działań, a także za finansowe wsparcie. 

Współpraca: 
Marian Wiśniewski, Iwona Wojciechowska 

i Maria Czajka 

MIRELA JAROSZYŃSKA Kiermasz 
kociewski 

Każdemu dyrektorowi szkoły zależy na wzbogaceniu 
bazy technicznej, ale rzeczywistość jest nieubłaga
na. Budżet jest taki jaki jest i trudno w nim zmieścić 

czasem najpilniejsze potrzeby. Z pustego i Salomon nie na
leje, jak mówi znane powiedzenie. Salomon może nie, ale 
pomysłowy nauczyciel może niekiedy zaskoczyć swoją in
wencją. Co by tu zrobić - zastanawia się nie jeden na
uczyciel - żeby szkoła zyskała parę złotych, a jednocześnie 
impreza była wychowawcza z nutką regionalizmu bądź eko
logii. I tak zrodziły się loterie, kiermasze, festyny i inne im
prezy dochodowe, wspierające wątły budżet placówek 
oświatowych. Dyrektorzy dwojąsię i troją szukając spon
sorów, a wychowawcy wraz z wychowankami uwijają się 
wokół realizacji pomysłów. Właśnie Wielkanoc stworzy
ła świetną ku temu okazję. 

W Szkole Podstawowej w Dragaczu od lat kultywuje się 
tradycje kociewskie. W tym roku postanowiono do tradycyj
nych elementów świątecznych dołączyć Wielki Kociewski 
Kiermasz Wielkanocny. Inicjatorem był Samorząd Uczniow
ski, a cała społeczność szkolna zajęła się organizacją tego 
kiermaszu. A cel był konkretny! Szkole potrzebny jest nowy 
telewizor. Już miesiąc wcześniej dzieci, wraz z wychowaw
cami i nauczycielami plastyki i techniki, rozpoczęły wyko
nywanie prac na kiermasz. Na kole plastycznym malowano 
obrazki na szkle. Nauczyciele techniki zajęli się tworzeniem 
wspaniałych kociewskich palm i oczywiście wypiekiem bab 
wielkanocnych. Na godziny wychowawcze zaproszono ar
tystę ludowego, pracownika naszej szkoły, który pokazał 
nam starą metodę wykonywania pisanek przy użyciu wo
sku pszczelego. 

I w końcu nastał ten dzień. Dzieci pod okiem opiekuna 
Samorządu Uczniowskiego przygotowały stoiska i w stro
jach kociewskich oferowały odwiedzającym rodzicom 
swoje artystyczne wyroby. Zaangażowanie dzieci było 
niesamowite, podobnie jak we wszystkich imprezach tego 
typu. Dominowała chęć zdobyciajak największej ilości fun
duszy. Zarówno klasy młodsze jak i starsze skrupulatnie prze
liczały zdobyte pieniążki. Bo przecież dla nich ten telewizor. 
Wieś i gmina Dragacz nie należy, niestety, do bogatych, ale 
mimo to zdobyto fundusze na ...ćwierć telewizora. Z tego 
wynika, że należałoby zorganizować jeszcze trzy podobne 
kiermasze, wykorzystując inne sprzyjające okazje. 

Jeżeli szkoła realizuje regionalną ścieżkę edukacyjną, to 
powyższy pomysł okazał się dobrym elementem tej ścieżki. 
Taka forma pracy z dziećmi wyzwala wiele pozytywnych 
emocji i jest wspaniałym przeżyciem dla nich. Dlatego pole
cam ją wszystkim. 



W pierwszej połowie 2001 roku ukazały się dwie ważne dla mieszkańców Tczewa i całego 
Kociewia książki. Każda z nich wypełnia dotychczasową lukę tematyczną w czasopiśmien
nictwie regionalnym. Adresowane są nie tylko do wąskiego grona miłośników historii miasta. 
Ich lekturą zadowoli się zapewne wielu tczewian. 

Z dziejów Kościoła 
Wydawnictwo „Bernardinum" w Pelplinie opublikowa

ło objętościowo pokaźną książkę ks. dra Jerzego Więcko-
wiaka Kościół katolicki w Tczewie. Na 456 stronach autor, 
rodowity tczewianin, przedstawia dzieje parafii tczewskich 
od początków ich istnienia do końca XX wieku. Najwięcej 
miejsca poświęca staromiejskiej parafii Podwyższenia Krzyża 
Świętego. Jest to społeczność najstarsza, sięgająca prawie 
początków grodu, więc nie zdziwi nikogo, że autor poświę-
ciłjej połowę objętości pracy. 

Oprócz tematów ściśle związanych z wydarzeniami ko
ścielnymi w książce znaleźć można podstawowe informacje 
o rozwoju przestrzennym i ludnościowym Tczewa oraz naj
ważniejszych wydarzeniach historycznych 800-letniej miej
scowości, chociaż wydaje się, że niektóre okresy zostały po
traktowane bardzo ogólnie, a znaleźć można także niejeden 
błąd merytoryczny. Ksiądz Więckowiak jest historykiem 
sztuki, dlatego dokładnie i rzeczowo omówiona została ar
chitektura i wyposażenie wnętrz świętokrzyskiej fary. 

Kolejny z wielu albumów 
Tczewianie doczekali się czwartego zeszytu Albumu 

tczewskiego, opracowanego i wydanego przez Józefa Golic-
kiego, właściciela prywatnej oficyny „Gazeta Reklamowa". 

Przypomnijmy, że dotychczas od 1999 roku ukazały się 
już trzy części - o rodach i rodzinach, szkolnictwie i gospo
darce oraz życiu religijnym, kulturalnym i sportowym. Ostatni 
Album tczewski lata 1900-1945 to zilustrowany na około 200 
fotografiach Tczew i jego mieszkańcy w czasie I i II wojny 
światowej. Zaletą tej części jest, w porównaniu z poprzedni
mi, obszerniejszy tekst towarzyszący zdjęciom. Cały materiał 
edytorski podzielony został na cztery rozdziały: Pierwsza woj
na światowa i jej następstwa, Przygotowania do drugiej woj
ny światowej i działania zbrojne w Tczewie 1 września 1939 
roku, Tczew w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945 (tu na
stępuj ąjeszcze trzy podrozdziały dotyczące eksterminacji i wy
siedleń ludności, problemu niemieckiej listy narodowej i jej 
konsekwencji oraz konspiracji i antyhitlerowskiego ruchu opo
ru), Tczewianie w polskim ruchu oporu i na frontach 

Starannie wydana książka została zaopatrzona w wyma
gane teksty uzupełniające - bogatą bibliografię, spisy wyko
rzystanych fotografii oraz indeksy (osobowy i miejscowości). 
W każdej książce, nawet tej powstałej z osobistych fascynacji ro
dzinną ziemią można znaleźć jakieś niedoskonałości. W tej 
wymienić należy dwie poważniejsze. Autor we wstępie (na
der krótkim) pominął całą metodologię, widoczny jest też 
brak uzasadnienia luk w opracowaniu poszczególnych okre
sów historycznych. Brak też oceny przedmiotowej literatury. 
Drugą rzucającą się w oczy, nazwijmy to nieścisłością jest 
sposób opracowania wykazu staromiejskich proboszczów. 
Autor poświęcił im duży podrozdział. Poczet proboszczów 
otwiera pleban Jan (XIII wiek), a kończy aktualnie duszpaste-
rzujący ks. Piotr Wysga. Nawet pobieżny przegląd tego pod
rozdziału pozwala stwierdzić, że zamieszczono w nim zarów
no proboszczów jak i wikariuszy, z tym że tytuł podrozdziału 
i wyróżnienie nazwisk sugerują że wszyscy byli proboszcza
mi, a przecież prostym zabiegiem edytorskim można było obie 
te duszpasterskie funkcje rozdzielić. 

Książka, bardzo potrzebna, w wykazie bibliografii trso-
vianów zajmowałaby zapewne naczelne miejsce, gdyby prze
prowadzono jej rzetelną korektę merytoryczną. 

Ks. Jerzy Więckowiak, Kościół katolicki w Tczewie, Wy
dawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum'1, Pelplin 2001, 
s. 456, form. 17 x24 cm, opr. tw., ii., bibliogr., ind. 

drugiej wojny światowej. Oprócz komentarzy do zdjęć każ
dy rozdział posiada własny tekst wprowadzający do przed
stawianego tematu. 

O atrakcyjności zdjęć decyduje zapewne to, podobnie jak 
w trzech poprzednich częściach, że pochodzą one ze zbio
rów prywatnych tczewskich rodzin. To przemawia za auten
tycznością i wiarygodnością demonstrowanych zdarzeń. Są 
to zdjęcia niepowtarzalne, dotąd nigdzie nie publikowane. 

Inicjator „albumowego pomysłu" zadał sobie wiele tru
du, by najpierw zachęcić mieszkańców do udostępnienia 
swoich prywatnych zbiorów, potem wszystko tematycznie 
zgromadzić, następnie wyselekcjonować i zredagować dla 
poszczególnych rozdziałów właściwy materiał. 

Przyznać trzeba, że inicjatywa Józefa Golickiego o wspól
nym tytule Album tczewski lata 1900-1945 (oraz zapowiedź 
lata 1945-2000) jest swego rodzaju wydawniczym wydarze
niem. Nie każde miasto może poszczycić się edycją swoich 
ilustrowanych dziejów. To jakby monografia pisana obiekty
wem aparatu fotograficznego, prawie od początków spopu
laryzowania techniki utrwalania obrazu na szklanych kliszach, 
a potem błonach filmowych. A ponadto cykl tych albumów 
ożywił wspomnienia. 

Józef Goiicki, Album tczewski lata 1900-1945. Tczew i jego 
mieszkańcy w czasie I i II wojny światowej, „Gazeta Rekla
mowa", Tczew 2001, s. 128, form,. 17 x 24 cm, if. 203. , 



Gdy ZYGMUNT BUKOWSKI żency ruszyli do żniwa 
Z moich lat chłopięcych 

J [""o świętym Janie żyta zaczęły blaknąć i uwidacz-
L—J niać brązowe kolanka na bielejącej słomie. Wia
domy to znak, że żniwa tuż, tuż. Od zbóż poczęło jaśnieć, 
jakby ziemię nakryto wielkim słońcem. Po wróżbach ojca 
z gwiazd i księżyca następowała zazwyczaj piękna pogo
da. Toteż wszyscy, jak i my, rozpoczynali żniwować 
w czwartek. 

Janek wiedząc, że będzie pasowany na kosiarza, zbu
dził się wcześnie, gdy tylko słońce wstało. Otworzył okno, 
jakby chciał przyjąć jego blask w tym uroczystym poran
ku. Czepiga winogrona, zwinięta w spiralkę tuż u ramy, 
przypominała mu kędziorek Helki. Był szczęśliwy, a za
razem dziwnie przejęty, gdyż uświadomił sobie, że kocha 
tę dziewczynę. Wiedział, że za kilka godzin będzie za nim 
zbierać pokosy. Pomimo wczesnej godziny spoglądał w tę 
stronę, skąd mieli nadejść kuzynowie ze swą urodziwą sio
strą. Pragnął słońce pchnąć wyżej w niebiosa, by jak naj
prędzej przeschły łany obficie zroszone. 

O dziewiątej błysk kos zdradził idących żniwiarzy. Gdy 
przekroczyli most, Helena w długiej spódnicy i białej bluz
ce zdała się Jankowi boską anielicą, niedostępną dla jego 
uczuć. Po przyjściu wszyscy mówili o pogodzie. Helka 
stojąca obok Jasia była wyjątkowo piękna. Jej włosy roz
czesane na bruzdkę przypominały łan pszenicy przedzie
lony miedzą, a kolczyki błyszczały niczym kropelki ży
wicy. Po ostatecznym stwierdzeniu przez gospodarza, że 
będzie pogoda, żeńcy ruszyli do żniwa. 

Potulny, głęboko pochylony łan, jakby korzył się przed 
śmiercią. Gospodarz przeżegnawszy go wielkim krzyżem 
począł siec. Po skoszeniu skrawka odwrócił się, dając znak 
nowicjuszom, by uklękli na ściernisku. Pozostali zaś oto
czyli ich kołem, dzwoniąc w kosy na znak, że ma się wy
darzyć coś wyjątkowego. Zapanowała uroczysta cisza. 
Wtedy ojciec podszedł do syna i osełką uderzył go w ra
mię, wypowiadając następujące słowa: 

- Od dzisiaj zostajesz przyjęty do grona kosiarzy. Znoś 
dzielnie wszystkie trudy znojnej pracy. Pokosy układaj sta
rannie i nie pozwól, by kosa pobodła cię przed wieczorem. 

Po wypowiedzeniu podobnych słów nad klęczącą 
dziewczyną, Janina oblała ich wodą na znak żniwnego 
chrztu. Kobiety wzruszone tą chwilą zaczęły dyskretnie 
ocierać łzy. Kosiarze natomiast zaczęli kolejno wkaszać 
się w zboże. Miarowy chrzęst kos i cichy pobrzęk cofają
cego się ostrza kładł łan zgodnie na dziurbę ścierniska. 
Tuż za nimi żniwiarki zgięte w pałąk podbierały pokosy 
i wiązały je w zgrabne snopki. 

Mijały godziny. Lipcowy dzień wolno toczył słońce 
na pagór. Lekki wiatr zupełnie ustał. Upał nasilał się z każ
dą chwilą. Nowicjusze już nie dotrzymywali kroku wpraw
nym kosiarzom. Janek często zamierzony kęs żyta brał na 
dwa razy. Pot zalewał mu czoło, koszula kleiła się do cia
ła. Helena coraz częściej boleśnie syczała za jego pleca

mi, kalecząc palce o ściernisko. Młodzi, widząc płynące 
obłoki, łudzili się, że może choć jeden na chwilę przysło
ni to nieznośne źródło żaru, ale one jak na złość płynęły 
obok w bezkresnym błękicie, rzucając tylko dalej niewiel
kie płachty cienia na rozległe majątkowe pola. Słońce zaś 
paliło jeszcze okrutniej. 

Dziewczyna czerwona jak purpura skarżyła się cicho: 
- Boże, jak ja wytrzymam do wieczora. 
Ojciec jakby słysząc jej narzekanie ogłosił pokurkę. 

Wszyscy usiedli w cieniu przydrożnej lipy. Tylko młodzi 
zauważyli, że najmłodszy Henio przyniósł na pole dzban 
z napojem ze świętojanki. Pobiegli tam trzymając się za 
ręce. Na przeciwnym krańcu pola kucnęli koło dzbana i pa
trzyli na swoje odbicia, chwiejące się w rubinowym napo
ju. Chociaż pragnienie dokuczało, nie chcieli niszczyć tego 
zwierciadła, w którym niebo w pokłonie dało mieszkanie 
tej cudownej chwili, temu pierwszemu przytuleniu się za
kochanych istot. Gdy tak trwali objęci swym szczęściem, 
ciocia Bronia szykująca obiad zadzwoniła w wiszącą u ga
łęzi odkładnię, ogłaszając południe. 

Po obiedzie kobiety usiadły w cieniu przydomowych 
klonów. Mężczyźni pokładli się obok na murawie przero-
śniętej dzikim rumiankiem. Wandzia jak zwykle zaczęła 
opowiadać dowcipy. Jak miejska dziewczyna wyszła za 
gospodarza, a potem biła kwokę za to, że nie chciała kur
czętom dać piersi. Albo jak to dziewczynki bogatsze prze
chwalały się przed biedniejszą. Jedna mówi: 

- Ja mam nową sukienkę - che, a ty nie! 
Druga rzecze: 
- Ja mam nowe sandałki - che, a ty nie! 
A biedna mówi: 
- Moja babka umarła - che, a twoja nie! 
Janek przez sen usłyszał klepanie kos. Poszedł do ogro

du, by i swoją wyklepać. Zobaczył, że za niego robi to 
ojciec. Był mu wdzięczny. Patrzył z podziwem na mi
strzowskie uderzenia młotka, wyklepującego równiuteń-
ką rynienkę na krawędzi ostrza. Czuł, że kocha go bardziej 
niż kiedykolwiek. Może z tej przyczyny, że dzisiaj wprzę
gnięty w jarzmo, dopiero umiał docenić trud rodzica. 

Po południu ruch powietrza zupełnie zamarł, słońce 
prażyło ze zdwojoną siłą. 

Jasio słabł. Piekące dłonie nie chciały służyć młodzień
czej ambicji. Kosa coraz częściej szpicem wchodziła w zie
mię. Z żalem patrzył za oddalającymi się żeńcami. Zerkał 
na słońce, a ono jakby w miejscu stało na niebie. Gospo
darz, idący na czele wracających żniwiarzy, spojrzał na 
twarz syna ubiczowaną mozołem. Zdjął z ramienia kosę 
i wkosił się przed niego. Za jego przykładem zrobili to 
wszyscy i znów razem żniwowali od początku, kładąc na 
ściernie dorodne żyto. Mianowany tego dnia ponownie 
został w tyle, gdyż nieznośnie dokuczały mu krwawe pę
cherze na dłoniach, a Helka dopiero zaczynała wiązać na 

o świętym Janie żyta zaczęły blaknąć i uwidacz
niać brązowe kolanka na bielejącej słomie. Wia-



przeciwnym końcu pola źle już układany pokos Janka. 
Ojciec, co wiele łanów pokonał, znów ogłosił pokurkę, by 
dać wytchnąć żniwującym. 

Tym razem usiedli na miedzy, gdzie bliżej był cień roz
łożystego dębu. Chłopi przeginali się przez miedzę, by 
złagodzić ból w plecach od ciągłego skrętu kręgosłupa. 
Kobiety jak zwykle usiadły w kółko. 

Pogłos dzwonów z przywidzkiego kościoła przypo
mniał Urszuli, narzeczonej Jana Herbasza, przypowieść 
o dzwonach. Powiedziała: 

- Słuchajta! Była sobie piękna szczodrowianka, na imię 
miała Kasia. Kochała naraz dwóch młodzieńców, a każdy 
chciał ją za żonę. Nie wiedząc co począć, poszła ze swym 
kłopotem do proboszcza. 

On jej rzecze: 
- Wyjdź w południe na pagórek i posłuchaj dzwonów, 

gdy będą wydzwaniać Anioł Pański, a one najlepiej ci po
wiedzą kogo wybrać. 

Dziewczyna jak jej powiedziano tak zrobiła. W połu
dnie wsłuchała się w uroczysty ton dzwonów, a każde ude
rzenie nieomylnie powiada: Wyjdź za Jasia, wyjdź za Jasia. 

Po roku, zapłakana dziewczyna znów idzie do księdza 
i opowiada o swojej krzywdzie. 

On mówi: 
- Dobrze słuchałaś? No posłuchaj teraz, gdy one grają 

na wieży. 
Dziewczyna słucha, a proboszcz pyta: 
- Co teraz ci mówią? 
- Głupia Kasia, głupia Kasia! 
Mężczyźni w tym czasie wychwalali swoje kosy. Bro

nek, jako czeladnik kowalski, znający już wszystkie tajni
ki, mówił jak sprawdzić, w której stal najlepsza. Wziął 
słomkę długości zapałki, śliną przykleił ją w poprzek na 
grzbiecie kosy i powiedział: 

- Która prędzej ukierunkuje się wzdłuż krawędzi, w tej 
stal bardzo dobra. 

Pozostali zrobili to samo i z zapartym tchem śledzili, 
która prędzej spełni to wymaganie. Zaczęły się sprzeczki, 
gdyż trudno było dociec, czyja była pierwsza. Ojciec sły
sząc te kłótnie, powiedział: 

- Kosa to ja w dupie noszą, ale kosisko to jest nade 
wszystko. 

Rzeczywiście, jego kosisko miało pięknie wyprofilo
wany kształt. Od nasady aż do rączki było sześciokątne, 
a dalej okrągłe i znów schodzące w sześciokątny stożek, 
u nasady zwieńczony nieco spłaszczoną kopułką. Gospo

darz, nacinając na jednej z krawędzi kolejny znak, oznaj
mił że to są już jego trzydzieste żniwa. 

Po przerwie upał nieco zelżał. Słońce zbywszy się 
ognistej korony poczęło tonąć w morzu czerwieni. Jasia 
wsunąwszy w snop dłoń powiedziała: 

- Będziemy stawiać sztygi, bo rosa siada na zboże! 
Żeńcy utworzyli małe grupki i znów łan poległy zmar

twychwstał. Długie rzędy sztyg potęgą chleba wzbogaciły 
pole. Ludzie orzeźwieni chłodem wieczoru zaczęli pro
wadzić wesołe rozmowy. Janek z Heleną ujęli się za ręce 
i patrzyli, jak słońce z wolna zbliża się do toni jeziora, jak 
całuje swoje odbicie, jak pochłania dwoistość, jak przez 
chwilę znów jest całością i tonie w purpurowej głębinie. 

czasie omłotów nie było już słychać bicia 
cepów w stodołach. Wyły tylko sztyftówki, 

dławiące się często zbyt grubym kęsem zboża i terkotały 
napędzające je kieraty. 

Jesień tego roku była wyjątkowo ciepła i pogodna, to
też wsiewka seradeli szybko rosła, pokrywając się rychło 
biało-różowym kwiatem. Gdy wybieraliśmy tuż obok kar
tofle, miły jej zapach wciąż nas otulał. Pomimo, że władał 
już październik, słońce nadal lubo grzało w plecy. Tylko 
klucze dzikich gęsi i żurawi, płynących na zachód w osno
wie gęsto snującego się babiego lata, przypominały że 
zbliża się koniec złotej jesieni. Również byłem świadom, 
że odbiega czas chłopięcych lat, wsłuchując się wieczora
mi w klangor odlatujących ptaków i skrzypienie kół 
chłopskich wozów jadących do Gdańska z kartoflami. Ich 
powolne toczenie zdradzały tylko chybotliwe światełka 
u boku skrzyni i iskry spod uślizgujących się kopyt. 

Po tych nieomylnych zwiastunach rychło następowała 
pora dżdżysta. Stawy napłakała do pełna. Struga wezbrała 
gwałtownie, flisując wciąż zmarłe liście do rzek. Nadal 
pasłem w parowie zwiększone już stado ze swąPsotką nie
odłącznym przyjacielem pastuszych lat. Przemarznięty wtu
lałem się w chatkę z korzenicy, a psina swym futerkiem ogrze
wała moje zziębnięte stopy, rozumnie patrząc mi w oczy 
orzechowymi ślepkami. W takie dni utratę matki czuło się 
jak bolesną ranę. Daremne jednak były żale i patrzenie w za
chmurzone niebo, łudzenie się, że może zawoła przez roz
warte niebiosa. Czułem się jak skaleczone drzewko, które 
jednak pragnie żyć i cieszyć się cudownym darem istnienia. 

W następnym numerze: 
Zapach wieczerzy 

Zakończenie żniw 
płaskorzeźba Zygmunta Bukowskiego z 1982 r., lipa, 108 x 40 cm 
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Zgodnie z zapowiedzią drukujemy kolejną pracę nagrodzoną w konkursie „Ciekawe 
miejsce w powiecie - legendy, podania". Autorka II nagrody jest uczennicą Gimnazjum 
im. Gen. J. Hallera w Gniewie. 

TII miejsce MAGDA Jonka MAGDALENA MOLESZTAK 

ziało się to bardzo dawno temu, w czasach gdy Po-
| morzem władał możny książę Sambor II. Nad brze
gami srebrzystej Wierzycy rozciągały się zielone łąki, 

a dalej połacie piaszczyste i gęste lasy. Nie była to ziemia 
bogata, ale niezwykle piękna. Zamieszkiwali ją ludzie pro
ści, bogobojni i bardzo pracowici. Trudnili się rybołówstwem, 
zbierali grzyby, polowali na średnią i drobną zwierzynę, któ
rej pełne były okoliczne bory. W maleńkiej osadzie Brody, 
położonej w miejscu, gdzie srebrna Wierzyca była tak płyt
ka, że bez trudu przejeżdżały przez niąkupieckie wozy, miesz
kał rybak Czarny z żoną, dwoma synami i córką, której na 
imię było Jonka. Szczęśliwa to była rodzina, choć biedna. 
Miała wszakże jeden skarb wielki, o który i wówczas i dziś 
niełatwo, który nie każdemu pisany. Tym skarbem była wiel
ka miłość i szacunek wzajemny. Czarny kochał swoją żonę, 
a ona nigdy złego słowa od niego nie usłyszała. Synów wy
chowali na dobrych, pracowitych ludzi. Od najmłodszych lat 
wprawiali się w rybackim rzemiośle, a gdy dorośli, wyręcza
li swego ojca w pracy. 

A Jonka? Jonka była prawdziwą dumą rodziny. Smukła 
jak sosna, o oczach zielonych niczym listki na przybrzeż
nych krzewach i skórze tak gładkiej i białej jak płatki zawil
ców, które każdej wiosny rozkwitały na skraju brodzkiego 
lasu. Miłowali Jonkę i rodzice, i bracia, bo dobra z niej była 
dziewczyna. Pracowita, skromna i piękna, a przy tym śpie
wała tak pięknie. 

Głosik miała dźwięczny, słodki, niczym szmer strumyka, 
a czasem donośny jak szum boru. 

Lata mijały. Czarny i jego rodzina żyli spokojnie. 
Aż tu pewnej wiosny zaczęły dochodzić wieści, że przy

byli tu mężni rycerze z krzyżami na płaszczach, by na pobli
skim wysokim brzegu Wisły wznieść potężny zamek. Róż
nie ludzie o tym prawili. Jedni twierdzili, że to dobrze, bo 
przy budowie zarobić będzie można, ryby sprzedać, jagody, 
grosza przysporzyć. 

Inni mówili, że obcych rycerzy lękać się trzeba, bo mowa 
ich twarda a serce jeszcze twardsze. Budują potężne zamki 
z kamienia i łez ludzkich. Grabią okoliczne wsie i z ludzi 
czynią niewolników. 

Słuchał Czarny tych opowieści, słuchali synowie. Słu
chała również i Jonka, a im więcej słuchała, tym bardziej 
pragnęła ujrzeć rycerza z czarnym krzyżem na płaszczu, usły
szeć tę twardą mowę i przekonać się, czy prawdę mówią lu
dzie. Łagodna, dobra dziewczyna nie wierzyła, że ludzie mogą 
być źli, stąd ciekawość brała u niej górę nad lękiem. 

Był piękny, słoneczny poranek. Jonka wybrała się do lasu 
po jagody. Chodziła wśród drzew i śpiewała piosenkę o ptasz
ku, który usiadł na gałązce. Wtem usłyszała tętent końskich 
kopyt i twardy chóralny śpiew. Nie rozumiała słów pieśni. 
Zalękniona ukryła się wśród listowia. Nagle ujrzała oddział 

konnych rycerzy. Na ich czele jechał młodzieniec pięknej 
urody, w lśniącej zbroi, okryty białym płaszczem, na którym 
widniał czarny krzyż. 

Rycerz zauważył dziewczynę. Zatrzymał się i przemówił 
do niej w obcym języku. Patrzył przy tym dziwnie na Jonkę, 
że ta poczuła lęk. Zimne spojrzenie Krzyżaka nie wróżyło 
niczego dobrego, toteż dziewczyna, nie zastanawiając się dłu
go, uciekła do chaty, gdzie opowiedziała rodzicom o całym 
zajściu. 

- Prawią ludzie, że rycerze z krzyżami na płaszczach 
okrutni są wielce - rzekł Czarny. 

- I mnie się tak zdaje - wtrąciła Jonka. - Bo patrzył ten 
rycerz na mnie tak dziwnie, aż mi serce zamarło ze strachu. 

- Nie chodź, córko, sama do lasu - powiedziała matka. 
- Nie chodź, bo jeszcze nieszczęście sprowadzisz na 

siebie i rodzinę - zakończył Czarny. 

nowił uczynić wszystko, by ją zdobyć. Rozesłał giermków 
po okolicznych osadach z rozkazem, by znaleźli dziewczy
nę. Po długich poszukiwaniach dotarli wreszcie do chaty 
Czarnego. 

Zażądali wydania córki. 
- Uciekaj, Jonko do lasu, uciekaj! - krzyknął ojciec. 
Przerażona biegła co sił w nogach, a w uszach dźwięczał 

jej szum wiatru i szczęk broni. To okrutni rycerze wydali 
walkę wieśniakom. Stanęli bracia Jonki przeciw uzbrojonym 
wojom, ale nie mieli szans. Zginęli jeden po drugim pod cio
sem mieczy. Taki sam los spotkał Czarnego i jego żonę. Za
czerwieniły się wody Wierzycy krwią niewinnych. A Jonka 
biegła, biegła, ale traciła siły. Coraz bliżej dawał się słyszeć 
odgłos końskich kopyt i pokrzykiwanie okrutnych Krzyża
ków. Wreszcie padła zmęczona na kolana i zaczęła się mo
dlić. 

- Panie, nie dopuść, by spotkała mnie krzywda! - błagała, 
a z oczu jej popłynęły łzy. - Zabierz mnie do siebie, niech 
połączę się z moimi bliskimi. 

Płakała tak mocno, że z jej łez powstał strumyk, który 
rósł i rósł, aż zmienił się w rzekę. 

Nagle z nieba spłynął mglisty obłok i otoczył dziewczy
nę. Zniknęła w jego wnętrzu. 

Kiedy okrutni rycerze przybyli na to miejsce, nie znaleźli 
Jonki. Zauważyli tylko srebrną rzeczkę, której fale zmierza
ły do Wierzycy. To dziewczyna zamieniona w potok płynęła, 
by połączyć się z ukochaną rodziną. 

Rzeka Jonka, zwana także Janką, do dziś przepływa przez 
Kociewie, ale mało kto pamięta, jaka jest jej historia. 

ie wiedzieli rodzice Jonki, że nieszczęście już za
wisło nad ich ubogą chatą. Rycerz, ujrzawszy dziew
czynę w lesie, zapragnął zabrać ją do zamku. Posta-



Nasze promocje 

ILONA ROSZAK 

Smuga cienia Wybłądzenie 
Zasnęły okna 
Cieniami spłynęła 
moja ulica 
Opadły myśli 
Zamknęły się cicho 
nad wczorajszym zachwytem 

Noc szumi 
Bez pukania naszły 
piskliwe wspominki 

Wiosna chodzi 
Tysiąc uwierzeń zmuszają 
do tysiąca obietnic 

Usprawiedliwienie 

Szukałam Cię w ram złotych tysiącu... 
ujrzałam dzieła. 
Hipnotyzowałam w Zimnych Zdrojach Krzyż Promieniejący.. 
lekcje pokory wzięłam. 
Żebrałam przy wielu źródłach... 
ominęły mnie cuda. 

Wiosną 
dostrzegłam Cię w tęczówkach rzekotki na liściu zimowita 
i w konwaliowym kwiecie - a więc tam sypiasz? 
W pajęczynach porostów rozlepionych na drzewach 
i w dziwacznej sośnie - tak hardej, a nikt jej nie podlewał. 

Zimą 
znalazłam Cię pod płaszczami ludzi spod mostu 
i w zgodzie Taty na cierpienie i dożywotni post. 
W drewnianych kościółkach zamkniętych w co dzień, 

przez dziurkę od klucza 
i w otwartych ustach staruszka, którego od lat nikt nie słucha. 

Wymyśliłeś się 
gdy oczy niedomknięte 
spać nie poszły 
to Morfeusz zawiódł 
i nie spłynął na spotkanie 

za to ty już byłeś 

Lipiec umierał bezboleśnie 
za chwilę myślał 
że jest sierpniem 

a ty już byłeś 

Czarny las przytulił się do oczu 
nenufary mnie zwodziły 
ciepłe i słodkie 

ale ty już byłeś 

Nie poszły spać te biedne oczy 
dłoń czekała lutnią rozedrgana 
zwiędła 
zgasła 
nie dotknąłeś 

chociaż byłeś 

Wystarczy być, 
a zielenie same się dzieją i chłodzą 
iecz trzeba obudzić się świtem, 
by mgiełki wykwitły z maleńkich wód. 

Wystarczy westchnąć, 
a zna się wszystkie smaki powietrza 
lecz trzeba móc się zadziwić, 
by nieznane obrazy odczarowały się z klawiatury barw. 

Wystarczy otworzyć dłoń, 
a sznury gwiezdnych pereł tańczą na palcach 
lecz trzeba zasnąć, zasnąć! 
By wszystkie morza łez stały się słodkie. 

Wystarczy znać Twoje imię, 
a świat skurczy się do ulubionego ogrodu... 
lecz trzeba... zapomnieć swojego, 
by nieba dotknąć w policzku dzieciątka. 



Andrzej Grzyb 

Balanga na leśnym parkingu 

ziało się to niedawno, gdzieś na granicy między Pyr-
| landiąa Kartoflandią. Na śródleśny parking zajechała 
superbajerancka fura. Szalone basy i solo na cztery 

piecyki przeszyły brzezinę i zatłukły ciszę. Z czeluści lśnią
cej czernią bryki, niby na gangsterskim filmie, wyskoczyły 
młode wilki. Ciemne okulary, podgolone poły, ulizane czu
by i grymas nieobowiązującego uśmiechu. Za wilczkami 
z welurowych pieleszy wyturlały się nóżki i cycuszki. Brzęk-
nęło tłuczone szkło. Parking osnuły dymy ze skrętów. Nawet 
słońce zaczęło kolibać się w sosnowych koronach w rytm 
dzikiego tańca pojaranych wampów. 

Gdyby w najbliższej okolicy trafiło się jakieś stado pa
wianów, to natychmiast społeczność małpia dałaby dyla tam, 
gdzie jej miejsce, czyli do Afryki. 

Balanga trwała w najlepsze, gdy z głębi chaszczy wyszły 
dwie nietuzinkowe postacie. Smok i osioł. Wsparci niepewnie 
o siebie stanęli na przesiece i wybałuszyli przymglone gorzałą 
gały. Smok, wczepiony w grzbiet osła, chwiał się w rytm wilcz-
kowej muzyki i oblizywał się bezwstydnie. Osłowi szczęka 
spadła do mchu. Mimo to zdobył się na wysiłek i wystęknął: 

- Popatrz smoku, a to się nam trafiło. Następna balanga. 
- Mamy dziś dobry dzień, ośle. 
- Przyłączymy się, smoku? 
- A jakże. Pobalujemy. Z tym, że teraz ja suto zakąszam, 

a ty tęgo pijesz. 
Mimo, że pod chmurką i krzaczkiem, wilczki przyjęły 

gości godnie, po pańsku. Gdyby niekoniecznie z doświad
czenia, ale choćby z bajan, więcej wiedziały o smoczych 
i oślich zwyczajach, może zwiałyby w porę, gdzie pieprz ro
śnie. W każdym razie smok nieźle podjadł, a osioł opił się 
jak bąk. Potem smok i osioł wsiedli do bryki i paląc gumy, 
odjechali. Mimo piramidalnie wskazującego na spożycie sta
nu, popędzili w leśną dal. Ciekawe, jak daleko? 

Wyżej mieszkają smoki 

Mały jerzyk, nim jeszcze wyfrunął z gniazda, wiele razy 
słyszał tę opowieść, ale w nianie wierzył. Bo przecież wyso
ko w chmurach i wyżej pod księżycem i gwiazdami nigdy 
nie było widać smoków, a orły i jastrzębie zbyt powolne były, 
by dopaść jerzyka. Na ziemi też nie mogły mieszkać smoki, 
bo przecież byłoby je widać. Jakże zresztą na ziemi mogą 
mieszkać smoki, kiedy po łąkach spacerują bociany i krowy, 
owce i zające, a po polach krzątają się ludzie. Nie ma na 
ziemi smoków! 

To prawda, że na ziemi nie przysiadają nigdy jerzyki, ale 
może nie spróbowały. Może krótkie nóżki nie są aż tak decy
dującą przeszkodą. Czyż jer2yk nie ma prawa do ziemi. Czy 
aby na pewno ciągle musi szybować, polować, prawie rodzić 
się w locie, w przestworzach i tam żywota dokonać. Czyż ca
łym światem jerzyka musi być niebo i wysoki komin. 

Tak dumał coraz częściej jerzyk, patrząc z wysoka na 
rzekę, łąki, pola, lasy i domy, których tak blisko trzymały 
się kuzynki jaskółki. Myślał tak nawet wtedy, gdy odpo
czywał wczepiony wysoko w komin. Myślał i myślał, aż 
się odważył. 

Poleciał ku ziemi jak Ikar ku słońcu ojczyzny. Już lądo
wanie na miedzy okazało się nieproste. Potłukł się jerzyk, 
poobijał, bo prawdą było, że jego nóżki nie nadawały się do 
lądowania na piasku i do biegania po nim. Trzepotał jerzyk 
bezradnie skrzydełkami, próbował wzlecieć w przestworza 
bez skutku. I wtedy pojawił się smok, puszysty, zwinny, o pło
nących oczach kuny. 

Pojawił się i prawdą okazała się opowieść z jerzykowe-
go dzieciństwa. 

Ten smok to była śmierć. 

Manekin Tomasz 

Patrz na siebie powtórzonego w witrynie sklepu 
Nie wahaj się zajrzeć sobie w oczy 
Wyciągnij sztywną rękę przyjaźnie 
Do tego który czeka po drugiej stronie 
Biegnącej przed siebie ulicy 

Pamiętam świętego Tomasza 
Przez jego palce w ranie 
Przez to że Pan Jezus wybaczył 
Wierności zawahanie 

yżej mieszkają smoki niebieskie, niżej, na zie
mi też smoki. Te ziemskie są okropniejsze. 
W ich płonących oczach czyha czarna śmierć. 



MARIA ROSZAK 

z cyklu bajek gwarą Ptaszki 

I istorija, która wóm łopowjam, mniała mniaj-
"" 1 sce latam, a beło w tynczas srodze goronc. Słon-

| I ko walnie grzało tak, że wszytkę sadzawki 
i strumnianie powysycheli i zwierzóntka zez lasu i pola nie 
mnieli co psić. Każdy na swój art chciał mniyć woda do psi-
cia. Nichktóre zwierzóntka zdobyweli woda tak, że wyciske-
li jó z liściów i kwsiatków. Insze zaś pazuram kopeli w ziam-
ni, aż sia dokopyweli do wody i wtedy jó psili. Tak czy siak, 
każde zwierzóntko sia srodze dulczyło, żeby ta woda mnieć. 
Ale był w biszongu taki jedan kowaljik (to je taki maluchny 
niebiaski ptaszek, co zez kory se wyciónga robaków, bo to je 
jego jeście), co jamu sia niy wjidziałó tak dulczyć sia za wodo. 
On czansto latał se do wsi, żeby połoglóndać jak ludzie żyjó 
i tyn kowaljik wiedział, że tera je latówka. I wiedział tyż, że 
jak je latówka, to krowy majo tóm beczka z wodo, bo jich 
bamber sia zez swojimi krowami ciecia i jim daje dużo wody 
do psicia. Te krowy niy byli take ciury, jano take fómfela, co 
ta trawa tak dziómdzieli i dziómdzieli łod rena do nocy. I tyn 
kowaljik wiedział tyż, że krowy só srodze głupsie i je łatwo 
da wyportkoweć. 1 pewnygo dnia, gdy kowaljik uż prawie 
wysech z tygo pragniynia, polejciał na pole, dzie sia paśli te 
krowy. A gdy lej ciał, napotkał na drodze dziancioła. 

- Dziań dobry, mój panie dzianciole, co tóm u pana? 
- A, licho, licho. Psić sia chce. Żeby choć kluszczónka 

abo woda zez arbaty po ludziach... Żeby choć plutajak była... 
Ale cóż, naj wyżyj podechna tutej. Dziób móm słaby, zez li
ściów wody niy mogą wycióngnoć, pazurów ja niy móm, 
żeby z ziamni woda wyjmnónć. 

Wtedy sia kowaljikowi zrobjiło głupsio. 
-Łusióndź pan na knorzy i czekej. Kocołuj aż ja przyle

cą zez wodo na pana. 
Dzianciół nawyt nia zdónżył podzienków złożyć, a ko-

waljikauż niy było. 
Gdy kowaljik wreszcie dolejciał na łónka, dzie krowy 

trawa buzoweli, tó najpsirw zrobjił podglóndy: czy aby niy 
ma byczóna abo kota. Ale byli tóm same ómleczne lole, co 
mnieli srodze duże sóndki, że jim sia tóm tyla trawy zmnie-
ściłó. Kowaljik sia trocha strachał, ale podlejciał do beczko 
z wodo i nabrał trocha do małygo stufa, co go zez sobó wzión. 
Stuf sia zrobjił srodze cianżki łod tyj wody, a kowaljik uż 
bół szlap zez tygo pragniynia i niy mniał siły, żeby sia wy-
grajdać. „Co terają zrobja?"- głowjił sia kowaljik. - „Napi
ja sia wody zez beczki, może dostana siłów." Jak se wymy
ślił, tak tyż zrobjił. Ale łod wody mu siłów niy przybyło, 
wianc musiał coś lepszygó wykombinować. Tera przecia, jak 
łobiecał dzianciołowi wodo, to je mus, żeby łobietnica speł
nić, bo inaczyj dzianciół podechnie w biszongu. Co robjić, 
co robjić? A że kowaljik niy mniał łba łod parady, to wy

kombinował: nachachmyńci krowje, żeby mu tyn stuf zez 
wodo dotachała do biszonga. Podlejciał wianc do najwiank-
szyj loli zez takóm blasóm na glacy, co sia jamu wydawała 
najgłupsiejsza. Mniałata lola powróz na szyji, wianc można 
by przecia przywiónzać stuf do powrozu i by było dobrze. 
Wianc kowaljik rzyk do tyj loli tak: 

- Czapkują wielmożnyj pani, jak zdrówko u pani? 
A krowa, co sia ruchała jak łup, łodwróciła cianżki łeb 

i sia gapsi na kowaljika. Ón, widzónc, że ta lola je naprawda 
głupsia, znów zaczón swoje klepać: 

- Ale pani ma psiankne łoczy, takjich niy wjidziałym, 
jak żyją. 

- Co za brewerije pan tutej gada. - powjedziała głupsia 
lola, ale jij sia wjidzieli te pochlybstwa. 

- To niy sóm breweryje - cióngnył kowaljik - to je naj-
szczyrsza prawda. Takich łoczów to najpsiankniyjsza pupka 
niy ma. 

I kowaljik mrugnył łokam. Wjidziałó mu sia, że ta lolaje 
taka głupsia i niy je bodziara, wianc dalij gadał: 

- Te pani łoczy to psirw cały biszong muszo łobaczyć. 
- Wianc poprowadź mnia tam. Ja chcą sia przecióngnynć 

do biszonga. Niy chcą uż mniyszkać zez inszymi przebrzy
dłymi blyrwami na tyj precheriji. Przecia móm take psiank
ne łoczy - odpowjedziała krowa. 

A kowaljik jij na to: 
- Je mus, byśmy tera wyruszyli. Ja żarn wyrychtoweł lu

sterko na pani. To je stuf zez wodo, jak pani schyli łeb to 
w tyj wodzie łobaczy pani te swoje psiankne łoczy. Wtedy 
kowaljik przywiónzał stuf zez wodo do tygo powroza, co go 
mniała ta lola na szyji, sam sia łusied jij na łeb mniandzy 
rogi i ruszyli do biszonga. W czasie tyj wandrówki kowaljik 
wciónż chachmańcił krowje do łucha. A krowa była rada, bo 
eszcze żadyn byczón nawyt jij niy gadeł, że óna ma psiankne 
łoczy, wianc szła, dzie jij kowaljik kereszował. Na ostaćku 
doterli do mniyjsca, dzie dzianciół na wodo czekał. Tam ko
waljik kazał loli, żeby sia zatrzymnyła i zfiurgnył w dół, na 
knor, dzie siedział dzianciół, co ledwie dychał z pragniynia. 
Wtedy, jak lola sia zagapsiła, to tyn kowaljik chwatko ło-
dwiónzał stuf zez wodo i podeł dzianciołowi. Ale wtynczas 
lola zaczyła bolechować: 

- Kto mi grabnył moje lustro?! 
Na to kowaljik zaczón sia głowjić, co ón tera z tó loló 

pocznie. Przecia nia ostawji jij na środźku biszonga. I wy
myślił se (kowaljik), że sia zanajrzy z tóm loló, bo óna jamu 
sia może kędyś przydać. Łódtónd kowaljik i jigo mućka 
wszandzie razym łazili, to je óna łaziła, a ón jij na łbie sie
dział. Zimo zaś zamieszkeli w staryj leśnyj chadyrze i jakoś 
jim sia żyło. Wjidzieliśta kędy, żeby sia kowaljik z krowo 
najrzył? Boja niy! 

istorija, która wóm łopowjam, mniała mniaj-
sce latam, a beło w tynczas srodze goronc. Słon
ko walnie grzało tak, że wszytkę sadzawki 
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Miejsce porośnięte trawą 
Konie zwolniły, wreszcie przystanęły. Mężczyzna odwró

cił głowę i spojrzał w stronę lasu. Zdjął czapkę, na siwych 
skroniach błysnął pot. Dziewczyna uniosła się na rękach i też 
spojrzała na brzeg lasu. Nie zauważyła nic szczególnego. 
Obok jałowców biegła linia piaszczystych, częściowo zasy
panych zagłębień gdzieniegdzie pokrytych trawą. 

- Czy się coś stało? - dziewczyna zapytała zaniepokojo
na. - Dlaczego stanęliśmy, proszę pana? 

Stary nie reagował. Dopiero po następnej minucie na
łożył czapkę jak po modlitwie i uniósł lejce. Wóz drgnął 
i potoczył się dawnym monotonnym rytmem. 

Po kilku minutach znowu stanęli. 
- To tutaj - odezwał się stary. - Ten dom za dąbrową, to 

leśniczówka. 
- Dziękuję - dziewczyna uśmiechnęła się i zgrabnie zsu

nęła w dół po sianie. 
- Trzeba dojść wzdłuż linii telefonicznej - podał jej torbę. 
- Proszę pana, a co tam było? Przy tym miejscu poro

śniętym trawą? 
- To stare okopy - i natychmiast popędził konie ze 

złością. Chyba mu wkrótce przeszło, bo krzyknął z daleka: 
- Przyjemnych wakacji! 

W leśniczówce, zaraz po przywitaniu się z wujem, zapy
tała o to miejsce. Wujek wyjaśnił że rzeczywiście, są to stare 
okopy, w których podczas ostatniej wojny, w potyczce z hi
tlerowcami, zginęli miejscowi partyzanci. 

- Tylko jeden się uratował - wuj przetarł dłonią pod
bródek. - Mieszka we wsi. Dziś już stary dziwak. Na
uczył swoje konie, żeby przystawały w tym miejscu, gdy obok 
przejeżdża. 

- Dlaczego dziwak? 
Wuj zaskoczony pytaniem zamyślił się przez chwilę. 
- Tak tutaj wszyscy mówią. Chociaż, masz rację, nie trze

ba się dziwić. Stracił w tych okopach ojca i rodzeństwo: sio
strę i starszych braci. 

Następnego dnia poszła do lasu. Odszukała to miejsce. 
Wiejscy chłopcy bawili się w wojnę, grubymi patykami po
zorując strzelaninę. 

Kolebał się na samym wierzchu fury siana. 
-Nooo... nooo... - mruknął na konie, zmagające się z pod

jazdem na drogę, jakby to one były winne, że łąka w tej czę
ści jest pełna wybojów. Po chwili poczuły twardy grunt pod 
nogami, a fura dalej toczyła się już równo. 

Zauważył ją idącą skrajem drogi. Na ramieniu rytmicz
nie kołysał się podróżny worek. Obejrzała się raz, potem drugi 
i zwolniła kroku. Kilka metrów przed wozem zeszła z drogi 
i uniosła rękę. 

- Dzień dobry! 
- Dobry, dobry... - mruknął stary dotykając palcami płó

ciennej czapki. 
- Przepraszam - krzyknęła, przypuszczając że stary na 

wozie nie dosłyszał. - Do leśnictwa dobrze idę? 
- Dobrze, dobrze... - nie zmienił głosu. 
- A daleko jeszcze? - dziewczyna zadarła głowę w jego 

stronę. 
- Ze dwa kilometry - odpowiedział wychylając się zza 

góry siana. - Mogę panienkę podwieźć. Przejeżdżam koło 
leśnictwa. Jeżeli panienka potrafi się tutaj wdrapać. 

Podał jej długie drewniane grabie. 
- Najlepiej tamtędy - wskazał na tył fury. - Proszę się 

uchwycić za łańcuch, a potem za grabie. 
Słyszał jak mozolnie pokonywała śliską stromiznę siana. 
- Ale fajnie! - westchnęła, gdy już wdrapała się na sam 

szczyt fury i zgarnęła z włosów źdźbła siana. 
- Panienka na wakacje - stary ni zapytał ni to stwierdził, 

a konie dotknięte lejcami ruszyły posłusznie. 
- Tak, do wuja, odetchnąć leśnym powietrzem. 
- Tutaj lepsze powietrze niż w mieście. 
- Pewnie! - przyznała entuzjastycznie. - I ładnie tu na 

tej kociewskiej ziemi. 
- Aha - mruknął i po chwili wyraźnie zapytał: - Pan le

śniczy to panienki wujek? 
- A pan go zna? 
- Tutaj wszyscy się znają. 
Skręcili na szerszą drogę wzdłuż lasu. Za płytkim rowem 

sterczały kępy jałowca, a dalej stał rzadki ale wysoki bór. Po 
drugiej stronie równe łąki świeciły krótką sierścią po poko
sie, wyraźnie odmłodzone ostrzyżynami. 



Litania do lasu 

Dziwne były te jej modlitwy. W całej okolicy mówiono, 
że jest pomylona. Znali ją od Wierzycy do Wdy i dalej poza 
tymi rzekami. 

Codziennie rano, tuż po świcie, wychodziła na skraj lasu, 
w miejsce gdzie widziała go ostatni raz, leżącego bezwład
nie twarzą do ziemi, z kępą mchu w zaciśniętej dłoni. Leżał 
tak bezsilny i uległy. Odtąd drzewa przestały dla niej szu
mieć. Milczały już dwadzieścia lat. Nawet zboża, w pełni 
lata stojące przy lesie, uciszały kłosy jakby nigdy wcześniej 
nie były zapowiedziane szelestem pługa, owym uroczystym 
i znojnym zwiastunem płodu. 

Klękała w największej zieleni, czekając na uderzenie 
dzwonu od mgieł, z wysokich szczytów dębu. Wtedy przyci-
chał też szmer rosy, a ziemia chwytała oddech ostrożnie, jak 
ptak zakreślający krawędź odległych wiatrów. 

W tej posłusznej ciszy wspierała dłonie dokładnie w tym 
miejscu, gdzie jego ciało przekazało glebie ostatnie ciepło, 
i rozpoczynała swoje codzienne, poranne nabożeństwo. 

Akacjo zielona, 
zwróć miłość dziewczętom, 
które za wcześnie straciły młodość... 

Kalino w koralach, 
ozdób im skronie wieńcem czerwonym, 
innym niż płomień raniący oczy... 

Jaśminie miłosny, 
kwitnij na dłoniach otwartych, 
żebrzących o pieszczoty... 

Głogu różany, 
oszczędź cierni tym, 
którzy chcą szukać swoich śladów... 

Topolo wysoka, 
oddal złe wichry, 
krążące jastrzębim niepokojem... 

Grabie zszarzały, 
bądź lekki i gładki pod ziemią 
jeżeli drewna użyczysz na trumny.... 

Lesie milczący, 
módl się za niego i tych wszystkich, 
którzy w tobie upadli ostatni raz. 

Wówczas las poruszał skrzydłami, a ona- żeby się upew
nić - podnosiła wzrok. Trwała tak chwilę i potem wracała do 
domu ścieżką między lasem a zbożem. Niekiedy mamrotała 
coś do nieba, jakby miała żal o to, że jest zbyt błękitne i roz
ległe. 

W domu codziennie o tej porze słuchała porannych 
wiadomości radiowych. 

- Przecież wojna już dawno się skończyła - mówiła mat
ka z tym samym politowaniem. - Dwadzieścia lata temu... 

Ona jednak twierdziła, że trwa nadal. I uczyła się no
wych słów: 

- Inwazja... eskalacja... rakiety... terroryzm... konflikt 
militarny... 

Piec 
w dawnym 

banku 

ści Krystyny Bukowskiej z Lubików, odwiedziliśmy 
budynek w Łągu, mieszczący się przy ul. Dworcowej 7. 
Dom, jak każdy inny i pomieszczenia w nim jak wszyst
kie inne, ale nie codziennie i nie zawsze obejrzeć można 
piękny piec, będący dziełem kaflarzy - rzemieślników 
z końca XIX wieku. 

Łąg leży na pograniczu kociewsko-borowiackim 
niedaleko Czarnej Wody. Miejscowi mówią że to tędy 
przebiegała granica między terenami zasiedlonymi przez 
Kociewiaków i Borowiaków. W XIX wieku wieś była ty
powo polska; ze spisu ludności z 1884 roku wynika, iż na 
1100 mieszkańców aż 1025 było Polakami. 

Ludność Łąga w trudnych czasach zaboru potrafiła się 
zmobilizować dla zachowania tożsamości narodowej. To 
wówczas powstała polska Spółdzielnia Handlowa „Bazar", 
Towarzystwo Rolnicze oraz Bank Ludowy. 

To właśnie w Banku Ludowym przy obecnej ul. Dwor
cowej 7 znajdował się na parterze ów podziwiany dzisiaj 
piec, utrzymany w stylu neoklasycystycznym. Świadczą 
o tym formy plastyczne zdobień na kaflach i wykończenie 
korony pieca. Banku już nie ma, ale piec pozostał. 

Dzisiaj w pomieszczeniach dawnego banku, przebu
dowanych i wielokrotnie remontowanych, mieszka sędzi
wa Władysława Dobrowolska, urodzona w 1917 roku. 
To od niej uzyskaliśmy sporo ciekawych informacji o Łągu. 
Barwnie opowiadała o tym, co sama pamięta i co prze
kazali jej rodzice. Również to, że ostatnia na Pomorzu 
epidemia cholery, która nawiedziła ten region w 1867 
roku, nie wyrządziła w tej miejscowości wielkiego spu
stoszenia wśród ludności. 

Mało kto dzisiaj pamięta starą drewnianą świątynię, 
pochodzącą jeszcze z czasów krzyżackich, na miejscu któ
rej trzynaście lat przed rozpoczęciem XX wieku powstał 
obecny neogotycki kościół, który wówczas należał do naj
większych w Borach Tucholskich. W tymże czasie wznie-
siono-te*«Jurowany młyn, który dzisiaj stanowi elegancki 
ẑ S&żd - „ a ^ w Młyn" - przy berlińskiej szosie. 

odczas wakacyjnych wędrówek napotkać można 
na niejedną osobliwość i to nie tylko przyrodni
czą. W lipcu 2000 roku, korzystając z uprzejmo-
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