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Z redakcyjnego biurka

Czas na zmiany
Na zmiany Polacy czekali dość długo i cierpliwie, coraz mniej wierząc jednak w realność licz
nych obietnic. W końcu sami dokonali tych zmian, a stało się to podczas wrześniowych wyborów
parlamentarnych. Szef ustępującego rządu, a zarazem rządzącej partii politycznej, uważa że zro
biono dużo dobrego dla Polski i Polaków; wyborcy mieli jednak odmienne zdanie i zdecydowali
inaczej, spychając wodzów „solidarnościowej legendy" na polityczny aut. Z tym wmawianym do
brem żyło się bowiem coraz gorzej.
Polakom znudziły się widocznie rządy kolesiów zabarwiane skandalami, ciągłymi opowieścia
mi o znakomitych reformach i nie zgodzili się na dalsze uprawianie tupetu ich własnym kosztem.
Zmiany nastąpiły zgodnie z zasadami demokracji: spokojnie, grzecznie lecz skutecznie.
Dlaczego ożyła nagła sympatia do socjalizmu? A może to tylko protest przeciw źle ralizowanym zasadom młodego kapitalizmu? Prawdę mówiąc - polskie społeczeństwo nie ma powodów do
okazywania miłości wobec idei prawicowych. Nie sprzyjały temu długie lata zaborowego kapitali
zmu ani sanacyjne skrzywienia lat międzywojennych, mocno okraszone nacjonalizmem. Bliższe
były zawsze hasła spod sztandarów socjalno-pozytywistycznych. Jeżeli rządzący współcześnie o tym
zapomnieli, nie mogli liczyć na sukces dość prymitywnie uprawianej polityki liberalizmu, niezbyt
sprawiedliwego w polskim wydaniu.
Czas na zmiany był konieczny; nie wiadomo jednak jak jawić się będzie ten nowy sposób rzą
dzenia młodej polskiej socjaldemokracji, której przeciwnicy zarzucają jeszcze sporo związków
z byłą formacją „przewodniej siły".
W prognozach ekonomicznych nowy rząd deklaruje widoczną poprawę po dwóch latach. Jak
będzie naprawdę przekonają się wyborcy po upływie tego okresu. Czy aby nie będą to znowu tylko
obietnice.

Redaktor

ALICJA SŁYSZEWSKA
KAZIMIERZ #ICKIEWICZ

Miejsce ścierania poglądów
r
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Wokół dziedzictwa kulturowego tczewskiego Kociewia

ajbardziej znaczącym dokonaniem dla czasopicLb \J śmiennictwa ziemi kociewskiej było utworzenie
w 1986 roku „Kociewskiego Magazynu Regionalnego",
którego wydawcąjest Kociewski Kantor Edytorski. Funk
cję redaktora naczelnego od początku pełni Roman Lan
dowski. Kolegium redakcyjne, które ma decydujący
wpływ na profil pisma grupuje pisarzy, publicystów, twór
ców i działaczy regionalnych. Obecnie ciało to składa się
z następujących osób: Irena Brucka (prezes Kociewskie
go Towarzystwa Oświatowego), Andrzej Grzyb (pisarz),
Kazimierz Ickiewicz (przewodniczący, radny, historyk
i regionalista), prof. Maria Pająkowska-Kensik (pracow
nik naukowy Akademii Bydgoskiej), Roman Szulc (czło
nek Rady Miejskiej w Tczewie), Dariusz Zimny (członek
Rady Miejskiej w Tczewie), Józef Ziółkowski (członek
Rady Miejskiej w Tczewie i dziennikarz-publicysta).
Dominujące miejsce na łamach „Kociewskiego Magazy
nu Regionalnego" zajmuje problematyka historyczna, wspo
mnieniowa, literacka oraz promująca współczesną twórczość,
sztukę i kulturę Kociewia, jak też rozwój samorządności lo
kalnej. Przez kilka pierwszych numerów publikowano cykl
Józefa Golickiego „Kociewie", w którym autor dokładnie
omawiał kolejno nazwę, grupy etniczne, dialekt, literaturę
etnograficzną, budownictwo i kulturę regionu. Bardzo cen
ne były „Sylwetki twórców ludowych" oraz kolumna pro
wadzona przez prof. Marię Pająkowską-Kensik „Aneks do
Sychty", w przystępny sposób przekazująca wiedzę o gwa
rze, jej udziale w literaturze i w badaniach dialektologicznych. Charakter szkicu naukowego miała przez wiele nume
rów prowadzona rozprawa o. Mirosława Kropidłowskiego
(svd) pt. „Etos mieszkańców Kociewia w świetle literatury
etnograficznej" oraz Katarzyny Kamińskiej-Walkiewicz
„Folklor literacki w pelplińskim Pielgrzymie 1894-1914".
Szczególną popularnością cieszył się ciąg artykułów po
pularnonaukowych „Szlakiem dawnych warowni". Druko
wano też fragmenty pamiętników rzeczywistych uczestników
kampanii napoleońskiej na Pomorzu.
Poza tym redakcja pomaga młodym w kolumnie „Nasze
promocje", gdzie debiutowało ponad dwudziestu poetów
(np. Grażyna Giełdon, Ilona Brzozowska). Prezentuje się tu
również lirykę „wyższych lotów" pochodzącą od autorów
już uznanych (np. Andrzej Grzyb, Zygmunt Bukowski).
„KMR" dużo miejsca poświęca sprawom zachowania
czystości idei regionalnej. Przed pismem stanęły nowe zada
nia, wynikające z aktualnych potrzeb społecznych - uczest
niczenia w kwestiach samorządności lokalnej i regionalnej,
zajmowanie się promocją turystyczną, ekologiczną oraz
wspieranie edukacji regionalnej. To ostatnie zadanie reali
zowane jest z dużym powodzeniem - na łamach pisma uka
zuje się wiele artykułów prezentujących doświadczenia na
uczycieli regionalistów oraz promujących cenne inicjatywy
szkół, Pracowni Edukacji Regionalnej i Kociewskiego To
warzystwa Oświatowego. Kwartalnik ten przedstawia też
regionalne dokonania wydawnicze, prezentuje recenzje ksią
żek oraz relacje z ich promocji.

„Kociewski Magazyn Regionalny" uznany jest przez czy
telników i środowiska pedagogiczne za pismo edukacyjne,
potrzebne i przydatne w przekazywaniu wiedzy o małej oj
czyźnie. Interesująco przebiega współpraca redakcji czaso
pisma z Kociewskim Towarzystwem Oświatowym, dla
którego może ono pełnić rolę merytorycznego organu
publicystycznego. Realizowana dotąd linia programowa
kwartalnika praktycznie mieści się w statutowych zada
niach towarzystwa. Jedno jest pewne: „Kociewski Ma
gazyn Regionalny" jest potrzebny mieszkańcom Tczewa
i Kociewia. Z powodzeniem spełnia funkcje: edukacyjną,
społeczną i kulturotwórczą.
Zamieszczane w nim informacje nie sąjednak w stanie
objąć całości regionalnej działalności wydawniczej ostatniego
dziesięciolecia. Wystarczy wspomnieć choćby monografie
Tczewa, Gniewa, Skarszew czy Starogardu Gd., albumy, fol
dery, tomiki poezji i inne, które promują dorobek poszcze
gólnych miejscowości regionu. Współczesny przegląd twór
czości literackiej i promocyjnej regionu czeka na dogłębne
i słuszne opracowanie.

ultura regionalna to także pozostała prasa ukazują
ca się na Kociewiu, w tym także w powiecie tczewskim. Przejawem autentycznej aktywności lokalnych spo
łeczności jest fakt ciągłego dynamicznego rozwoju rynku
prasowego. To właśnie na łamach prasy lokalnej można usto
sunkować się do przemian otaczającej nas rzeczywistości
i artykułować własne dążenia oraz skupiać wokół poszcze
gólnych tytułów aktywne środowiska.
Pierwszą niezależną lokalną gazetą w powojennej histo
rii Tczewa była „Gazeta Tczewska". Jej pierwszy numer uka
zał się w pierwszą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego,
tj. 13 grudnia 1982 roku, za sprawą Romana Bojanowskiego,
Czesława Czyżewskiego i Wojciecha Kreffta. Stawiała so
bie ona za cel przekazywanie informacji, których nie sposób
było znaleźć w środkach masowego przekazu. Do marca 1988
roku ukazało się 41 numerów „Gazety Tczewskiej", kolpor
towanej głównie na terenie Tczewa. W 1984 roku pojawiło
się w Tczewie „Wolne Słowo", będące Biuletynem Informa
cyjnym NSZZ „Solidarność" Ziemi Tczewskiej. Do marca
1988 roku ukazało się 37 numerów. W 1988 roku oba pisma
połączyły się i od 31 marca zaczęło ukazywać się „Wolne
Słowo - Gazeta Tczewska", które miało charakter informa
cyjny, a właścicielem nowo utworzonej gazety był NSZZ
„Solidarność". Dało to początek powstaniu po 1989 roku
koncernu prasowego pod nazwą Wydawnictwo Pomorskie,
którego twórcami byli wydawcy „Gazety Tczewskiej".
W grudniu 1989 roku ukazał się pierwszy numer „Gaze
ty Tczewskiej - Wolnego Słowa", pisma o charakterze informacyjno-publicystycznym. Do maja 1990 roku ukazały się
trzy numery gazety, adresowanej przede wszystkim do miesz
kańców miasta. Pismo to było kontynuatorem wydawnictw
podziemnych. Od 20 maja 1990 roku było wydawane jako
„Gazeta Tczewska". Najważniejszą trwałą zmianą było wpro
wadzenie tygodniowej częstotliwości wydawania gazety, któ-
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nej samorządności oraz opisywane wydarzenia kultural
ra zyskiwała coraz więcej
no-oświatowe. Od początku pismo ukazuje się regularnie raz
czytelników. Bardzo ważne
w miesiącu. Sekretarzem redakcji jest Jacek Ziorkiewicz.
I zmiany nastąpiły w 1993
=SmMSMJiSS>MHIIMi roku. Wydawnictwo zwięk Pismo rozprowadzane jest w Gniewie i okolicznych wsiach.
W Subkowach Gminny
szyło ilość tytułów. Dziś Wydawnictwo Pomorskie wydaje
Komitet Obywatelski zaczął
kilkanaście tytułów prasowych na terenie województwa po
w maju 1990 roku wydawać
morskiego. Centralną wkładką do wydawanych przez to wy
pismo „Subkowianka". Ga
dawnictwo gazet jest „Dziennik Pomorski" ukazujący się od
zeta przybliżała problemy do
siedmiu lat. Kilkunastotysięczny nakład „Gazety Tczewskiej"
tyczące społeczności gminy
jest kolportowany na terenie Tczewa i powiatu tczewskiego,
Subkowy. Miała charakter przede wszystkim informacyjny.
a wielość poruszanych tematów, głównie informacyjno-puUkazywała się do końca 1992 roku. Dodatkiem „Subkowianblicystycznych pozwala gazecie utrzymywać stałą i szeroką
ki" był „Głos Gorzędzieja", którego ukazało się tylko kilka
grupę czytelników. Do 2000 roku ukazało się ponad 500
numerów. Pismo redagował zespół pod kierunkiem Jerzego
numerów. W ostatnich dwóch latach w wydawnictwie na
Cisewskiego.
stąpiły zmiany organizacyjne. Aktualnie koncern ten nosi
W 1998 roku w Subkowach zawiązało się gminne Koło
nazwę Grupa Wydawnictwo Pomorskie. Jest ona członkiem
Kociewskiego Towarzystwa Oświatowego stawiające sobie
Izby Wydawców Prasy. Redaktorem naczelnym „Gazety
za cel wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmie
Tczewskiej" jest obecnie Renata Stachowicz.
rzających do rozwoju szeroko pojętej oświaty i kultury na
Kociewiu. Stowarzyszenie od sierpnia 1998 roku wydaje
Biuletyn Kociewskiego Towarzystwa Oświatowego „Subkorasę samorządową wydawaną w Tczewie reprezen
via". Pismo redagują Jerzy Cisewski i Alicja Słyszewska.
tuje „Panorama Miasta". Początkowo informacje
samorządowe Gminy Miejskiej Tczew ukazywały się od 1990
roku w rubryce „Wiadomości z Ratusza", na kolumnie „Ga
rasa katolicka to wielka zdobycz Kościoła w Pol
zety Tczewskiej", wykupionej przez Urząd Miejski. Od lip
sce w ostatnim czasie. Trudno nie zauważyć dwu
ca 1993 roku ukazuje się
tygodnika „Pielgrzym", któ
z miesięczną częstotliwością
ry wprawdziejest katolickim
bezpłatny biuletyn infor
pismem diecezjalnym, ale re
macyjny „Panorama Mia
dagowanym i drukowanym
sta". Wydawcąjest Miejska
na terenie powiatu tczew
Biblioteka Publiczna w Tcze
skiego, a mianowicie w Pelplinie. W poszczególnych pa
wie, a zleceniodawcą samo
rafiach ukazują się gazety parafialne, m.in. w Tczewie:
rządowe władze miasta. Tytuł ma charakter wybitnie infor
macyjny. Na jego łamach zamieszczane są uchwały Rady
„Echo Nazaretu" i „Znak Zwycięstwa".
Miejskiej, zarządzenia, komunikaty, ogłoszenia i wszelkie
Reasumując trzeba powiedzieć, że prasa lokalna poprzez
go rodzaju informacje samorządowe. Właścicielem pismajest
swoje ambicje bycia forum wymiany poglądów, miejscem
Urząd Miejski w Tczewie. „Panoramę Miasta" redaguje Bo
ścierania się różnych koncepcji rozwoju lokalnych wspól
żena Kasprowicz.
not, umacnia więzi społeczne, a jej ciągły rozwój jest dowo
Wspomnieć należy też, że
dem autentycznej aktywności małomiasteczkowych oraz
przez krótki czas ukazywała
wiejskich społeczności Kociewia, w tym i Ziemi Tczewskiej.
się „Uwaga", tczewskie pi
Taką funkcję pełnił również „Nowy Magazyn Kosmo społeczne znane ze swo
ciewski", którego wydawcą był Franciszek Bielaszewski
ich odważnych i kontrower
(Wydawnictwo Progres). Niestety, tytuł ten należy już do
syjnych wystąpień. Po zaprzestaniu jego wydawania w 1993
przeszłości, a jego krótki żywot nie zaznaczył się szcze
roku, na rynku pojawiła się „Panorama Tczewa", która po
gólnym wpływem w regionie kociewskim.
dwóch latach zakończyła swój żywot.
Od jesieni 2000 roku uka
Zmiany ustrojowe miały również wpływ na wydawnic
zuje się „Tygodnik Tczew
two prasy lokalnej poza Tczewem. W Pelplinie w 1991 roku
ski", którego wydawcą jest
pojawił się „Informator Pelpliński", będący miesięcznikiem
znajdujące się w Malborku
Rady Miejskiej. Pismo ma charakter informacyjno-społeczWydawnictwo Tygodniki.
no-historyczny. Swoim zasięgiem obejmuje miasto i gminę
Pismo ma opinię rzetelnie redagowanego i obiektywnie rela
Pelplin. Pojedyncze egzemplarze „Informatora Pelplińskiecjonującego wydarzenia z obszaru powiatu tczewskiego
go" wysyłane są do Bydgoszczy, Gdańska, Starogardu Gdań
(Tczew, Pelplin, Gniew, Morzeszczyn, Subkowy). Staro
skiego oraz do Norwegii, Niemiec, Włoch i Stanów Zjedno
gardzkim odpowiednikiem tego tytułu jest „Tygodnik Koczonych. Od kwietnia 2000 roku „Informator Pelpliński" ma
ciewski", który rozpoczął swój żywot nieco wcześniej, bo
swoją stronę w internecie. Redaktorem naczelnym pismajest
latem 2000 roku.
Seweryn Brzeziński.

W Pelplinie ukazywała
się również od grudnia 1989
ZIEMIA
roku do czerwca 1990 roku
(oraz przez kilka miesięcy na
przełomie 1990 i 1991 roku
jako dodatek do „Gazety Tczewskiej") „Ziemia Pelplińska".
Najej łamach pojawiały się informacje dotyczące działalno
ści Komitetu Obywatelskiego. Dużo miejsca poświęcano
przeszłości Pelplina. Pismo zyskało wielu czytelników, ajego
redaktorem naczelnym był Bogdan Wiśniewski.
W Gniewie ukazują się od prawie sześciu lat „Nowiny
Gniewskie". Poza informacjami o pracach Rady Miejskiej
i Zarządu Miasta na łamach pisma podejmowane są tematy
gospodarcze i społeczne, związane z funkcjonowaniem gmin-

4

szelkim poczynaniom i wydarzeniom kultu
ralnym na Kociewiu wiernie służą regional
ne media - Katolickie Radio Diecezji Pelplińskiej „Glos"
oraz ukazujący się w TV 3 (regionalna) „Magazyn Kociewski" - po raz pierwszy wyemitowany 30 listopada 1996 roku.
To za sprawą ich relacji mogliśmy przeżywać między innymi
I Kongres Kociewski, Dni Tczewa, Spotkania Pelplińskie, Ko
ronację Matki Boskiej Pocieszenia w Lubiszewie, wizytę
Ojca św. w Pelplinie oraz ostatnio sprawozdania z przebiegu
II Kongresu Kociewskiego. To one promują literaturę, sztu
kę i samorządność lokalną- wszystko, co najlepsze z prze
szłości i teraźniejszości regionu.

Temat wody
w podaniach kociewskich
A N N A W., BRZEZIŃSKA

rzy przedstawianiu zebranego materiału będę posługiWać się terminem podanie, za Julianem Krzyżanowskim'.
Przez termin ten rozumiem opowiadanie fikcyjne zawie
rające w sobie jakiś element rzeczywistości. Może to być nazwi
sko znanej osoby, albo nazwa miejscowości, co ma poświad
czać autentyczność wydarzenia. Wyjaśnienia wymaga tu fakt, iż
w przytaczanych wypowiedziach informatorów pojawia się ter
min legenda. Nie chcę naruszać autentyczności wypowiedzi,
jednak podając za Krzyżanowskim przytaczane podania legen
dą być nie mogą, gdyż nie traktują one o żywotach świętych2.

1. Podania o zatopionych kościołach,
wsiach i zamkach
. ierwsza grupa podań traktuje o zatopionych, bądź zapa(_J jdłych kościołach, wsiach, zamkach. Na ich miejscu twoIr
rzyło się potem jezioro, staw, albo bagno. Najczęściej
zapadały się obiekty sakralne, co miało być karą za grzeszne
życie mieszkańców, złorzeczenie Bogu, za złość i okrucieństwo3.
Zapadłe kościoły znajdują się w jeziorach w okolicy Garczyna,
Tlenia, Osia, Poledna, Ocypla i Pieniążkowa. W kościołach tych
nadal toczy się życie, odbywają się msze, grają organy i dzwo
nią dzwony, ksiądz wygłasza kazanie. W okolicach Garczyna
znajduje się nieduże jezioro. Kiedyś w tym miejscu była góra,
zwana Górą Zamkową. Stał na niej kościół, ale zapadł się on
w toń jeziora. Rybacy zrywają czasem sieci o iglicę zatopionej
wieży kościelnej4. W okolicach Tlenia było kiedyś jezioro, któ
re obecnie jest prawie wyschniętym błotem, w którym zatopio
ne zostały kościoły5. Niedaleko Osia w jeziorze Grzybek jest
zatopiony kościół. Czasem, gdy w niedzielę ma się rozpocząć
nabożeństwo o godzinie dziesiątej, słychać bijące dzwony i śpie
wy dochodzące z głębi jeziora. Codziennie o godzinie czwartej
rano widać dwie umarłe kobiety idące do tego kościoła i śpie
wające „Kto się w opiekę". Podobno jezioro to jest tak głębokie,
że nie można w nim dna znaleźć'. Zapadły kościół znajduje się
również w jeziorze koło Poledna. Rybacy zahaczają sieciami
r

o wieżę kościelną. W głębi grają organy, dzwonią dzwony, ktoś
głosi kazanie i odprawia nabożeństwo7. Koło Ocypla jest Jezio
ro Święte, o którym do dziś dnia krąży podanie. Jest legenda
o Jeziorze Świętym. W lasach to jest i tam [...] ludzie [...] sły
szeli, jakieś dzwony w tym jeziorze dzwonili. Tam kiedyś miał
stać kościół i ten kościół upadł, zatonął w nim. Od tego czasu
dzwony tam dzwonią. Ja tego nie słyszałem, ale ludzie tak mó
wią. Jeszcze jeden zatopiony kościół znajduje się niedaleko Pie
niążkowa. A oto jak opowiada mieszkaniec Piaseczna, który
urodził się i wychował w Pieniążkowie, a podanie to usłyszał od
swojej babci: Jest taka legenda o Pieniążkówskim Jeziorze. Tam,
w Pieniążków skim Jeziorze, mówi się, że w Noc Świętojańską,
na Dzień Zaduszny i św. Michała słychać dzwony bijące z tej
wody i jęki zatopionych ludzi. Ta legenda trwa wieki. Niby to
była kara dla grzesznego ludu, który pomimo różnych przestróg,
jak susze, jak nawałnice, jak zaraza, nie pomogło nic i nie chciał
się poprawić. Wtedy stało się nieszczęście. Właśnie w Noc
Świętojańską ziemia pękła, kościółek się zapadł i powstało to je
zioro. I, o dziwo, że dla przestrogi w tym jeziorze jest takie miejsce
- ono jest dość głębokie, ma 20 metrów w niektórych miejscach
- sterczy zamulona wieża. Tak, że można nogą na środku do
tknąć. To ma przypominać o tragedii, która się w tym jeziorze
stała. Podobno kiedyś pewien śmiałek-nurek popłynął do tego
jeziora. Przed nim ujrzał psa z ogniem w pysku. Przeżegnał się
i widmo ustąpiło. W kościele ujrzał ludzi i księdza, ale kogo
dotknął to w proch się zamienił8. W okolicach Piaseczna znaj
duje się małe jeziorko zwane przez miejscowych Głęboczek.
W nim również znajduje się kościół. Wspomina jedna z miesz
kanek Piaseczna: Moja babcia opowiadała, że w jeziorze Głę
boczek miał być zatopiony kościół. To jezioro jest bardzo głębo
kie. Zapadł się kościół i stamtąd wytrysnęła woda.
Podanie o zatopionym zamku w Bąkowie koło Warlubia
zanotował Władysław Łęga. Znajdowało się tam kiedyś jezioro,
obecnie całkowicie już zarośnięte. Według podań zapadł się
w nim zamek, co miało być karą dla jego mieszkańców za nie
godne i bluźniercze życie. Niektórzy z mieszkańców Bąkowa
widzieli, jak po zachodzie słońca wychodziła z jeziora córka

dawnych właścicieli. Szukała ona rycerza, który by wszedł za
nią do jeziora i tym samym zdjął klątwę. Nikt nie zdobył się na
to i w końcu dziewczyna przestała wychodzić z jeziora'.

2. Dzwony w jeziorach
c
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11
do warkoczy, albo nosideł dziewczyny, która poszła po wodę ".
I tak w Jeżewie, gdy dziewczyna
dziewczyna poszła
poszła raz po
po wodę
wodę do
do jeziora,
zobaczyła na brzegu
brzegu duży dzwon. Kiedy mu się przyglądała z bli
ska zahaczyła o niego włosami. Dzwon stał się dziwnie lekki,
przyniosła go więc do wsi Jeżewo, gdzie został umieszczony na
wieży kościelnej". Podobne podanie znanejest ze wsi Poledno.
Pewnego razu dziewczyna zobaczyła na brzegu jeziora duży
dzwon kościelny. Odezwał się on do dziewczyny i poprosił ją,
aby zabrała go ze sobą. Gdy dziewczyna trzykrotnie odmówiła
12
jego prośbom, dzwon osunął się zz powrotem
powrotem do
do jeziora 12. Z ko
lei w jeziorze Czartówko zatopione były dzwony, które potem
13
wyłowiono i umieszczono na wieży zamkowej13.
wyłowiono

3. Śpiące wojsko
zęstym motywem podań ludowych jest temat Śpiącego
Wojska. Były one popularne szczególnie w okresach
powstań, czy rozbiorów. Śpiące wojsko miało być symbólem odradzającej się polskości14. Także na Kociewiu krążyły
podania o wojsku, które śpi na dnie Jeziora Świętego koło Ocypla, które powstanie do boju, gdy Ojczyzna będzie w potrzebie15.

4. Skarby na dnie jeziora
śród kociewskich podań nie braknie również takich,
które opowiadają o skarbach znajdujących się
w niedostępnych głębinach jezior. Podobno w ma
łym jeziorku, zwanym Czartówko, na dnie ma spoczywać wiel
ka skrzynia ze skarbami. Na tej skrzyni siedzi wielki pies i strze
że tych kosztowności16. Także w Jeziorze Godziszewskim na dnie
spoczywają skarby. W roku 1657 przez zamarznięte jezioro ucie
kały oddziały wojsk szwedzkich. Lód się pod nimi załamał i ca
ła jazda szwedzka utonęła, razem z dobytkiem17. W kronice

6

szkolnej w Godziszewie zanotowane są dwa podania o skar
bach, spoczywających na dnie tamtejszego jeziora. W tym sa
mym Jeziorze Godziszewskim mają spoczywać skarby hrabiny,
która zimą przez zamarznięte jezioro uciekała przed miłością
rotmistrza szwedzkiego. Załamał się pod nimi lód i wszyscy uto
nęli. Po wojnie szwedzkiej próbowano spuścić wodę z jeziora
i odnaleźć kosztowności hrabiny, ale zamierzenie to nie powio
18
dło się . Także w jeziorze Kałębie ma na dnie spoczywać złoto
19
zatopione przez uciekających Szwedów . Z kolei na przełomie
lat 1812-1813 uciekające spod Moskwy wojska napoleońskie
zatopiły pieniądze w bagnach w okolicy Osowa Leśnego. Pie
niędzmi tymi ma opiekować się diabeł, który w wigilię Nocy
Świętojańskiej rozpala na wodach bagien ogniki, aby uchronić
2
pieniądze od rdzy ".

5. Zdarzyło się naprawdę
pamięci mieszkańców zachowały się podania, któ
rych kanwą są prawdziwe zdarzenia, mające swoje
miejsce w historii. Mieszkańcy Borzechowa wspominają o zamku wzniesionym przez Krzyżaków, a znajduje się
on na wyspie, na Wielkim Jeziorze Borzechowskim. Podobno
z tegoż zamku miało prowadzić przejście podziemne do Zamku
21
Kiszewskiego i do zamku położonego nad jeziorem Grygorek .
Jak opowiada jedna z mieszkanek Borzechowa: Na Wielkim Je
ziorze Borzechowskim jest wyspa i tam był zamek starościński,
i podobnież z tego zamku, aż do Szteklina był tunel pod całym
jeziorem. Jak Krzyżacy tu napadli, to zniszczyli cały zamek Ostat
nia rodzina starosty uratowała się, bo przeszła pod tym jeziorem
do Szteklina. Zimą roku 1657 przez Jezioro Godziszewskie pró
bowali uciekać Szwedzi, przed nacierającymi wojskami polskimi
pod wodzą Czarneckiego. O wydarzeniach tych pamiętają do dzi
siaj mieszkańcy Godziszewa, podania te są zapisane także w kro
nice szkolnej. W czasie bitwy oddział jazdy szwedzkiej - 1800
ludzi z uzbrojeniem - został zmuszony do ucieczki przez zamar
znięte jezioro. Gdy zastępy te znalazły się na środku jeziora, lód
się załamał i wszyscy utonęli. Wkrótce potem nastał silny mróz.
Gdy na wiosnę lody stajały, wypłynęło na powierzchnię mnó
stwo nieżywych ryb, zaś woda nie nadawała się do użytku przez
kilka lat. Na dnie jeziora znaleziono broń11. Także przeprawa
przez jezioro Stężyk nie udała się Szwedom. Jezioro to jest dłu
gie i niezbyt szerokie. Ponieważ nacierające wojsko polskie od-

cięło Szwedom drogę przez las, postanowili oni usypać groblę
przez jezioro i w ten sposób uciec. Zaczęto czapkami znosić zie
mią i sypać do jeziora dla utworzenia wału. Podobno każdy Szwed
wsypał do jeziora dwie czapki ziemi i gdyby dosypali jeszcze po
23
jednej usypaliby groblę . Zamiar ten nie powiódł się Szwedom
i wszyscy potopili się, albo zginęli z rąk polskich żołnierzy.

6. Kociewskie rzeki
alownicze położenie rzek kociewskich wśród zielo
nych pagórków, licznych zakoli i gęstych lasów
> poruszało wyobraźnię ludu, i powstawały na ten
temat podania. W pamięci mieszkanki Godziszewa zachowało
się podanie, które opowiadali sobie mieszkańcy rodzinnej wsi
informatorki. Pamiętam jako dziecko, w Rajkowach, jest Zaklę
ta Góra. To idzie się jak do Rajków drogą do lasu, do Brzezina,

Przypisy
' J. Krzyżanowski, Słownik folkloru pol
skiego, s. 319.
2
Ibidem, s. 199.
1
W. Łysiak, W kręgu wielkopolskich de
monów i przekonań demonicznych, Między
chód 1993, s. 149.
4
S. Gołąbek, Kociewie. Przewodnik po
szlakach turystycznych, Gdynia 1997, s. 107.
5
W. Łęga, Okolice Świecia. Materiały et
nograficzne, Gdańsk 1960, s. 185.
'Ibidem, s. 185.
1
op. cit.,s. 184.
8
J. Milewski, Pojezierze kociewskie i oko
lice, Gdańsk 1984, s. 244.
9
W. Łęga, op. cit.,s. 186.
'"W. Łysiak, op. cit., i. 157.
"W. Łęga, op. c/7., s. 185.
12
Ibidem, s. 184.
" Szerzej o tym traktuje R. Landowski,
Jasna i Dersław. Baśnie, podania, legendy
z Kociewia, Tczew 1998, s. 93.
14
W. Łysiak, op. cit.,s. 132.
I5
J. Milewski, op. cit., s. 150.
"Ibidem, s. 91.
"Ibidem, s. 96.
18
Spisane z Kroniki Szkolnej SP w Go
dziszewie.
"J. Milewski, op. cit., s. 221.
20
Ibidem, s. 152.
21
S. Gołąbek, op. cit., s. 165.
22
Spisane z Kroniki Szkolnej SP w Go
dziszewie.
23
Spisane z Kroniki Szkolnej SP w Go
dziszewie.

Bibliografia
Bartmiński J., Mackiewicz J., Mąjer-Baranowska U., Masłowska E., Niebrzegowska S. (1999). Woda, wody. W: Bartmiński
J. (red.), Słownik stereotypów i symboli ludo
wych, (tom I, s. 153-426). Lublin: Wyd.
UMCS.
Bruckner A. (1980). Mitologia słowiań
ska i polska. Warszawa: PWN.
Chlebowski B. (red.) (1892). Słownik
geograficzny Królestwa Polskiego i innych
krajów słowiańskich (tom XII, s. 450-451).
Warszawa: „Wiek".
Chlebowski B. (red.) (1893). Słownik geo
graficzny Królestwa Polskiego i innych kra

KrriR

albo na Rajkowskie Młyny. Tam rzeka Wierzyca ma dwa odnogi
- rozdziela się, a potem się z powrotem łączy. Na drugim zakolu,
tam rosną drzewa, jest wielka góra zwana Zaklęciskiem i prowa
dzi z niej, z góry na dół taka biała droga, jakby wysypana pia
skiem. I legenda mówi o tym, że ojciec nie chciał wydać za mąż tej
swojej córki za kogoś tam. I to się zawaliło wszystko. [...] Ta pa
nienka zawsze o dwunastej w nocy, zwłaszcza w noc Świętego Jana
wychodzi z dzbankiem po wodę. I idzie tą drogą. [...] I wybierali
się tam młodzieńcy, żeby o tej dwunastej w nocy, ale nie było sil
nego, żeby tam miał odwagę czekać. Ona tam się niby wybierała
po wodę, że prała swoje ciuszki, miała długie jasne włosy.
W podaniach kociewskich pojawiają się motywy częste dla
podań ludowych innych regionów. Opowiadane są nadal i przeka
zywane dzieciom i wnukom. Dzięki książce Romana Landowskiego
Jasna i Dersław. Baśnie, podania i legendy z Kociewia, która jest
lekturą szkolną czytane one są przez kolejne pokolenia.

jów słowiańskich (tom XIII, s. 419-420). War
szawa: „Wiek".
Chlebowski B., Walewski W. (red.)
(1887). Słownik geograficzny Królestwa Pol
skiego i innych krajów słowiańskich (tom VIII,
s. 47-48). Warszawa: Wyd. W. Walewski.
Chlebowski B., Walewski W., Sulimierski F. (red.) (1884). Słownik geograficzny Kró
lestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
(tom V, s. 417-419). Warszawa: Wyd. W. Wa
lewski.
Ellwart J. (1997). Kociewie i Bory Tuchol
skie. Przewodnik turystyczny. Gdynia: „Re
gion".
Gołąbek S. (1984). Kociewie. Przewod
nik po szlakach turystycznych. Warszawa:
Wyd. PTTK „Kraj".
Kin N. (1984). Zwyczaje i obrzędy lu
dowe na Kociewiu. W: Roczniki Gdańskie,
tom 44, z. 2, (s. 167-197)
Kirstein W. (1970). Pieśni z Kociewia.
Gdańsk: Wydział Kultury Prezydium WRN
iWDK
Klimaszewska J. (1981). Doroczne obrzę
dy ludowe. W: M. Biernacka, M. Frankowska,
W. Paprocka (red.), Etnografia Polski. Prze
miany kultury ludowej, (tom II, s. 71-88). Wro
cław: Ossolineum.
Kociewie II. (1987). Seria popularnonau
kowa „Pomorze Gdańskie" nr 17. Wrocław:
Ossolineum.
Kolberg O. (1965). Pomorze. Wrocław:
WPM.
Krzyżanowski J. (red.). (1965). Słownik
folkloru polskiego. Warszawa: Wiedza Po
wszechna.
Kwaśniewicz K. (1981). Zwyczaje i ob
rzędy rodzinne. W: M. Biernacka, M. Frankow
ska, W. Paprocka (red.), Etnografia Polski.
Przemiany kultury ludowej, (tom II, s. 89-126).
Wrocław: Ossolineum.
Landowski R. (1998). Jasna i Dersław.
Baśnie, podania i legendy z Kociewia. Tczew:
Gazeta Reklamowa.
Landowski R. (red.). (1995). Kultura lu
dowa Kociewia. Tczew: Kociewski Kantor
Edytorski.
Łęga W. (1960). Okolice Świecia. Mate
riały etnograficzne. Gdańsk: Gdańskie Towa
rzystwo Naukowe.
Łysiak W. (1993). Wkręgu wielkopolskich
demonów i przekonań niedemonicznych. Mię
dzychód: „Eco".

Malicki L. (1973). Kociewska sztuka lu
dowa. Gdańsk: Wyd. Muzeum Narodowe.
Milewski J. (1984). Pojezierze kociewskie
i okolice. Gdańsk: Wyd. Morskie.
Moszyński K. (1934). Kultura ludowa Sło
wian. Część II: Kultura duchowa, Zeszyt 1.
Warszawa: Polska Akademia Umiejętności.
Myszkowski K. (1997). Sanktuarium
Maryjne w Piasecznie. Pelplin: Wydawnictwo
Diecezjalne.
Odyniec W. (1970). Na wsi kociewskiej
w XVII i XVIII wieku. W: Seria popularnonau
kowa „Pomorze Gdańskie" nr 6 (s. 103-122).
Wrocław: Ossolineum.
Odyniec W. (1985). Kaszubskie obrzędy
i obyczaje. Gdańsk: Wyd. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Gdańsku.
Pająkowska M. (1997). Słownictwo kociew
skie a kultura ludowa. Bydgoszcz: Wyd. WSP.
Rzetelska-Feleszko E. (1970). Dialekt
kociewski - problematyka, granice, słow
nictwo. W: Seria popularnonaukowa „Po
morze Gdańskie" nr 6 (s. 5-32). Wrocław:
Ossolineum.
Seweryn T. (1958). Kapliczki i krzyże
przydrożne w Polsce. Warszawa: Instytut Wy
dawniczy PAX.
Stelmachowska K. (1933). Rok obrzędo
wy na Pomorzu. Toruń: Wydawnictwo Insty
tutu Bałtyckiego.
Sulimierski R, Chlebowski B., Walew
ski W. (1883). Słownik geograficzny Króle
stwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
(tom IV, s. 228-230). Warszawa: Władysław
Walewski.
SychtaB. (1980). Słownictwo kociewskie
na tle kultury ludowej. Wrocław: Ossolineum.
Tomiccy J. i R. (1975). Drzewo życia.
Warszawa: LSW
Tomicki R. (1981). Religijność ludowa.
W: M. Biernacka, M. Frankowska, W. Paproc
ka (red.), Etnografia Polski. Przemiany kultu
ry ludowej, (tom II, s. 29-70). Wrocław: Osso
lineum.
Tylkowa D. (1981). Wiedza ludowa.
W: M. Biernacka, M. Frankowska, W. Paproc
ka (red.), Etnografia Polski. Przemiany kul
tury ludowej, (tom II, s. 72-88). Wrocław:
Ossolineum.
Wróblewski, T. (1967). Pojęcia o świecie.
W: J. Burszta (red), Kultura ludowa Wielko
polski (tom III, s. 505-541). Poznań: Wydaw
nictwo Poznańskie.

7

TCZEW W LATACH MIĘDZYWOJENNYCH

Przynależność administracyjna
oraz władze miasta
ADAM SAMULEWICZ

a mocy traktatu wersalskiego, podpisane
go 28 czerwca 1919 roku, 62% obszaru byłej
niemieckiej prowincji Prusy Zachodnie przekazano Polsce.
Z terenów tych uchwałą sejmową z 1 sierpnia 1919 roku
utworzono województwo pomorskie. Do nowo utworzone
go województwa włączono także przyznany Polsce powiat
Działdowo z byłej niemieckiej prowincji Prusy Wschod
nie. Pod względem wielkości województwo pomorskie
należało do najmniejszych w kraju - liczyło bowiem
16386 km2. W 1929 roku na terenie województwa miesz
kało 953 tys. osób. Tczew był czwartym miastem pod
względem liczby mieszkańców po Grudziądzu, Toruniu
i w późniejszym okresie Gdyni.
Ważnym problemem było umiejscowienie stolicy woje
wództwa. Początkowo chciano Urząd Wojewódzki lokalizo
wać w Gdańsku, ale na mocy postanowień wersalskich z mia
sta i otaczającego go terenu utworzono Wolne Miasto.
W takiej sytuacji miano dokonać wyboru pomiędzy To
runiem, Grudziądzem a Tczewem. Ostatecznie zwyciężył
Toruń. Zaważył na tym fakt, że miasto było najważniej
szym na Pomorzu ośrodkiem nauki i kultury, stanowiło
także ważny węzeł kolejowy. Ze względu na krańcowe
położenie miasta nie było to zbyt korzystne rozwiązanie.
Powiaty: pucki i wejherowski znajdowały się w odległo
ści około 200 km od Torunia. Dlatego na początku 1920
roku podczas obrad Sejmu zgłoszony został wniosek
o przeniesienie siedziby województwa z Torunia do Tcze
wa. Uczynił to poseł Jan Dąbski, przywódca radykalnego
odłamu PSL „Piast", późniejszy wiceminister spraw za
granicznych i delegat na rokowania pokojowe z rządem
radzieckim.
Tekst wniosku został opublikowany w „Gazecie Toruń
skiej"1. Dąbski uważał, że za Tczewem przemawiały dosko
nałe połączenia komunikacyjne, bliskość Gdańska oraz fakt,
że miasto miało szansę rozwinąć się w duży ośrodek miejski
dzięki budowie portu. Utworzenie w Tczewie stolicy woje
wództwa miało wpłynąć dodatnio na umocnienie żywiołu
polskiego w Gdańsku i bezpośrednim sąsiedztwie morza.
Niestety, projekt Jana Dąbskiego upadł i w ten sposób zosta
ła zaprzepaszczona doskonała szansa rozwoju Tczewa.
Pod względem narodowościowym i wyznaniowym lud
ność województwa nie była jednolita. Największą grupę
wśród mniejszości narodowych stanowili Niemcy, których
było około 10%. Na terenie tym mieszkała także niewielka
liczba Żydów (ok. 0.5%). Pod względem wyznaniowym bli
sko 79% ludności było wyznania katolickiego, a około 19,9%
2
ewangelickiego .
Utworzone 1919 roku województwo pomorskie zostało
podzielone na siedemnaście powiatów. W 1932 roku nastą
piło zniesienie powiatu gniewskiego. Od kwietnia tego roku
gminy wchodzące w skład tego powiatu zostały podzielone
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pomiędzy powiat tczewski, starogardzki i świecki. Postano
wiono także m.in. o przyłączeniu do powiatu tczewskiego
kilku gmin powiatu starogardzkiego3.
W wyniku rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z 30 lipca 1934 roku powiat tczewski podzielono na dzie
sięć gmin (Tczew, Godziszewo, Małe Walichnowy, Gniew,
Subkowy, Pelplin, Morzeszczyn, Opalenie i Janowo)4. Pod
względem obszaru należał on do mniejszych. Na jego terenie
w 1939 roku mieszkało 66169 osób, z czego około 4000 było
narodowości niemieckiej. Oprócz tczewskiej społeczności nie
mieckiej (por. tabela nr 2 w „KMR" nr 1 (32)) największy od
setek Niemców zamieszkiwał niziny nadwiślańskie5.
Przedstawicielem administracji państwowej na szczeblu
powiatu był starosta. Pierwszym starostą tczewskim w odro
dzonej Polsce został Maksymilian Arczyński, znany działacz
z okresu zaborów. Niestety, nie udało mu się utrzymać na
tym stanowisku zbyt długo, bo już 5 sierpnia 1920 roku zło
żył swój urząd. Powodem tego posunięcia było wykorzysta
nie przeciwko staroście strajków jakie wybuchły w okolicz
nych wsiach. Akcją wymierzoną w Arczyńskiego kierowali
Jan i Antoni Brejscy.
Przejściowym kierownikiem starostwa został Bolesław
Lipski, późniejszy starosta pucki. W końcu sierpnia na sta
nowisko starosty powołany został Wacław Dytkiewicz6, zbli
żony poglądami do Narodowej Partii Robotniczej. Starosta
ten szeroko angażował się w życie społeczne miasta, stał na
czele lub był członkiem zarządu kilku organizacji (m.in. był
prezesem Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej i Ligi
Morskiej i Kolonialnej). Urząd swój sprawował do momentu
przejścia na emeryturę w grudniu 1928 roku. Od stycznia 1929
roku główne stanowisko w starostwie objął płk rez. Jan Stachowski. Pochodził z Wileńszczyzny, w chwili objęcia urzędu
liczył 47 lat. Nowy starosta był absolwentem Szkoły Inży
nierów Morskich w Kronsztadzie. Człowiek ten, według wła
snych słów, uważał siebie za „stuprocentowego senatora".
Już w pierwszych tygodniach swoich rządów zainicjował po
wstanie lokalnego koła BBWR, rozpoczął zdecydowaną
walkę z endeckim „Gońcem Pomorskim"7. Takie posunięcia
nie mogły zjednać staroście sympatii ludności powiatu nie
chętnej ugrupowaniom prosanacyjnym. Doprowadziło to do
poważnych zadrażnień, których wynikiem była dymisja sta
rosty Stachowskiego w październiku 1932 roku i przeniesie
nie go na urząd starosty w Brzezinach (byłe woj. łódzkie).
Jego następcą został Zygmunt Muchniewski, dotychczaso
wy radca wojewódzki w Brześciu nad Bugiem8. Był on sil
nie związany z prorządowym ruchem politycznym. Wojewoda
pomorski w następujących słowach charakteryzował jego dzia
łalność: Pan Muchniewski jako metodę działania przyjął li
nię bezwzględnego łamania siłą Stronnictwa Narodowego [...].
Duże niezadowolenie wśród działaczy Stronnictwa Narodo
wego budził zorganizowany przez starostę bojkot czasopism

„Pielgrzyma" (pismo proendeckie ~ dop. wł.)[..J. O ile z jed
nej strony działalność Muchniewskiego uderzała silnie
w Stronnictwo Narodowe, o tyle z drugiej zorganizował gru
pę działaczy prorządowych bardzo zdyscyplinowanych i kar
nych, przy pomocy których Muchniewski realizował swoje
9
posunięcia w terenie f...J . Należy wspomnieć, że ważnym
argumentem podnoszonym przeciwko staroście był fakt ży
dowskiego pochodzenia jego żony, a .trzeba pamiętać, że
w okresie międzywojennym do sztandarowych haseł endecji
należał antysemityzm.
Rosnąca niepopularność, potęgowana przez izolowanie
się od społeczeństwa powiatu, doprowadziła do ustąpienia
starosty Muchniewskiego. Nastąpiło to prawdopodobnie
w styczniu 1938 roku, kiedy został on przeniesiony na sta
nowisko naczelnika wydziału społeczno-politycznego Urzę
du Wojewódzkiego w Krakowie'". Ostatnim starostą tczew
skim okresu międzywojennego był F. Biały. Niestety nie udało
się ustalić na podstawie zachowanych materiałów źródłowych
jak przebiegały rządy tego starosty i jakie były jego losy
w pierwszych dniach września 1939 roku.
Na terenie miasta najwyższą władzą samorządową była
pochodząca z wyboru Rada Miejska. Zgodnie z ordynacją
wyborczą kandydaci na radnych byli wysuwani przez partie
polityczne, ugrupowania społeczne, gospodarcze lub naro
dowościowe. Następstwem tego było kształtowanie się w Ra
dzie ugrupowań radnych. Wpływy poszczególnych ugrupo
wań i ich charakterystykę przedstawiono w tabeli nr 1
w „KMR" nr 2 (33).
Liczebność tczewskiej Rady Miejskiej była zróżnicowana.
Na podstawie zachowanych danych można stwierdzić, że Rada
ta liczyła w 1927 roku (27 radnych), w 1930 roku (30 rad
nych), w 1933 roku (34 radnych) i w 1939 roku (24 radnych).
W 1939 roku 26,3%jej składu stanowili urzędnicy, 21,1% rze
mieślnicy, kupcy i rolnicy 5,2% i inne zawody 42,2%".
Na czele Rady stało Prezydium z przewodniczącym na
czele, kierującym jego działaniami. Przewodniczącymi Pre
zydium w okresie międzywojennym byli między innymi: Jan
Licznerski, Henryk Chudziński oraz Edmund Witosławski12.
Spośród członków Rady wybierano komisje, deputacje i do
zory, które zajmowały się określonymi sprawami. W 1929
roku funkcjonowały następujące komisje: gospodarcza, wy
borcza, gospodarcza dla zakładów miejskich, budowlana,
szkolna i rady szkolnej, kuratorium Kasy Oszczędności
i Głównej Kasy Miejskiej, rynkowa, ubogich, szacunkowa,
sanitarna, łaźni miejskich 13 .
Zakres kompetencji Rady Miejskiej obejmował cało
kształt życia miasta. Przedmiotem jej obrad były sprawy bu
dżetu miasta i kontroli jego wykonania, sprawy gospodarki
mieszkaniowej, pomoc dla bezrobotnych, inwestycje miej
skie, sprawy związane z administrowaniem zakładów miej
skich. Organem wykonawczym Rady Miejskiej był Magistrat,
który od 1933 roku (po modernizacji ustawy samorządowej)
nosił nazwę Zarządu Miejskiego. W skład Magistratu z urzędu
wchodzili burmistrz i jego zastępcy oraz sześciu członków
wybieranych spośród radnych. Po 1933 roku Zarząd Miejski
składał się w sumie z dziewięciu członków.
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Po 1920 roku ważną sprawą była szybka polonizacja
władz miejskich. W pierwszych dniach lutego 1920 roku
rozwiązano niemiecką Radę Miejską. 23 kwietnia tego roku
została mianowana nowa, mieszana, polsko-niemiecka Rada
oraz nowy Magistrat. W skład Rady wchodziło trzech Pola
ków i trzech Niemców. Pierwszym komisarycznym burmi
strzem polskim został w styczniu 1920 roku Władysław Orcholski, niemiecki wiceburmistrz Koch sprawował swój urząd
jeszcze przez kilka miesięcy. Przeprowadzona w czerwcu kon
trola wykazała, że w wyniku braku dostatecznej liczby pol
skiej inteligencji większość niemieckich urzędników miej
skich pozostawała nadal na swoich stanowiskach. Przepisy
były wydawane po niemiecku, korespondencja była nadal pro
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wadzona po niemiecku . W późniejszym okresie proces polonizacji przebiegał znacznie szybciej i w kwietniu 1922 roku,
według sprawozdania burmistrza, Magistrat zatrudniał już
tylko jedną osobę, która przyznawała się do narodowości
15
niemieckiej .
Pracami Magistratu kierował burmistrz miasta. Pierwszym
burmistrzem komisarycznym po 1920 roku był, jakjuż wspo
mniano, Władysław Orcholski. Po jego odwołaniu, od mar
ca do sierpnia 1922 roku, burmistrzem komisarycznym był
Stanisław Gąsowski, a od 8 sierpnia tego roku pierwszym
burmistrzem pochodzącym z wyboru został Stefan Wojczyński. Pełnił on swój urząd do lipca 1936 roku, kiedy na sta
nowisko to wybrano Wiktora Jagalskiego, który zasłużył
się jako energiczny organizator szeregu prac mających
na celu poprawę estetyki miasta (działania te omówiono
w „KMR" nr 1 (32)). Wiktor Jagalski był ostatnim bur
mistrzem Tczewa okresu międzywojennego, w pierwszych
dniach września 1939 roku po wkroczeniu wojsk niemiec
kich został on aresztowany, a następnie zamordowany na
terenie tczewskich koszar.
Od początku marca 1930 roku Tczew stał się miejscem
stacjonowania 2 Batalionu Strzelców. Podstawowym zada
niem 2 BS, oprócz obrony miasta, była ochrona strategicz
nych mostów na Wiśle. Należy dodać, że batalion tczewski
stanowił podstawę polskich przygotowań wojskowych
w Wolnym Mieście Gdańsku. 2 BS prowadził przeszkolenie
wojskowe dla pracowników Poczty Polskiej w Gdańsku, za
jego pośrednictwem przerzucano potajemnie dodatkowe
ilości uzbrojenia dla Wojskowej Składnicy Tranzytowej
na Westerplatte.
Początki tczewskich koszar wiążą się z umową, jaką za
warto w lipcu 1927 roku, pomiędzy Szefem Budownictwa
Okręgu Korpusu nr VIII a Magistratem miasta. W umowie
tej Magistrat podejmował się budowy koszar przy ul. Bałdowskiej 16 . Pierwotną lokalizację zmieniono i koszary po
wstały przy ul. Skarszewskiej (obecnie Wojska Polskiego).
Dnia 6 marca 1930 roku odbyło się uroczyste wprowadzenie
wojsk, które przybyły ze Starogardu. Dowódcą tczewskiego
garnizonu został ppłk J. Kruk-Smigla, który w grudniu 1936
roku został awansowany do garnizonu wileńskiego 17 . We
wrześniu 1939 roku 2 BS był dowodzony przez ppłka Stani
sława Janika, który dowodził obroną miasta i z którego roz
kazu wysadzono mosty na Wiśle.
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MAREK KAMIONOWSKI

Prof. dr hab. Ludwik Rydygier 1850-1920

Wzmianka o Grabowie w powiecie starogardzkim jako miejscu urodzenia Ludwika Rydygiera
zawarta w Dziejach wsi powiatu starogardzkiego1 spowodowała, że zacząłem bardziej interesować
się osobą tego wielkiego polskiego chirurga. Ta informacja była, niestety, jedyną, która mówiła
o miejscu urodzenia Ludwika Rydygiera w Grabowie. Wszystkie inne źródła i dane, z którymi
następnie się spotkałem, mówiły jednoznacznie o Dusocinie w powiecie Grudziądz. To tam 21 sierp
nia 1850 roku Ludwik Rydygier przyszedł na świat. Rodzicami jego byli Carl Riediger i Elisabeth
z domu Koenig. Zapis o Grabowie zainteresował mnie jednak na tyle, że postanowiłem chociaż
częściowo wyjaśnić grabowski okres życia późniejszego profesora medycyny, bowiem przez 25 lat
pracy terenowej jako lekarz weterynarii dobrze poznałem tę wieś.

żadnej nocie biograficznej, poświęconej Ludwi
kowi Rydygierowi2 ani w książce biograficznej
Stanisława Sokoła Ludwik Rydygier3, nie ma in
formacji o jego zamieszkaniu w Grabowie. Wzmianka
w Słowniku Biograficznym Pomorza Nadwiślańskiego, mó
wiąca o tym, że młody Rydygier pobierał nauki w Collegium
Marianum w Pelplinie, spowodowała, że zwróciłem się po
informacje do Archiwum Diecezjalnego4 dysponującego ory
ginalną księgą przyjęć do szkoły uczniów w latach 18581920. Z zapisu można wyczytać, że 11-letni Ludewig Rie
diger, razem ze swoim starszym o rok bratem Josephem, obaj
pochodzący z Grabowa, zostali uczniami w roku 1860/1861.
W zbiorach biblioteki seminaryjnej znajduje się też opraco
wanie Collegium Marianum 1836-1936 na stuletnią roczni
cę, napisane przez ks. Pawła Czaplewskiego, byłego ucznia,
wydane w Pelplinie w 1936 roku5. Wśród słynnych absol
wentów tej szkoły autor wymienia także Ludwika Rydygie
ra. Sam Ludwik Rydygier w swoim życiorysie złożonym
władzom uniwersytetu, podał że początkowo uczył się w do
mu rodzinnym pod kierunkiem nauczyciela, a w 9 roku
życia wstąpił do "quinty" gimnazjum w Chojnicach,
a w dwa lata później do gimnazjum w Chełmnie nad Wi
słą6. Należy przypuszczać, że do progimnazjum w Pelplinie
uczęszczał tylko przez rok, pomiędzy nauką w Chojni
cach i Chełmnie.
6 kwietnia 1853 roku Carl Riediger sprzedał majątek
w Dusocinie i 23 kwietnia 1853 roku za 5.850 talarów kupił
od Justyny Kayser, z domu Gostomska, posiadłość w Grabo
wie o ogólnej powierzchni około 54 ha7. Były to ziemie ota
czające m.in. Jezioro Grabowskie i rozciągające się w kie
runku zachodnim od niego, pojedyncza działka leżąca po
lewej stronie przy wyjeździe ze wsi drogą do Starogardu,
a także tereny obecnie użytkowane przez plebanię kościoła
rzymskokatolickiego w Grabowie. Gdy rodzina Riedigerów

W

10

przeniosła się do Grabowa, przez następne lata młody Lu
dwik dorastał w tej miejscowości, skąd wyjeżdżał do szkół
i na studia. 9 kwietnia 1858 roku Carl Riediger powiększył
swoją posiadłość przez dokupienie działki, obecnie przyle
gającej do plebanii8. Być może to w tej okolicy stał dom Rie
digerów prawie w centrum wsi, położony na niewielkim
wzniesieniu, z widokiem na jezioro.
Jednym z cenniejszych dokumentów z okresu zamiesz
kiwania w Grabowie przez Ludwika jest jego list z 26 paź
dziernika 1872 roku, pochodzący z okresu studiów w Niem
czech, a adresowany do profesora Stanisława Węclewskiego.
Prosił w nim o przesłanie pieniędzy do Czyszkowke (obec
nie Czyżkówko - dzielnica Bydgoszczy). W miejscowości
tej Rydygier miał oczekiwać na pieniądze- stypendium z To
warzystwa Pomocy Naukowej w Chełmnie, które stale lub
okresowo wspierało wyróżniających się uczniów i studen
tów pochodzenia polskiego. Towarzystwo Pomocy Nauko
wej decydowało o przyznaniu stypendium po pozytywnej
ocenie przez profesora Stanisława Węclewskiego opracowań
pisemnych w języku polskim na tematy związane z kierun
9
kiem studiów . List ten podpisany jest już polskim brzmie
niem nazwiska, pomimo iż dopiero oficjalnie 13 lutego 1887
roku w dzienniku urzędowym w Monachium ukazało się za
wiadomienie dyrektora policji, donoszące o tym, że lekarz
ogólnopraktykujący Ludwik Riediger zamieszkały w Mona
chium, uzyskał wraz z żoną i dwojgiem dzieci prawo do no
szenia nazwiska Rydygier. Za wcześniejsze posługiwanie się
spolszczoną formą swego nazwiska Ludwik był dwukrotnie
karany grzywną.
Opublikował blisko 200 prac naukowych, które starał się
zawsze najpierw ogłosić w polskich czasopismach nauko
wych. W okresie studiów w Gryfii (Greifswald) był jednym
z członków założycieli stowarzyszenia studiujących tam Po
laków „Polonia". Te wszystkie fakty potwierdzająto, co przez

całe swoje życie sam Ludwik Rydygier podkreślał: swojąpolskość i przynależność do kultury polskiej.
W trakcie poszukiwań uzyskałem dane dotyczące miej
sca urodzenia i chrztu młodszego rodzeństwa Ludwika. Po
chodzą one z Centralnego Archiwum w Regensburgu w Niem
czech, gdzie znajdują się ówczesne księgi parafialne fary
w Skórczu z Grabowem (które było filią Skórcza) i Bobowa.
Podano w nich daty urodzin i chrztu: Franz Xaver - 1 grudnia
1853,13 grudnia 1853 Grabowo; Johann Adam-23 stycznia
1855, 25 stycznia 1855 Grabowo; Anton Lucian - 7 stycznia
1857,25 stycznia 1857 Grabowo; Ignaz August - 23 sierp
nia 1859, 29 sierpnia 1859 Grabowo; Wladislaus The
odor - 30 stycznia 1861, 5 lutego 1861 Grabowo; Pauline
Bronisława - 20 sierpnia 1862, 25 sierpnia 1862 Bobowo.
Wszystkie zapisy w księgach dotyczące rodziców dzieci, tj. Car
la i Elisabeth Riediger mówią o ich katolickim wyznaniu.
Do ciekawych dokumentów z życia młodego Rydygiera
z okresu grabowskiego należy świadectwo moralności, któ
re wystawił mu tymczasowy rektor Królewskiego Uniwersy
tetu w Gryfii z 1 marca 1871 roku. Zaświadcza w nim, że
Ludwik Rydygier został przyjęty na studia, jako student tam
przebywał i bez zarzutu się prowadził, co jemu niniejszym
w sprawie stypendialnej władza uniwersytecka zaświadcza10.
Grabowski okres pobytu w tej wsi rodziny Riedigerów
kończy się 31 sierpnia 1875 roku, kiedy to ostatnia posia
dłość została sprzedana Aleksandrowi Koenigowi, najpraw
dopodobniej członkowi rodziny Elżbiety Koenig, matki Lu
dwika. Rodzina Ludwika Rydygiera mieszkała w Grabowie
około 22 lata. To ciekawe, że oprócz dokumentów o kupnie
i sprzedaży posiadłości, a także cytowanego listu pisanego
przez Ludwika Rydygiera z Grabowa, zapisu o przyjęciu go
do Collegium Marianum i adnotacji z księgi chrztu w Gra
bowie i Bobowie, brak jest jakiegokolwiek śladu bytności
tej rodziny w Grabowie.
Nazwisko wspomnianego powyżej Aleksandra Koeniga
odnalazłem również w zapisie chrztu Pauliny Bronisławy,
młodszej siostry Ludwika, wcześniej już wspomnianej. Alek
sander Koenig razem z Paulina Koenig z domu Czachecka
są wymienieni jako jej rodzice chrzestni. Na cmentarzu pa
rafialnym przy kościele w Grabowie znajduje się grobowiec
rodzinny Koenigów. Na masywnej płycie napis informuje,
że tu spoczywają śp. Aleksander Koenig ur. 10.03.1833
zm. 21.07.1891, a także Barbara Koenig z Prabuckich i Ka
tarzyna Gehrke z Koenigów.
Według informacji uzyskanych od Mieczysławy Lewic
kiej z domu Bąkowska, mieszkanki Grabowa, zabudowania
Koenigów przez szereg lat po wojnie użytkowane były przez
Państwowe Gospodarstwo Rolne (obory, budynki mieszkal
ne). Można przypuszczać, że w początkowym okresie po prze
prowadzce do Grabowa Carl Riediger z rodziną korzystał
z gościnności rodziny żony i mieszkał okresowo na terenie
tego majątku.
Z ogólnie znanych faktów z życia osobistego i zawodo
wego Ludwika Rydygiera należy przypomnieć rok 1869, kie
dy to uzyskał świadectwo dojrzałości w gimnazjum w Chełm
nie i rozpoczął jesienią tego samego roku studia lekarskie
w Gryfii, które kontynuował do jesieni 1872 roku. Wtedy
przeniósł się do Berlina i Strasburga, a jesienią 1873 wrócił
do Gryfii, gdzie 8 grudnia uzyskał tytuł lekarza medycyny,
po roku doktorat, a cztery lata później habilitację. Wiosną
1879 roku osiedlił się w Chełmnie nad Wisłą, gdzie otwo
rzył prywatną klinikę. Był to najbardziej twórczy okres w je
go życiu, gdyż tu, 16 listopada 1880 roku, jako drugi chirurg

Strona z księgi przyjęcia Ludwika Rydygiera i jego brata
do Collegium Marianum w Pelplinie na rok 1860-1861

Strona z księgi wieczystej aktu kupna majątku w Grabowie
przez Carla Riedigera z 23 kwietnia 1853 roku
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List pisany przez Ludwika Rydygiera w Grabowie
26 października 1872 roku

Profesor dr hab. Ludwik Rydygier w stroju rektora
Uniwersytetu we Lwowie, według fotografii z 1902 roku
i faksymile jego podpisu z tego okresu

Świadectwo moralności wystawione 1 marca 1871 roku
Ludwikowi Rydygierowi przez tymczasowego rektora
Królewskiego Uniwersytetu w Gryfii
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na świecie, po Peanie a przed Billrothem, przeprowadził ope
rację wycięcia odźwiernika żołądka z powodu raka i pierw
szy ją opisał. Zespolił kikut żołądka bezpośrednio z dwu
nastnicą i dlatego ta metoda powinna nosić nazwę metody
Rydygiera a nie Billrotha". 21 listopada 1881 roku jako
pierwszy na świecie dokonał wycięcia części żołądka
z powodu choroby wrzodowej. Oprócz tych wspomnia
nych technik operacyjnych był prekursorem wielu innych
zabiegów z zakresu chirurgii żołądka i jelit, urologii, gi
nekologii, ortopedii i naczyń.
O aktualności, słuszności i przydatności niektórych
metod leczenia, opracowanych przez Ludwika Rydygiera
przed przeszło stu laty, dowodzi np. stosowanie leczenia
oparzeń przez pokrywanie ich zdrową skórą - nawet
u wcześniaków poparzonych w inkubatorach. Na co dzień
tę metodę stosuje prof. dr hab. Bibiana Mossakowska,
ordynator oddziału chirurgii dziecięcej Szpitala Bielań
skiego w Warszawie12.
Ukoronowaniem pracy w Chełmnie było mianowanie Ry
dygiera 2 lipca 1887 roku profesorem zwyczajnym chirurgii
i powołanie go na katedrę chirurgii Uniwersytetu Jagielloń
skiego w Krakowie. W latach 1888-1889 pełnił funkcjędziekana Wydziału Lekarskiego. O żywej i ciągle trwającej pa
mięci o Ludwiku Rydygierze wśród mieszkańców Krakowa
świadczą wyniki plebiscytu „Krakowianie XX wieku", zor-

ganizowanego przez TVP Kraków, Radio Kraków Małopol
ska i „Gazetę w Krakowie" w styczniu br. W kategorii „na
uka" Ludwik Rydygier zajął zaszczytne 10 miejsce, pomimo
że najświetniejszy okres jego pracy i pobytu w Krakowie
13
przypadł na schyłek XIX wieku .
W 1897 roku został powołany na katedrę chirurgii Uni
wersytetu Lwowskiego, którego w latach 1901 -1902 był rek
torem. Warto też wspomnieć o zaszczytnej propozycji Wydziału
Lekarskiego w Pradze objęcia katedry chirurgii na tamtej
szym uniwersytecie w 1903 roku, z której nie skorzystał,
ulegając prośbom i namowom profesorów, docentów,
asystentów i studentów Uniwersytetu Lwowskiego.
Profesor Ludwik Rydygier był inicjatorem I Zjazdu Chi
rurgów Polskich, który odbył się w Krakowie w 1889 roku
i na którym został wybrany na dożywotniego przewodniczą
cego następnych zjazdów.
18 marca 1898 roku papież odznaczył Ludwika Rydy
giera Komandorią Orderu św. Grzegorza, podkreślając jego
przywiązanie do wiary katolickiej.
W ostatnich latach życia profesor Ludwik Rydygier za
mierzał przeprowadzić się do Tczewa, gdzie planował otwo
rzyć prywatną lecznicę. Na przeszkodzie w realizacji tych
planów stanęła nagła śmierć w dniu 25 czerwca 1920 roku.
Został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwo
wie z honorami wojskowymi, bowiem jako szef sanitarny
armii na Pomorzu dosłużył się stopnia generalskiego.
Z informacji uzyskanych z Departamentu Zdrowia Wy
działu Marszałkowskiego w Gdańsku wynika, iż żaden
ze szpitali województwa pomorskiego nie nosi imienia
prof. Ludwika Rydygiera. Jedynym akcentem upamiętnia
jącym osobę tego wielkiego lekarza jest sala jego imie
nia w Akademii Medycznej w Gdańsku. Myślę, że zasad
nym byłoby podkreślenie bliskich związków tego wybitnego
chirurga z Kociewiem, poprzez umieszczenie pamiątkowej
tablicy poświęconej Profesorowi, czy nazwanie jednej
z ulic jego imieniem.
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Legenda
o grocie
Przed przeszło dziewięćdziesięcioma laty postawiono
w Śliwicach budowle,
która nie ma sobie równych w Polsce,
jak i też za granicą. Obok głównego wejścia
(strona południowo-zachodnia)
do parafialnego kościoła
pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej,
stoi unikalna grota, którą pobudowano ku czci
Matki Bożej. Uczyniono to w pięćdziesiątą
rocznicę objawienia się jej w Lourdes.
W tym francuskim mieście, u podnóża Pirenejów,
w grocie Massabiele czternastoletniej pasterce,
Bernadettę Soubirous, miała się w 1858 roku
ukazać Matka Boska, aby powiadomić ją
i wszystkich chorych o cudownych właściwościach
uzdrawiających miejscowych wód.
Wizja ta uczyniła Lourdes
jednym z głównych rzymskokatolickich
ośrodków pielgrzymek osób chorych.
łownym inspiratorem, który doprowadził do popowstania groty w Śliwicach - na wzór tej
z Francji - był ksiądz Stanisław Sychowski, administra
tor miejscowej parafii w latach 1896-1916. Przeszedł
do historii, jako wybitna postać w dziejach Śliwic, jak
też na Pomorzu.
W 1908 roku sprowadził z dalekiej Bawarii konstruk
tora, który nadzorował całość przedsięwzięcia. Technika
jaką zastosował przy tej budowie, do dzisiaj budzi podziw
i uznanie. Niby prosta, ale sama w sobie niepowtarzalna.
Patrząc na całość tego dzieła, nie daje się wiary, że stwo
rzyła to ludzka ręka. Stare zapiski, jak też przekazy ustne,
informują o sposobie jaki zastosował przy budowie groty
wspomniany konstruktor.
Żużel zmieszany z cementem został sparowany do około
siedemdziesięciu stopni Celsjusza, a następnie lano go
z góry na siatkę drucianą z której uprzednio wykonano
szkielet całej konstrukcji. Zastygająca, ściekająca szlaka
uformowała nawisy oraz sople przypominające do złu
dzenia wnętrze naturalnej groty.
Wewnątrz budowli umieszczono figury, Matki Bożej
i św. Bernadety. Od frontu zamontowano kute, metalowe
ogrodzenie. Na całej szerokości miejscowi stolarze pobu
dowali stylowe klęczniki z drewna. Od samego początku
powstania obiekt ten stał się miejscem kultu śliwickich
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wiernych, jak również ludności okolicznych parafii.
W grocie zawsze znajduje się dużo kwiatów. Dawniej
przy okazji odpustów dekorowano jątradycyjnymi gir
landami.
Uroczystego poświęcenia dokonano 20 października
1908 roku. Śliwiczanie są bardzo dumni z osobliwej bu
dowli.
Piękny nastrój panuje w czasie majowych nabożeństw,
gdy na zakończenie śpiewane są tutaj kościelne pieśni.
W letnie wieczory grota obsypana zielenią i światłem wy
gląda jeszcze okazalej. Bardzo często widać też modlą
cych się tu ludzi, proszących o łaski Matkę Bożą.
Jednak jak do tej pory trudno doszukać się publikacji
w folderach i przewodnikach, opisujących ten unikatowy
w skali kraju zabytek. Napotykamy czasem na drobną
wzmiankę walorów Śliwic, ale o grocie nie wspomina się
wcale. Może jest to świadome postępowanie, aby chronić to
miejsce przed napływem turystów?
Wracając jednak do powstania groty, w Śliwicach moż
na usłyszeć na ten temat bardzo ciekawą historię. Opo
wieść czy też legenda, która przetrwała do dzisiaj, zawie
ra szczegóły, które tworzą pewną logiczną całość. Może
niektóre fragmenty zostały lekko ubarwione (domysły, sko
jarzenia, domniemania), ale przecież takie sąprawidła tego
typu podań. Naprawdę warto wysłuchać tego co przeka
zali nam nasi dziadowie.
Cała ta historia bierze swój początek pod koniec
XIX wieku. Mieszkańcom Śliwic żyło się w tamtym okre
sie bardzo ciężko. Bieda zaglądała prawie do każdej

chałupy. Wieloletnia niewola odcisnęła swe piętno na
psychice wielu ludzi. Pruski zaborca nie pozwalał na
wiele.
Wszelkie ciekawsze inicjatywy podejmowane
przez miejscowych, były natychmiast likwidowane przez
ówczesne władze. Byli jednak tacy, którym się udawa
ło. Przykładem tego może być bohater naszego opo
wiadania. Słabo wiodło mu się na własnym gospodar
stwie. Liczna rodzina zmuszała do szukania innych
dochodów. Nie mogąc wyżyć z uprawiania roli, posta
nowił zająć się handlem. Jakimś tylko sobie znanym
sposobem, dowiedział się o zapotrzebowaniu krajów
zachodnich na... popiół drzewny. Ponoć był on potrzeb
ny do wyrobu prochu, ale jego to nie interesowało.
Liczyło się to, że może na tym zarobić, i to nawet do
brze. W okolicznych lasach drewna przecież nie bra
kowało, a i sam posiadał kilka hektarów dorodnego
lasu. Po uzyskaniu stosowynch zezwoleń, zatrudnił kilku
robotników leśnych, którzy zajmowali się wytwarzaniem
dla niego gotowego surowca. Po otrzymaniu worków z go
towym popiołem, załadowawszy wóz udawał się do portu
w Gdańsku. Na tym nie kończyły się dobre pomysły na
szego - jak dzisiaj powiedzielibyśmy - biznesmena. Za
otrzymane pieniądze, w drodze powrotnej, przywoził dla
miejscowych stolarzy... tafle szkła. Trzeba przyznać, miał
chłop głowę do interesów.
Jednak w czasie jednej z podróży, doszło do wyda
rzenia, które miało później bardzo istotny wpływ na
jego dalszy życiorys. Jadąc do Gdańska, gdzieś w po
łowie drogi urządzał sobie zawsze mały odpoczynek,

Wygląd okazałej i zadbanej groty z lat 20. minionego stulecia
Repr. fot. autora
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aby dać wytchnienie sobie jak i koniom, które musiały
ciągnąć przecież spory ładunek. Miał takie swoje ulu
bione miejsce, w głębi lasu, kilka metrów od głównej
drogi. Po rozpaleniu ogniska i nakarmieniu koni, sia
dał znużony z kubkiem gorącej „prawdziwej" kawy.
Był to jak na owe czasy rarytas, bo najczęściej pito
kawę z suszonych żołędzi, lub kawę zbożową. Jednak
kontakty z dużym miastem i godziwe zarobki, pozwa
lały na odrobinę luksusu. Jedzenie też jak na owe cza
sy miał bardzo dobre, bo na słoninę i chleb razowy nie
każdy mógł sobie pozwolić. Po takim posiłku zażył ta
baki i zaczął rozmyślać, jak to jutro pójdą mu interesy.
Siedząc tak przy rozpalonym ogniu, usłyszał nagle
trzask łamanych gałęzi i rżenie koni. Była to oznaka,
że ktoś znajduje się w pobliżu. Zaniepokojony ujrzał
po chwili sylwetkę mężczyzny j adącego konno w jego
kierunku. Po przywiązaniu konia do drzewa, samotny
podróżny pochwalił Boga i zapytał, czy może się do
siąść, bo jest strudzony długą jazdą. Sliwiczanin ge
stem ręki poprosił gościa do ogniska i poczęstował go
kawą oraz kawałkiem chleba. Rozmowa jednak się nie
kleiła. Po krótkich zdawkowych słowach, obaj na ja
kiś czas zamilkli. Trwało to dość długo, wydawało się
nawet, że zmęczeni zasypiają. Aż tu nagle, przybysz
niespodziewanie rzucił się z nożem, na kompletnie za
skoczonego gospodarza biesiady. Rozgorzała prawdzi
wa walka, na śmierć i życie. Widać było, że samotny jeź
dziec nie żartuje. Jakimś cudem, gdy już chciał ugodzić
nożem naszego bohatera, ten złapał kawałek polana i z ca
łej siły rąbnął go w głowę. Po chwilowym oszołomieniu,
odwiązał konia rywala od drzewa i klepnąwszy go w zad,
pobiegł w kierunku swego zaprzęgu. Szybko doczepił ko
nie do wozu i galopem ruszył przed siebie. Dość długo
trwało, aż zorientował się, że nikt go nie ściga. Teraz mógł
dać odpocząć zmordowanemu zaprzęgowi. Do portu do
tarł tym razem przed czasem.

I

W trakcie załatwiania interesów, cały czas rozmyślał
o wydarzeniach z poprzedniej nocy. Gdy już odebrał pie
niądze za ładunek i zakupił szkło, czas było wracać do
domu. Jednak nie mógł się zdecydować, czy ma wracać
taką samą czy też inną drogą. Z jednej strony obawiał się
czekającego w ukryciu rzezimieszka, ale z drugiej, jako
wierzący katolik, martwił się losem człowieka, którego
uderzył w czasie walki. Może potrzebował pomocy, zaryzykował więc i ruszył tą samą trasą. Z pewnymi obawami
dotarł w miejsce, tak szybko poprzednio opuszczone. Nie
opodal pozostawił swój zaprzęg, a sam zakradł się cicha
czem w wiadome mu miejsce. Jego oczom ukazał się te
ren, który nie zmienił się wyglądem po jego opuszczeniu.
Pozostałości po ognisku, jego naczynia, a obok nierucho
ma sylwetka mężczyzny. Wielkie przerażenie go ogarnęło,
gdy stwierdził, że zabił człowieka! Jak będzie mógł z tym
żyć dalej! Zrobił to w obronie własnej, ale jednak jest mor
dercą. Kto mu uwierzy, że to nie była jego wina? Nie wie
dząc co zrobić dalej, zaczął zagrzebywać zwłoki w leśną
ściółkę. I w tej samej chwili, gdy przesuwał nieruchome
zwłoki, na ziemię, niespodziewanie wysypała się cała
masa... złotych monet, ukrytych pod kapotą. Ten wspa
niały widok, jednak go nie oślepił. Nie chciał i nie mógł
dotknąć pieniędzy splamionych ludzką krwią. Dokoń-
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czyi grzebanie ofiary razem ze skarbem i ustawiwszy
szybko sklecony krzyż z brzozy, udał się w dalszą dro
gę powrotną do Śliwic.
Mijały lata, ale sumienie cały czas okropnie go drę
czyło. Sam w sobie dusił piętno sprzed wielu lat. Już od
pewnego czasu zaprzestał podróży do Gdańska w cełach
handlowych. Zajął się czymś innym.
W czasie kolejnej spowiedzi jednak nie wytrzymał. Był
coraz starszy i nie chciał umrzeć z takim grzechem na su
mieniu. Głęboka wiara uczciwego katolika zwyciężyła.
Z biciem serca wszedł do śliwickiej świątyni i podszedł do
konfesjonału znajdującego się pod chórem. W kościele
odbywała się właśnie spowiedź Wielkanocna. Nie chciał
się natknąć na księdza tutejszej parafii, przeznaczenie jed
nak pokierowało sprawy inaczej. Akurat w tym konfe
sjonale, ukryty za kotarą (kiedyś to praktykowano) spo
wiednikiem był ksiądz, którego się nie spodziewał. Po
wysłuchaniu całej opowieści, kapłan poprosił nieszczę
śnika, aby udał się do plebanii i tam na niego zacze
kał. Administrator śliwickiej parafii, po przyjściu, po
kazał zaskoczonemu całym obrotem sprawy, makietę...
groty, nadesłaną z Niemiec. Wyjaśnił mu, że planuje
przy kościele wybudować taki obiekt ku czci Matki
Bożej. Budowa jest bardzo kosztowna, a dopiero kilka
lat temu dokończono rozbudowę kościoła. Stwierdził,
że parafian nie będzie stać na kolejne tak kolosalne
wyrzeczenia. Poprosił więc go, aby udał się w miejsce
tylko j emu znane i przywiózł pieniądze, oczywiście je
żeli tam jeszcze są.
To była kolejna trudna decyzja bohatera naszej histo
rii. Jednak słowa osoby duchownej były bardzo przeko
nywujące. Następnego dnia zaprzągł konie i pojechał w miej
sce, którego nie mógł zapomnieć. Poszukiwania nie trwały
długo, chociaż krzyż już nie stał na swoim miejscu. Drżący
mi rękami, powoli rozgrzebując zrośniętą leśną ściółkę, na
trafił na resztki ubrania oraz bielejące kości. Złote monety
też leżały nienaruszone. Pozbierawszy całość, udał się czym
prędzej w drogę powrotną do Śliwic, a tam prosto do pleba
nii. Ksiądz przywiezione monety podzielił na trzy równe gro
madki i tak zadecydował: „Jedną przeznaczymy dla bied
nych, drugą dla ciebie, a za trzeciąwybudujemy grotę. Dzięki
temu odpuszczony będzie twój ciężki grzech ". Tak też uczy
niono. Ubogim wiodło się teraz dużo lepiej. Nasz dzielny
śmiałek wybudował okazały dom, stojący ponoć do dzisiaj.
Grota raduje oczy ludzi odwiedzających ją.
Tajemnicę znali jednak tylko oni dwaj.
Ile w tej opowieści prawdy, a ile ludzkiej wyobraźni?
Jednak historie tego typu są nam potrzebne. Chociażby
po to, aby zastanowić się, w długie zimowe wieczory nad
losami naszych przodków żyjących na tych terenach.
W październiku ubiegłego roku upłynęła dziewięć
dziesiąta pierwsza rocznica poświęcenia groty. Stan jej,
jak również pomników na miejscowym cmentarzu (wy
konanych taką samą techniką), budzi obawy o ich dal
sze przetrwanie. Może warto by, na wzór cmentarza na
Powązkach lub też innych, pomyśleć o okazjonalnej
kweście w celu ratowania tych zabytków? Mogliby to
robić harcerze, włodarze gminy, czy też po prostu lu
dzie, którym zależy na pozostawieniu w całości dóbr
mijającej epoki.
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Szkic dziejów wsi Piece
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. o najwyższych wzniesień w okolicy należą Łysa Góra
(1000 m) i Wesołości (ok. 1070 m), położone w kie
runku południowo-zachodnim od centrum wsi oraz
Czubnica (500 m) w kierunku północnym. Atrakcją są poło
żone w okolicy jeziora: Trzechowskie oddalone o 1 km
w kierunku południowo-wschodnim i Głęboczek - 1,6 km na
południowy-zachód oraz dwa stawy: w kierunku połu
dniowo-zachodnim - Bagienek (gwarowo Baganek) i Kociełek. Do zbiorników wodnych należą także tzw. kiskule
czyli doły po wybranym żwirze.
Według Huberta Górnowicza (Toponimiapowiatu staro
gardzkiego) nazwa wsi Piece poświadczona jest pierwotnie
jako Iwickie Piece (1750). Początkowo więc była to nazwa
zestawiona z pierwszym członem toponimicznym przymiot
nikowym od nazwy miejscowej Iwiczno (osada powstała
z pieców smolnych na terenie Iwiczna) i z drugim członem
kulturowym piece (od wypalania smoły drzewnej). Taką in
formację znajdujemy też u Stanisława W. Okoniewskiego
w Zarysie historyczno-statystycznym. Biskup pelpliński po
dał, że Nazwa powstała razem z miejscowością w roku 1767
i to z Iwickich Pieców czyli pieców smolnych na terenie Iwicz
na. Według relacji miejscowej ludności nazwa wsi Piece wy
wodzi się od pieców smolnych i wapiennych, które znajdo
wały się przy obecnej szosie, w polu przy Bagienku i pod
Iwicznem. Można tam jeszcze znaleźć charakterystyczne zie
lonkawe kamyki, świadczące o istnieniu owych pieców.
W Piecach, jako wsi samodzielnej, w 1767 roku starosta
borzechowski, Hilary Potulicki, osadził pierwszego sołtysa.
Pierwszymi osadnikami byli Orlikowscy i Machajewscy, któ
rzy przybyli z sąsiedniego Iwiczna. Do Pieców przybył też Żyd
Arendt. Orlikowscy trudnili się rolnictwem, zaś Machajewscy
wypalali cegłę (oba te rody przetrwały do dzisiaj).
Ówcześni osadnicy osuszyli polany leśne: Rekitkę, Ko
ciołki, Trzciniak, Grzymiączkę, Bachor, Tuczno, Ryczon,
a pod koniec wieku XVIII założono lądy czarnowodzkie,
z których mogli korzystać nie tylko gospodarze lecz i ich ro
botnicy rolni hodujący krowy i kozy.
Kobiety z dziećmi trudniły się zbieraniem jagód i innych
darów lasu. Zbieranie jagód w tych okolicach zawsze było
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dodatkowym źródłem utrzymania miejscowej ludności.
Sezon jagodowy obecnie zajmuje również ważne miejsce
w budżetach domowych.
Mieszkańcy Pieców, podobnie jak w innych miejscowo
ściach tego regionu, żyli początkowo bardzo skromnie.
Mieszkali w małych, krytych wrzosem chatach, z glinianymi
klepiskami, zwróconych szczytem do drogi. Kobiety czerpa
ły wodę z jedynej ogromnej studni wiejskiej, a nad staw
kiem wspólnie prały bieliznę kijankami. Zimą pod zagrody
podchodziły zgłodniałe wilki.
Szkoła w Piecach istniała już w drugiej połowie XIX wie
ku. Była to niemiecka szkoła ewangelicka. Dnia 2 listopada
1906 roku wybuchł w niej strajk - dzieci pozdrowiły nauczy
ciela po polsku. Następny protest uczniów miał miejsce
w końcu listopada; 43 uczniów strajkowało aż do 16 marca
1907 roku, jak podaje Józef Milewski w Dziejach wsi po
wiatu starogardzkiego (Gdańsk 1968).
W 1916 roku wieś ogarnął wielki pożar, po którym miej
scowość odbudowano. W miejscu dawnych drewnianych do
mostw postawiono budynki murowane, które istniejądo dziś.
Odzyskanie niepodległości i powrót Polski na te ziemie
ludność Pieców i okolic powitała z radością. Starsi miesz
kańcy opowiadają, że na cześć przybyłych oddziałów wojsk
generała Józefa Hallera ludność wzniosła bramy powitalne.
W okresie międzywojennym wieś była siedzibą wójto
stwa i Urzędu Stanu Cywilnego. Były tu także trzy masarnie,
dwie karczmy, cztery sklepy spożywcze, piekarnia i trzy skle
py z artykułami tekstylnymi. Nieliczne rodziny trudniły się
również rzemiosłem (był szewc, ślusarz i kowal). Przy szko
le, już polskiej, działał amatorski zespół teatralny, chór, a Sto
warzyszenie Młodzieży Polskiej zorganizowało orkiestrę dętą.
Na wzniesieniu Czubnica znajduje się kościół zbudowa
ny wiatach 1911-1913 i cmentarz katolicki. Natomiast para
fię założono 1 stycznia 1923 roku na mocy aktu biskupa cheł
mińskiego z dnia 16 grudnia 1922 roku, zatwierdzonego przez
wojewodę pomorskiego 22 marca 1923 roku. W składzie
nowej parafii znalazły się Piece, Czarne, Huta, Lubiki,
Młyńsk, Iwiczno, Frank, Dąbrowa, Czubek, Kaliska, Kamien
na Karczma, należące poprzednio do parafii zblewskiej.

Z opowieści Brzezińskiej dowiedziałam się, że istniał
kiedyś kościół na terenie Iwiczna. Do dziś opowiada się le
gendę o zatopionych tamtejszych dzwonach w Jeziorze
Trzechowskim. Pisze też bp Stanisław W. Okoniewski: Ko
ściół czy kapliczka istniały w Iwicznie za czasów krzyżac
kich. Według wizytacji z roku 1584 została ona zniszczona
podczas wojny 13-letniej. Niezawodnie była to tylko kapliczka
urządzona we dworze, utrzymywanym tutaj przez Krzyżaków.
Okres okupacji dla Pieców, jak i innych miejscowości,
był jednym z najtragiczniejszych w dziejach wsi. W 1939
roku hitlerowcy wysiedlili dwie polskie rodziny, a w 1941
roku dwie następne. Wielu mieszkańców wsi spędziło lata
okupacji w niemieckich więzieniach, obozach jenieckich,
obozach koncentracyjnych. Wspomina o tym nieżyjący już
Edmund Fenski w swoim pamiętniku: 2 albo 3 listopada 1940
roku przewieziono nas samochodami-więźniarkami do obo
zu koncentracyjnego Sachsenhausen-Oranienburg.
Wa
runkiem zwolnienia miało być podpisanie listy niemiec
kiej. Jednak Fenski, jako prawy Polak powiedział, że
będąc tak długo Polakiem, będę nim do końca życia i żad
nej listy niemieckiej nie podpiszę.
W Szpęgawsku zginął miejscowy ksiądz proboszcz, Leon
Borowski. Na niemiecką listę narodową wpisano 82% miesz
kańców wsi. Pod koniec okupacji w pobliskich lasach dzia
łali partyzanci Jana Miętkiego. Wieś została wyzwolona
6 marca 1945 roku. Była zniszczona w 80%. Stosunkowo
szybko przystąpiono do odbudowy wsi.
Monika Wałaszewska (nieżyjąca nauczycielka, która pra
cowała w tutejszej szkole w latach 50. ubiegłego wieku) o Pie
cach pisała tak:

Nie chciał, żeby kościół był pod majowymi prawami,
Kazał sia parachfijanóm zmierzyć ze siłami.
Bez piniandzy łod rzondu do serca biedaków pukał,
1 zara marki ifaniki każdy, jak móg, tak szukał.
Plac pod budowa najiwickim potu wyznaczyli.
Gwoli konsensu Mniamcy ksiandza gnieweli,
Bo kanclerz Bismark, co to z hakatą
Jak sia wie, jedną jedli łopatą.
Wydał, że na polu wara, by był dóm mieszkalny,
Ale ksiądz mnialpomys kapitalny:
Chciał plan kościoła z plebaniją w całości,
W budowie nie szkodzą i nicht go nie złości.
Stanął wianc w trzech latach kościół na Czubnicy,
Planowany w roku dziesiątym dla okolicy,
We wojnie rozwałeli go brzydko hitlery
Ale Piecuchy go wej psianknie łodbudoweli.
Podnieśli też paranaście zniszczonych zagrodów,
Durch dali budują domy, zysk mają z logrodów.
Ludzie zarabiają we wsiach i w mniastach,
Budują furt budują i wieś sia rozrasta.
Budynki są ze żużlu, cegły, gliny i cymantu,
Somsiedzi pomagają robotą i w banku sia ranczą
Mniasto jedny studni są pompy i Studzianki,
Czansto motor pcha woda bez gosposiów mańki.

We wsi, co psies szczeknie, nowe domy stawieli,
Ale o nowy dla wsi szkole pany nie myśleli,
Była dycht durch ta sama, stara, zawciasna,
By wlazło wiancy, nież sto dzieci - sprawa jasna.

Je wygoda: są pralnie, kuchareje, pralki,
Psiankne gzary wielgie lokna, ładne firanki.
Ludziska sobie coraz fajniej stoją:
W Polsce Ludowy o zarobek sia nie boją.

Dziś mnimo prawdy wierzyć sia nie chce,
Że Psiece doczekeli sia nowy szkoły nareszcie,
Co wej na nią kupa lat czekeli,
Z czanstych łodmowów w obojantność wpadeti.

Wszandzie głośniki, psiankne radija,
Ludzie mają telewizory, abo lejca na czyje.
Najgorzy, że nima tu na durcham kina,
Na co stanka niejedan chłopak i dziewczyna.

Ciekawa je także sprawa budowania kościoła,
Gdy w krangu dwóch miłów nie było go dokoła,
Zajon sia tą sprawą wielgi Kaszuba,
Zblewski ksiądz Kreft - łon ma tu zasługa.

Kółkami, motorami jano tak sia uwijają,
Do czarnowodzki fabryki tam i nazadse dojeżdżają.
Auta - mik, mik -jeżdżą traktory, auta cianżarowe,
Je kolij, są autobusy, zabierz sia przez wymowy.

Monika Wałaszewska,
autorka kroniki szkolnej pisanej wierszem,
wśród swoich uczniów
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Figura Św. Jana
wykonana
przez miejscowego rzeźbiarza
w 1855 roku

W 1959 roku powstał nowy budynek szkolny. Dziś pla
cówka, powiększona o salę gimnastyczną, nosi imię Jana
Pawła II.
W 1962 roku wybudowano w czynie społecznym Dom
Strażaka, a w 1971 rokuwieś otrzymała wodociągi.
W centrum wsi znajduje się figura św. Jana wykonana
przez miejscowego rzeźbiarza. Figura ta powstała w 1855
roku po wielkiej ulewie, jaka nawiedziła wieś. Rolnicy nato
miast, od tego czasu przestrzegają pewnej zasady: nie wy
wożą w sobotę obornika na pole.
W Piecach znajduje się XIX-wieczna drewniana chata
z podcieniem frontalnym, pod strzechą, remontowana w 1989
roku. Czynna jest poczta, przedszkole, zakład kamieniarski
oraz kilka sklepów.
Piece liczą886 mieszkańców; ponad połowa to autochtoni
z II i III pokolenia a nawet dłuższym rodowodem. Spotyka się
wiele małżeństw mieszanych - autochton i współmałżonek uro
dzony poza obrębem wsi. Młodzież po zdobyciu podstawowe
go wykształcenia podejmuje naukę w szkołach ponadpodsta
wowych. Coraz więcej młodzieży studiuje. W Piecach działa
chór parafialny Cor Jezu. Działa też Ochotnicza Straż Pożarna.
Miejscowe kobiety zrzesza Koło Gospodyń Wiejskich.

Drewniana chata kociewska
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Gwara w naszej wsi tylko w niektórych rodzinach jest
nadal żywa. Próbuję ją ocalić od zapomnienia. Realizu
jąc w szkole edukację regionalną, kształtuję u dzieci po
czucie więzi z ich „małą ojczyzną" przez poznanie i pie
lęgnowanie zwyczajów, tradycji, mowy, przez poznanie
kultury materialnej i duchowej ludzi wśród których żyją.
Założyłam przy współudziale dzieci i rodziców izbę re
gionalną w szkole.
Jak dawniej zażegnywali w Piecach uroki, opowiedziała
mi Helena Różewicz - mieszkanka Pieców:
Jak nasza krowa była uroczóna, topsziszła taka kobjyta,
co umniała zażegnywać te uroki. Zrobjyła kszisz nad tó kro
wo ji mówjyia: „ Żegnóm cie uroku dziewjyncioraki, nie z moji
moci, jyno z boski pomoci, a wi dusziczki f cziścu
stajnta do pomoci i ulżijtafti chorobje".
Po tych słowach powijedziala tszi zdrowaśki. Krowa zara
sie pszecióngnyłaji zrobjyło sieji lepji. Na drugi dziań krowje
usz nic nie było.
Piece to piękna, malownicza wieś, dlatego też, szczegól
nie latem, odwiedzają ją turyści.
Przyjedź, zobacz, przekonasz się.

Kościół w Piecach

Regionalizacja na co dzień
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Ojczyzna - kiedy myślę wówczas wyrażam siebie
i zakorzeniam,
mówi mi o tym serce,
jakby ukryta granica,
która ze mnie przebiega
ku innym...
Karol Wojtyła, Myśląc Ojczyzna... (fragm,)

Co nowego w Warlubiu

W

Szkole Podstawowej w Warlubiu poprzez ścież
kę regionalną„Dziedzictwo kulturowe w regionie",
przekazuje się bogate tradycje młodemu poko
leniu, zachęcając jednocześnie swoich uczniów do tego,
by strzegli swojej tożsamości. Ważne jest to, by u progu
nowego tysiąclecia wiedzieli oni o tym, jaki jest ich rodowód,
skąd się wywodzą, w co wyposażyli ich przodkowie.
Temu niewątpliwie posłużył V Gminny Konkurs Recyta
torski i Plastyczny „Rodzina jest jak drzewo - losy rodzin na
Kociewiu na tle rozwoju gospodarczego i kulturalnego". Przed
stawione drzewa genealogiczne i wystawa fotograficzna „Kociewie w obiektywie regionalistów" skłaniają do przeświad
czenia, że zainteresowanie regionem jest duże, a przybliżenie
najbliższego środowiska kształtuje świadomość własnych ko
rzeni. Ważne jest też to, by uczeń rozumiał konieczność po
znawania swego regionu i odczuwał potrzebę identyfikowania
się zjego wartościami.
Indywidualnym i grupowym działaniom na rzecz innych
i rozwiajniu regionalnych zainteresowań posłużyły różnorod
ne zamierzenia realizowane w ramach wielu przedmiotów.
Do udanych i interesujących działań należały:

bowiem dzięki wykopaliskom poznajemy narzędzia, broń,
ozdoby ludzi żyjących przed tysiącami lat. Gość udowodnił,
że ziemia to wielki „magazyn" wiedzy o przeszłości.
3. Turniej wiedzy o Kociewiu
Organizatorem tej imprezy była Szkoła Podstawowa im.
Floriana Ceynowy w Przysiersku. Celem konkursu, podob
nie jak w latach poprzednich, było zachęcenie uczniów do
wzbogacenia wiedzy o własnym regionie, jego kulturze i tra
dycjach. Pytania dotyczyły następujących zagadnień: znacze
nie nazwy, położenie ziemi kociewskiej, miast, fauny i flory,
ważnych postaci, związku historii Kociewia z dziejami Pol
ski, osobliwość gwary, stroju i haftu oraz obyczajów.
4. Obchody urodzin Patrona szkoły w Przysiersku
Były to obchody 120. rocznicy urodzin Floriana Ceyno
wy. W ramach święta szkoły w Przysiersku odbył się kon
kurs wiedzy o patronie i Kociewiu. Nauczyciele regionaliści
mogli przy tej okazji wymienić między sobą doświadczenia
z zakresu edukacji regionalnej.
5. Spotkanie z poetą
Bohaterem spotkania był twórca ze Świecia, Kazimierz
Tomasz Michalski, członek Związku Literatów Polskich.
Uczniowie poznali jego utwory, które składają się na pokaź
ny już dorobek literacki.
6. Wycieczka do Tczewa
Młodzież, w ramach tego wyjazdu, uczestniczyła w lek
cji regionalnej prowadzonej przez Irenę Brucką z Pracowni
Edukacji Regionalnej. Uczniowie zwiedzili także wystawę
prac twórców regionalnych. Ponadto obejrzano stałe wysta
wy w Muzeum Wisły.

1. Spotkanie z dialektologiem
Gościem spotkania była prof. Maria Pąjąkowska-Kensik
z Akademii Bydgoskiej. Uczniowie, zafascynowani urokami
i kulturą Kociewia, rozmawali o kociewskiej gwarze. Profesor
opowiadała o dialekcie regionu i osobliwościach języka, przy
pominając zasadę Naród żyje, póki jeżyk jego żyje. Uczniowie
poznali też jej najnowszą książkę - Mały słownik kociewski,
wydany na II Kongres Kociewski przez Kociewski Kantor Edy
torski w Tczewie. Autorka zachęcała uczniów do szukania
w swoich środowiskach zapomnianych już zwrotów, które
w przyszłości mogą być wykorzystane przy opracowaniu ko
lejnego słownika. Lekcja pozostawiła wiele wrażeń i przypo
mniała o szacunku dla korzeni i kultywowaniu tradycji.

7. Wycieczka przyrodnicza do Buśni
Buśnia to mała miejscowość w gminie Warlubie, leżąca
tam, gdzie tzw. Szwajcaria Rulewska roztacza swe piękne
osobliwości przyrodnicze nad rzeką Mątawą. Był to dzień
niezwykłych przeżyć; niewątpliwie przyczynił się do szer
szego poznania Kociewia, zwłaszcza pomników przyrody
i zabytków kultury naturalnej.

2. Spotkanie z archeologiem
Lekcji przewodziło hasło Ziemia księgą przeszłości, a ar
cheologiem był uczeń naszej szkoły, Robert Fabisiak. Uczest
nicy spotkania zrozumieli, że archeolodzy też są historykami,

8. Wizyta w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho
wawczym w Warlubiu
Spotkanie odbyło się w „kąciku regionalnym" tej pla
cówki, gdzie uczniowie pod opieką wychowawców przygoto-
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wali ciekawe ekspozycje i zgromadzili wiele rzadkich eks
ponatów kultury ludowej Kociewia. Całość uzupełniały
hafty i prace plastyczne.
9. Sejmik Młodych Dziennikarzy - Pomorze 2001
Była to kolejna okazja do wymiany doświadczeń mło
dych twórców gazetek szkolnych. Tego właśnie dnia w Lubiszewie dokonano podsumowania corocznego konkursu
Strona dla Kociewia.
10. Konkurs na izbę regionalną
W ubiegłorocznym konkursie szkoła z Warlubia uzyska
ła II miejsce. Przygotowując się do udziału w konkursie 2001
uczniowie przygotowali wystrój klasy regionalnej i aktyw
nie uczestniczyli w poszukiwaniu nowych eksponatów. Na
uwagę zasługują znajdujące się w zbiorach izby bogate kro
niki regionalne.
11. Współpraca z Pracownią Edukacji Regionalnej
w Tczewie
Kontakty te odgrywają ważną rolę w realizacji nakre
ślonych zamierzeń ścieżki regionalnej. Cenne wskazówki
i bezpośrednia pomoc kierownika pracowni, Ireny Bruckiej,
bardzo pomagają w codziennej pracy nad pomnażaniem
i upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego. Szkoła nasza
realizuje harmonogram konkursów opracowanych przez tę
pracownię i przez Kociewskie Towarzystwo Oświatowe.
12. Współpraca z redakcją Kociewskiego Magazynu
Regionalnego
Pismo to jest najważniejszym źródłem wiedzy o ziemi
najbliższej, kolejne numery tego kwartalnika społeczno-kulturalnego szkoła otrzymuje regularnie, jego egzemplarze sta
nowią wyposażenie naszej regionalnej biblioteczki. Na ła
mach KMR promujemy pracę naszej placówki i dokonania
uczniów w zakresie poszerzania wiedzy o regionie. Dzięki
sekretarzowi redakcji, Wandzie Kołuckiej, poznajemy wszyst
kie nowości wydawnicze popularyzujące region Kociewia.
Na powodzenie uzyskane na niwie edukacji regionalnej
znaczny wpływ mają formy pielęgnowanej współpracy z inny
mi placówkami powołanymi do upowszechniania wiedzy
o regionie. Społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bro
nisława Malinowskiego w Warlubiu składa serdeczne podzię
kowanie redakcji Kociewskiego Magazynu Regionalnego za
wszechstronną pomoc w realizowaniu tych zadań eduka
cyjnych. Zamieszczane w tym wydawnictwie artykuły i fo
toreportaże są bogatym źródłem wiedzy wykorzystywanym na
bieżąco przez nauczycieli.
Gorąco dziękujemy też prezesowi Kociewskiego Towarzy
stwa Oświatowego, Irenie Bruckiej, za doradztwo i bieżące kon
takty, które zaowocowały podjęciem wielu udanych wyzwań
w pracy nad krzewienim wiedzy o ziemi najbliższej.
Pragniemy też wyrazić słowa uznania władzom samorzą
dowym Gminy Warlubie za owocną współpracę regionalną
i udzielaną pomoc finansową.

Kociewską stecką
do Pinczyna

W

"zreformowanej szkole zainteresowanie odrębnością
najbliższej okolicy, jej tradycjami kulturalnymi, oso
bliwościami przyrodniczymi, aktualnymi wydarzenia
mi stanowi istotną wartość w kształtowaniu świadomości spo
łecznej i wychowaniu młodego pokolenia. Związek ze swoim
regionem kształtuje własną tożsamość. Mogli się o tym przeko
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nać uczestnicy spotkania w Szkole Podstawowej w Pinczynie
w gminie Zblewo.
W spotkaniu tym, zorganizowanym przez Irenę Brucką, pre
zesa Kociewskiego Towarzystwa Oświatowego, brali udział
przedstawiciele szkół uczestniczących w konkursie na najcie
kawszą izbę regionalną. Największą uwagę komisji konkurso
wej zwróciła izba w Pinczynie. Na ręce dyrektor szkoły, Iwony
Loroch, złożono podziękowanie i nagrodę. W szkolnym minimuzeum zobaczyć można babcine serwetki, meble, kałamarze,
porcelanę, a nawet zbiory piśmiennicze.
Równorzędne drugie miejsce zdobyły dwie placówki:
izba regionalna Gimnazjum w Skarszewach prowadzona
przez dyrektora Wiesława Brzoskowskiego i izba Gimnazjum
nr 3 w Tczewie będąca pod opieką Teresy Katura i Ludmiły
Justa.
Nagrody i wyróżnienia przyznano izbom regionalnym w na
stępujących szkołach podstawowych: w Warlubiu (Maria Wygocka), Skarszewach (Alicja Brzoskowska), Rokocinie, Boroszewie i Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu
z Warlubia (Alina Pawlik, Beata Trzebkowska, Anna Pyrzyńska, Hanna Pastusiak).
Pokonkursowe spotkanie w pinczyńskiej izbie, będące też
formą warsztatów regionalnych, było okazjądo dyskusji nad eto
sem Kociewia i kultywowaniem dobrych obyczajów.
Nauczyciele regionaliści, mówiąc o swoich codziennych do
świadczeniach w pracy nad przekazywaniem i pomnażaniem
dziedzictwa kulturowego, podkreślali, że region jest rzeczywi
stością „zakorzeniającą" człowieka w bliskiej mu wspólnocie.
To z kolei służy trafnemu odczytywaniu i interpretowaniu za
chowań i postaw.
Spotkanie w miejscu, gdzie widnieją eksponaty świadczące
o kulturze i historii regionu, należy uważać za udane. Właściwe
będzie w tym miejscu zacytowanie słów K. Kossaka Główczewskiego: Istotą edukacji regionalnej staje się powrót do domu,
do źródeł życia każdego człowieka (...) a więc do źródeł kultury
domowej, lokalnej i regionalnej.
Gościem tego miłego spotkania byli także Renata i Zbigniew
Wespowie, mieszkający na stałe w Berlinie. Rozmowy z osoba
mi podtrzymującymi związek z Kociewiem toczyły się wokół
rzeźb, malowania na szkle i oczywiście haftu kociewskiego. To
przecież z tej rodziny wywodzą się bogate tradycje pisania wier
szy w gwarze przez Jana Wespę, ludowego wyszywania przez
jego żonę Marię i rzeźbienia i malowania przez syna Zbigniewa.
Dzięki Marii Wespowej z Morzeszczyna znane jest dzisiaj bo
gate wzornictwo haftu kociewskiego, oparte na motywach ro
ślinnych. Wraz z Małgorzatą Garnysz z Pączewa przyczyniła się
ona do odrodzenia tradycji hafciarskich, a barwne wyszywanie
ponownie stało się elementem kultury regionu.
Uczestnicy spotkania wzięli też udział w regionalnym werni
sażu przy stoisku Kociewskiego Kantoru Edytorskiego, prezentu
jącego twórców Kociewia i „Kociewski Magazyn Regionalny".
Entuzjaści małej ojczyzny opuścili Pinczyn, gdzie gościnna
nam placówka wykazuje ogromne zaangażowanie na niwie re
gionalnej. Wywieźli stąd wiele wrażeń, które na pewno staną się
zachętą do nowych poszukiwań w najbliższej okolicy.
Pozostało jeszcze wiele cennych przemyśleń, zainicjowanych
przez Irenę Brucką i Wiesława Brzoskowskiego - bowiem
spuścizna kultury ludowej Kociewiajest ogromna. Natomiast
samo spotkanie w pinczyńskiej izbie, nieopodal Piesienicy,
to dowód na to, że nasza mała ojczyzna przeżywa swój ko
lejny renesans.
Współautorzy:
Maria Czajka, Maria Jankowiak,
Jolanta Pamuła, Marian Wiśniewski,
Iwona Wojciechowska

ukcesem zakończył się II Międzynarodowy Festiwal
mość o festiwalu, uwalniając sto wypełnionych helem balo
Działań Teatralnych i Plastycznych Zdarzenia
nów. Uroczystej inauguracji dokonała dyrektor Wiesława Quella, zapalając na placu Hallera festiwalowy znicz na scenie.
Tczew - Europa, który odbywał się w dniach od 7 do
Festiwalowe atrakcje z rozmachem rozpoczął zapowia
9 września 2001 roku. Już po raz drugi ulice Tczewa zamie
dany jako rewelacja Zdarzeń happening operowy Roniły się w ogromną, kolorową scenę teatralną. Ideą festiwalu
meo@Giulietta w reżyserii Michała Znanieckiego. Próby do
jest zderzenie młodych, początkujących artystów z mistrza
spektaklu z udziałem włoskich i polskich artystów trwały cały
mi, dlatego skierowany jest przede wszystkim do studentów
tydzień w sali Tczewskiego Centrum Kultury, hali Zespołu
i absolwentów różnych szkół artystycznych.
Szkół Ponadpodstawowych i na rynku. W przygotowaniach
Jak powiedział Jan Peszek w wywiadzie udzielonym
brali udział również mieszkańcy kamienic, którzy na czas
„Dziennikowi Bałtyckiemu":
prób i premiery udostępnili swoje mieszkania aktorom, śpie
- Festiwal jest bardzo potrzebny. Na razie jest to jedyna
wakom, scenografom i specjalistom od nagłośnienia. Dzięki
impreza w Polsce, mająca prezentować poszukiwania mło
dych artystów. Znalazłem prace, które są dowodem na to, że wspaniałej scenografii, przygotowanej przez studentów gdań
skiej ASP pod kierunkiem Mariusza Napierały i niebanalne
młodzi ludzie mają coś do powiedzenia i chcą coś robić.
mu oświetleniu, w piątkowy wieczór rynek zmienił się w plac
- Myślę, że to wspaniała rekomendacja - mówi dyrektor
Werony, miejsce akcji dramatu Szekspira. Wystąpili świato
festiwalu, Wiesława Quella. - Chcemy stworzyć europejskie
wej
sławy artyści: Loredana Arcuri, Massimiliano Gagliarforum dla różnorodnych kreacji z dopuszczeniem wszelkich
do,
Rocco
Chiumarullo, Debora Virello, Sandra Enel, Critechnik plastycznych. Pragniemy, aby widzowie festiwalu stali
stiana
Voglino
oraz zespół wokalny Faraualla z Bari, którzy
się obserwatorami poszukiwań awangardowych kierunków
przy
pomocy
studentów,
orkiestry i instrumentalistów przed
artystycznych, ilustrujących sztukę XXI wieku.
stawili
autorską
wersję
Romea
i Julii według Michała Zna
W tym roku jury wybrało spośród 90 zgłoszeń, nadesła
nieckiego.
Wydźwięk
tragedii
kochanków
został wzmocnio
nych z Polski i zagranicy, 13 działań teatralnych oraz instala
ny
przez
oprawę
muzyczną,
którą
opracowali
Beata i Andrzej
cji i 25 autorów prac malarskich do udziału w konkursie
Mańkowscy.
Zaskakujące
okazało
się
zakończenie
spektaklu:
o Grand Prix. W grupie finalistów znaleźli się studenci uczelni
kochankowie
giną,
nawet
magiczna
królowa
Maab
nie może
artystycznych z Warszawy, Wrocławia, Łodzi, Gdańska, Kra
pomóc
w
spełnieniu
tej
miłości,
ale
ich
pogrzeb
niespodziewa
kowa, a także z Perugii (Włochy), Mińska (Białoruś), Za
nie przemienia się w orszak weselny i przy dźwiękach Ave
grzebia (Chorwacja) i Erewania (Armenia), którzy w swoich
Maria wszyscy tańczą i radują się. Pozostaje tylko morał...
interpretacjach przedstawili własną, oryginalną wizję świata.
Następne festiwalowe dni to przede wszystkim propozy
Mimo niesprzyjającej pogody odbyły się wszystkie prze
cje konkursowe. Jury pod przewodnictwem prof. Jerzego
widziane w programie wydarzenia. Pierwszy dzień festiwalu
Krechowicza w składzie: prof. Teresa Miszkin, Agnieszka
rozpoczął się mocnym akcentem artystycznym. W sali Tczew
Koecher-Hensel, Dariusz Miłkowski, Leszek Mądzik, Bar
skiego Centrum Kultury odbył się panel z Leszkiem Mądzi
bara Osterloff, Jan Peszek, Janusz Plota oraz laureaci ubie
kiem, uznanym w świecie twórcą teatru plastycznego, kie
głorocznej edycji Zdarzeń - Bartosz Leszczyna i Adam
rownikiem artystycznym Sceny Plastycznej Katolickiego
Grzanka obejrzało 12 działań teatralnych (artyści z Armenii
Uniwersytetu Lubelskiego, który prowadziła dr Nina Kiraly,
nie otrzymali wiz i nie wzięli udziału w konkursie) i 45 prac
wybitna teatrolog i slawistka z Węgierskiego Instytutu Te
malarskich. W konkursie malarskim przyznano dwie równo
atralnego i Muzeum Teatralnego w Budapeszcie. Spotkanie
rzędne nagrody dla Pawła Szczerepy z Akademii Sztuk Pięk
poprzedziła multimedialna projekcja filmu Grzegorza Króli
nych w Warszawie oraz Katarzyny Korzenieckiej, również
kiewicza pt.: Jak najmniej światła, która wprowadziła wi
z warszawskiej ASP. Grand Prix festiwalu oraz statuetkę
dzów w tematykę teatru plastycznego, uświetniając jedno
Związku Polskich Artystów Plastyków, autorstwa prof. Ada
cześnie wystawę zdjęć ze spektakli L. Mądzika.
ma Myjaka, otrzymał zespół Teatro La Terrorismo Suka Off
Również w piątek odbył się wernisaż instalacji Transitart
z
Dąbrowy Górniczej za spektakl Matryca-Hardware. Jury
Janusza Ploty i Shyąria Gjurkaja ze Szwecji, których twór
przyznało
dwie równorzędne pierwsze nagrody dla Nicoli
czość obrazuje mieszanie się wartości regionalnych i euro
Boccini
i
Michele
Cogiorno - Wolna Ceramika Eksperymen
pejskich.
talna
z
Perugii
oraz
Barbary Wójcik z łódzkiej ASP za per
Oficjalne otwarcie festiwalu rozpoczęła parada z udzia
formance
Dokąd
idę?
Drugą nagrodę otrzymał Paweł Or
łem gości, uczestników i mieszkańców. Ten wielobarwny po
łowski
z
ASP
w
Krakowie
za Twarze, maski. Przyznano
chód obfitował w niespodzianki, których do końca nie chcieli
również
dwie
nagrody
specjalne.
Nagrodę burmistrza San
zdradzić organizatorzy. W niecodziennych rolach pojawili
Gemini,
Mauro
Paci
(tydzień
występów
we Włoszech), za
się Prezydent Miasta, Zenon Odya i tczewscy radni. Dyrek
bierze
do
Supraśla
Teatr
„Okno"
za
spektakl
Romans Pertor artystyczna, Halina Kasjaniuk, wysłała w świat wiado-
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limplina i Belisy, natomiast Rotary International uhonoro
wało Teatr Plastyczny „Makata" z Warszawy.
Spośród propozycji pozakonkursowych największy aplauz
publiczności otrzymał Jan Peszek i jego Scenariusz dla nie
istniejącego, ale możliwego aktora instrumentalnego. Zain
teresowanie tą awangardową sztuką Bogusława Schaeffera
przerosło oczekiwania organizatorów. Rozczarowanego tłu
mu miłośników talentu krakowskiego aktora nie uspokoiły
nawet zapewnienia samego mistrza, że specjalnie przyjedzie
do Tczewa ze swoim popisowym spektaklem.
Ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza młodszej wi
downi, cieszyły się występy Formacji Chatelet z Krakowa,
laureatów ubiegłorocznej edycji Zdarzeń. Grupa w składzie:
Adam Grzanka, Tomasz Jachimek, Adam Małczyk i Marcin
Sikora, poza znaczącymi nagrodami, zdobywa sobie coraz
większe grono sympatyków. Podczas festiwalu zaprezento
wali dwa przedstawienia: Recycling i Program Drugi.
Dla miłośników malar
stwa, prócz wystawy po
czątkujących artystów, or
ganizatorzy przygotowali
wyjątkową atrakcję - werni
saż prof. Teresy Miszkin.
Światowej sławy artystka,
której obrazy zdobią muzea
i prywatne kolekcje na ca
łym świecie, zaprezentowa
ła cykl zatytułowany Portret
intymny, będący przejmują
cym studium ludzkiej twa
rzy. Wernisaż u ś w i e t n i ł
występ Marka Batorskiego
i Jazz Quintet z Krakowa,
w których wykonaniu usły
szeliśmy standardy Rolinsa, Jobima oraz ich własne
kompozycje jazzowe.
Wydarzeniom festiwalo
wym towarzyszył konkurs na
wystawę sklepową nawiązu
jącą tematycznie do historii
Romea i Julii. Intencją orga
nizatorów było stworzenie odpowiedniej oprawy do spekta
klu Romeo@Giulietta. Do konkursu przystąpiło 10 wystaw.
Jury w składzie Michał Znaniecki, Paweł Jarzębski i Józef
Ziółkowski pierwszą nagrodę przyznało sklepowi „Optykon"
Sp. z o. o. Kolejne nagrody i wyróżnienie otrzymali: sklep
z galanterią skórzaną przy ul. Mickiewicza 5, sklep odzieżo
wy „U Małgosi" i BHZ „Junawex". Nagrodę czytelników
„Dziennika Bałtyckiego" i pamiątkowy puchar od redakcji
wygrała, zdobywając ponad połowę głosów, wystawa w księ
garni „Prestiż". W podziękowaniu za udział w konkursie
wszyscy uczestnicy otrzymali od organizatorów festiwalowe
upominki.
Festiwal Zdarzenia przekonał do siebie nie tylko uczest
ników i gości, ale również mieszkańców Tczewa. Mimo nie
sprzyjającej pogody, każdy spektakl plenerowy cieszył się
dużym powodzeniem. Występom klaunów, szczudlarzy to
warzyszył nieustannie śmiech dzieci, dla których przyjazd
artystów i żywy kontakt ze sztukąjest nie lada atrakcją. Tłu
my tczewian przyszły obejrzeć piątkowe widowisko Romeo(a),Giidietta.

- To bardzo ważne, że mieszkańcy zaakceptowali festi
wal- stwierdziła dyrektor Wiesława Quella. - To nieodzow
ny warunek, aby takie przedsięwzięcia również w przyszło
ści zakończyły się sukcesem. Nie można zapominać o tym, że
dla Tczewa festiwal jest ogromną szansą i niepowtarzalną
formą promocji. I to nie tylko w Polsce. Festiwaljest obecny
w internecie, a spektakl ,,Romeo@Giulietta" był transmito
wany na żywo przez Interię z pięciosekundowym opóźnieniem.
Nasi zagraniczni goście byli tak zadowoleni z pobytu w Tcze
wie, tak zachwyceni gościnnością i uprzejmością Pola
ków, że z radością przyjęli nasze zaproszenie na kolejne
edycje festiwalu. Ich opinia jest dla nas najlepszą rekla
mą i największą nagrodą. Mówiąc o udziale mieszkań
ców nie można zapominać o ludziach dobrej woli, wo
lontariuszach, których pomoc i wkład pracy są wprost
nieocenione. Kontakt z tymi ludźmi jest dla mnie źródłem
wiary w sens tego, co robię. Wierzę, że festiwal, skoro przy
ciąga tylu fantastycznych ludzi,
ma szansę przetrwania w tych
trudnych dla kultury czasach.
Wiem, że nie można zadowolić
wszystkich, zawsze pojawią się
glosy krytyczne. Dobrze, jeśli
jest to konstruktywna krytyka, bo
pomaga nam robić coraz lepszy
festiwal. A tak naprawdę jest to
nasz festiwal, nasz - czyli Tcze
wa i wszyscy mieszkańcy mogą
na tym tylko zyskać — dodaje
dyrektor. - Dlatego szczególnie
dziękuję tym, których udało mi
się przekonać, że Zdarzenia są
czymś ważnym
dla miasta
i polskiej kultury. Nie udałoby
się zorganizować tegorocznej
edycji festiwalu bez pomocy
sponsorów.
Obok sponsora
głównego Telekomunikacji
Polskiej S.A. - wśród najwięk
szych mecenatów znajdują się:
Pomorska Strefa Ekonomiczna
Sp. z o.o., Flextronics, drukar
nia „Druk" z Gdańska, Nationale-Nederlanden, Po
wszechny Zakład Ubezpieczeń, „Polnord" i Bank Spół
dzielczy w Tczewie. Pomogło też wiele instytucji i firm
prywatnych. To głównie ich zasługa, że mogliśmy stwo
rzyć festiwal ambitny, oryginalny, który ma szanse stać
się piękną wizytówką Tczewa.
Przyszłość Zdarzeń jest bardzo niepewna. Trudna sytu
acja gospodarcza odbija się na kondycji kultury. Nie można
jednak zmarnować takiej okazji, jaką jest dla Tczewa festi
wal. W rzeczywistości byłoby to wielkie nieporozumienie.
Najtrudniejsza praca, głównie organizacyjna, została już wy
konana, bowiem festiwal zaistniał w świadomości środowisk
twórczych, a artyści chcą do Tczewa przyjeżdżać.
Przy zaangażowaniu całego miasta kolejne edycje, rów
nie udane, stanąsię przedsięwzięciem realnym. Chyba warto
zainwestować w przyszłość kultury. Festiwal stanie się sen
sowną alternatywą dla kultury masowej. Nie można ciągle
tłumaczyć się codziennym pośpiechem, natłokiem zajęć i po
zostawić wychowanie młodego pokolenia programom typu
reality show.
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Sceny ze spektaklu Romeo@Giulietta
- Szekspir/Znaniecki.
Po lewej balkon Romea (zielony),
a po prawej Giulietty (czerwony).
Poniżej kamienica Capuletich

II nagrodę przyznano Pawłowi Orłowskiemu
z ASP Kraków za Twarze, maski

Spektakl pt. Wielkie spalanie zrcaliz(
przez Pawła Orłowi
i Teatr Plastyczny „Makata" z Warszawy

eaci ubiegłorocznego festiwalu,
Formacja Chatelet z Krakowa
w spektaklu pt. Recycling

Fragment wystawy prof. Teresy Miszki
Portret intymny, której podczas wernisażu towarzysz;
wvsteo Marka Batorskiego i Jazz Ouintet z Kraków

Ornassowie z Raj ko w
BOGDAN BIELIŃSKI

ierwszoplanową postacią wśród Ornassów, patrząc
już z perspektywy siedmiu pokoleń tego rodu, jest
niewątpliwie Jan Chryzostom (1859-1932), wybitny
praktyk prawniczy, piastujący wysokie stanowiska sądowe
do wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Toruniu włącznie.
Obszerny jego biogram autorstwa K. Przybyszewskiego
zamieszczony jest w I tomie Toruńskiego Słownika Bio
graficznego.
Urodził się 24 stycznia 1859 roku w Rajkowach, a rodzi
cami jego byli Jan Ornass i jego druga, żona Karolina Steinków. Po ukończeniu Progimnazjum Biskupiego w Pelplinie
naukę kontynuował w Gimnazjum Chełmińskim, gdzie zdał
maturę. Prawo studiował w latach 1878-1882 we Wrocławiu
i w Berlinie. W 1894 roku powierzono mu stanowisko sę
dziego Sądu Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim. Przeszedł
przez wszystkie szczeble drabiny sądowniczej. Sędzią Sądu
Okręgowego w Elblągu został w 1900 roku. W roku 1908
przeniesiony został na stanowisko sędziego Sądu Apelacyj
nego w Kwidzynie, a wkrótce potem mianowany tajnym radcą
przy Wyższym Sądzie Krajowym. Pokonywanie tych szcze
bli musiało być dla Jana Ornassa tym trudniejsze, że zaborca
pruski raczej odsuwał Polaków od stanowisk sędziowskich
niż ich awansował. Na rzecz sprawy polskiej działał teżjako
przewodniczący komisji kontrolnej plebiscytowej na powiat
Kwidzyn, co opóźniło nawet objęcie przez niego stanowiska
wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Toruniu, na które nomi
nację otrzymał z początkiem 1920 roku, a faktycznie objął je
pod koniec tego roku. Ze służby wystąpił w październiku
1925 roku ze względu na pogarszający się stan zdrowia,
a w szczególności kłopoty ze wzrokiem. Odznaczony został
w 1924 roku Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski. Ożenił się z Elfrydą Gnueffky, ewangeliczką rodem
z Francji. Z czwórki jego dzieci przeżyły tylko dwie córki:
Anna - niezamężna nauczycielka w Toruniu, żyła w latach
1891-1983 oraz Elżbieta, która poślubiła lekarza Zawadz
kiego i razem zamieszkali w Malborku.
Jan zmarł 22 marca 1932 roku i pochowany został na
cmentarzu staromiejskim w Toruniu. We wspólnym okaza
łym grobowcu spoczywa też jego żona i córka Anna.
W rodzinie Ornassów prawników było wielu, ale Jana
Chryzostoma nie przebije chyba już nikt. Zawód ten obrali
takżejego dwaj bratankowie: Jan (1901-1985) i Franciszek
(1918-1951), synowie Franciszka i Albiny Marchlewskiej.
Jan urodzony około 1901 roku w Rajkowach, żonaty,
zawód prawniczy wykonywał w mieście Sępólnie, w którym
karierę zawodową rozpoczął jego sławny stryj. Wiadomo, że
Jan należał do związku filomatów, a także społecznie udzie
lał się w harcerstwie. Zmarł w 1985 roku w Sępólnie.
Podczas, gdy Jan był pierworodnym synem Franciszka
i Albiny, to jego brat Franciszek był najmłodszym spośród
pięciorga rodzeństwa. Urodził się 20 maja 1918 roku w Gdań
sku. W 1948 roku aplikował w sądzie w Toruniu. Początko
wo był sędzią potem przeszedł do palestry. Ożenił się z Anną
Zakrzewską. Mieli jedyną córkę Alicję, która po wyjściu za
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mąż, również zamieszkała w Toruniu. Franciszek zmarł
3 sierpnia 1951 roku i pochowany został w Sopocie.
Prawnikiem jest również współcześnie żyjący Henryk
Ornass, syn Józefa i Janiny Groenwald, urodzony w 1937
roku w Wejherowie. Przez wiele lat wykonywał zawód ad
wokata w Zgorzelcu, później przyjechał do Torunia. Prowa
dzi własną kancelarię prawniczą poza Toruniem. Ożenił się
w Chełmnie z Marią Sobol, która także jest adwokatem. Ich
córka Jolanta (ur. 1963) też jest prawnikiem. Wyszła za mąż
za Mariusza Kamińskiego w 1988 roku. Troje ich dzieci, po
dobnie jak matka, zachowały nazwisko Ornass.
Zawód prawniczy familii Ornassów przeplata się z na
uczycielstwem.
I tak Franciszek Ornass (1910-1940), syn Eugeniusza
i Rozalii z d. Bielińskiej urodził się 15 kwietnia 1910 roku
w Rajkowach. Z wykształcenia był nauczycielem. W trakcie
służby wojskowej zdobył stopień oficerski. Wiedzę pedago
giczną i przeszkolenie wojskowe wykorzystał też do organi
zacji i działalności w strukturach harcerskich. Sam założył
drużynę w Wielkim Kacku koło Gdyni. Ożenił się z Heleną
Latko; byli bezdzietni. W okresie międzywojennym należał
do Związku Zachodniego. W 1939 roku walczył na Kępie
Oksywskiej i stąd wzięty do niewoli został osadzony w Oflagu
Prenzlau. Stamtąd odtransportowano go do Gdańska. Tu z na
ruszeniem konwencji genewskiej osadzony w obozie Stutthof został zamordowany w czerwcu 1940 roku. Pochowa
ny jest na gdańskiej Zaspie. Pośmiertnie odznaczony został
krzyżem Virtuti Militari. Upamiętniono go również na tabli
cy wmurowanej w Studium Nauczycielskim w Gdyni, po
święconej gdyńskim nauczycielom pomordowanym w latach
drugiej wojny światowej.
Stefania z d. Ornass ur. 26 grudnia 1906 roku w Gdań
sku Oliwie, córka Franciszka i Albiny Marchlewskiej, począt
kowo uczyła w Gimnazjum Macierzy Szkolnej w Wolnym
Mieście Gdańsku. Po wojnie była nauczycielem akademic
kim, po utworzeniu Uniwersytetu Gdańskiego uzyskała ty
tuł docenta. Stefania była siostrą rodzoną wyżej wspomnia
nych prawników Jana i Franciszka. W 1938 roku poślubiła
w Wolnym Mieście Gdańsku Zbigniewa Rynducha, również
pracownika naukowego. Stefania zmarła w roku 1995, a jej
mąż wcześniej - w 1988 roku.
Nauczycielem emerytowanym jest także Władysława
Thiel ze Sztumu, młodsza siostra wyżej wspomnianego Fran
ciszka, działacza harcerskiego. Jej córka Teresa, zamężna
Kubacka, jest sędzią Sądu Okręgowego w Gdańsku.
Daleko nie wyczerpującą listę katalogu zasłużonych osób
ograniczono tylko do dwóch zawodów: prawników i nauczy
cieli. Niech zatem będzie wolno ją zamknąć kimś piastują
cym funkcję w organach administracji terenowej.
Jan Ornass (1886-1977 ?) syn Aleksandra i Franciszki
Wojciechowskiej, z wykształcenia farmaceuta, piastował
w okresie międzywojennym funkcję starosty w Sępólnie
i Tucholi. Urodził się 18 stycznia 1886 roku w Lisewie, gdzie
rodzice jego mieli całkiem pokaźny majątek ziemski.

Męscy potomkowie rodu Ornass z Rajków
Jan Ornass
Anna Niklas
Rajkowy
Tomasz Ornass
(1821-1912)
kawaler

Jan Ornass
(1825-1901)
1. Barbara Hillar
2. Karolina Steinkow
(patrz odrębny wykres)

1

Józef Ornass
(1838-1898)
Barbara Landsberg
Rozental

Paweł Ornass
(1864-1949)
kawaler

III

Józef Ornass
(1900-1966)
Janina Groenwald

IV

Henryk Ornass
(ur. 1937)
Maria Sobol
Toruń

i

Eugeniusz Ornass
(1870-1942)
Rozalia Bielińska
Rajkowy

Franciszek Ornass
(1910-1940)
Helena Latko

Eugeniusz Ornass
(1919-1944)
kawaler

Eugeniusz Ornass
(ur. 1927)
Elżbieta Zielińska
Chełmno

Jan Ornass
(ur. 1931)
I. Elżbieta Czyżewska
2. Stanisława Chojnacka
Rozajny

Andrzej Ornass
(ur. 1969)
kawaler

Jarosław Ornass
(ur. 1966)
Teresa Kubajek

VI

Michał Ornass
(ur. 1989)

VII

Franciszek Ornass
(1832-1857)
kawaler

1

Ryszard Ornass
(1874-1940)
Leokadia Komorowska
Pelplin
Brunon Ornass
(1908-1954)
Helena Więckowska

Hugon Ornass
(1912-1946)
kawaler

i

Maria
Józef
Bieliński

potomkowie żeńscy
(wyjątkowo)

Krzysztof Ornass
(ur. 1993)

J-

brak potomków męskich

Załącznik do powyższego wykresu
Jan Ornass
syn Jana i Anny Niklas
(1825-1901)
1. Barbara Hillar
2. Karolina Steinkow
Rajkowy
Jan Ornass
(1859-1932)
Elfryda Gnueffky
Sępulno

1

i

Józef Ornass
(1894-1952)
Helena Tollik

i

Mieczysław Ornass
(1897-po 1971)
żona Czeszka

Franciszek Ornass
(1865-1944)
Albina Marchlewska
Rajkowy, Gdańsk
Ornass
1939)
Zofia

|1I

_A————

Jan Ornass
Alfons Ornass
(1886-po 1977)
(1889-1939-45)
Ernestyna Niczalk
kawaler

Aleksander Ornass
(1861-1930)
Franciszka Wojnowska
Lisewo, Kielbasinek

1

I

Ornass

Jan Ornass \
Franciszek Ornas
(1901-1985) \
(1818-1951)
żonaty
\ Anna Zakrzewska
J. Stefania Ornass J_
(1906-1995/96
Zbigniew Rynduch

Powiązania Hillarow z Ornassami
Piotr Hillar
syn Pawła i Marianny May
Barbara Niklas
Rajkowy
1. Tomasz Hillar
(1780-1854)
Rozalia Ornass
(1789-1857)
Rajkowy gosp. „Podlas"
4. Jan Kazimierz Hillar
(1821-1903)
Barbara Ornass*
Rozalia Ornass*
(ur. 1820)
Rajkowy gosp. „Podlas"

KITIR

5. Barbara Hillar
(ur. 1823)
Jan Ornass*
(ur. 1825)

5. Anna Petronella Hillar
(1800-1881)
Mateusz Ornass
zm. przed 1843 r.
Jan Szczepański
Langmesser

Uwaga:
* Rozalia, Barbara i Jan Ornassowie
są rodzeństwem i zstępnymi
Jana Ornassa i Anny Niklas
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Rodzeństwo miał liczne, bo razem było ich jedenaścio
ro. Ożenił się z Ernestyną Niczalk i miał z nią cztery córki.
Maria, Wanda i Ewa wyszły za mąż, a Aleksandra zmarła
przed 1939 rokiem w wieku 20 lat. W 1933 roku, pełniąc już
funkcję starosty, wyznaczony został do przeprowadzenia
wyborów do rady Pomorskiej Izby Rolniczej z obszaru tucholsko-sępoleńskiego. „Pielgrzym" z 29 maja 1938 roku
odnotował obietnicę Jana Ornassa, wtenczas starosty
w Tucholi, na uzyskanie pożyczki w wysokości 3 000 zł
w Komunalnej Kasie Oszczędności, koniecznej do utrzy
mania miejscowego gimnazjum.
Olgierd, syn Adama i Zofii, wyjechał do Anglii, a Mie
czysław, student Wydziału Mechanicznego Politechniki
Gdańskiej, osiadł w Pradze i tu ukończył studia w stopniu
inżyniera. Tu też ożenił się z Czeszką; pozostali bezdzietni.
Oboje zmarli na początku lat siedemdziesiątych.
Fot. ze zbiorów autora

Ważniejsza bibliografia:
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Gdańsk 1999.
B. Bieliński, Rody ziemiańskie w dawnych Rajkowach, Ko
ciewski Magazyn Regionalny, nr 3-4, Tczew 1995.
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B. Bieliński, Wybrane koligacje Tollików, Kociewski Magazyn
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Jan Ornass,
syn Aleksandra,
starosta
w Sępólnie i w Tucholi

Powóz Ornassów
w Kiełbasinku

a

Ruiny grobowca
w Ornassowie

0

Grobowiec
Ornassów
w Kiełbasinie

Dom mieszkalny
w Rajkowach,
dawniej należący
do rodziny

Prezentujemy kolejne dwie prace z Międzyszkolnego Konkursu Historycznego
„Dokumentacja zabytków z regionu tczewskiego".
Są to prace uczniów Zespołu Szkół Kolejowych im. Alfonsa Runowskiego w Tczewie.

Mury obronne Gniewa
.PIOTR PALUCHOWSKI

Wisła to królowa polskich rzek. Jej ujście przez długie wieki stanowiło klucz do gospodarczego
panowania w Polsce. Na wysokiej wiślanej skarpie, ciągnącej się od Bydgoszczy do Tczewa, już w śre
dniowieczu powstały liczne warownie strzegące Pomorza Gdańskiego przed Prusami. Potem przed
Krzyżakami kontrolującymi ten szlak handlowy. Dopiero w XIX i XX wieku Wisła straciła na znacze
niu. Dzisiaj mało kto z głębi Polski odwiedza Pelplin, Gniew, Nowe i Świecie by podziwiać nagroma
dzone tam skarby kultury. Pisząc tę pracę chciałbym, jednocześnie przybliżyć czytelnikowi ten re
gion, zawsze będący w cieniu wielkiego Gdańska.
Odwiedzający Gniew po raz pierwszy mógłby odnieść wrażenie, że został przeniesiony w czasie,
gdyby nie samochody na uliczkach i współczesne ubiory mieszkańców. To niewielkie miasteczko z do
minującym gotyckim zamkiem i wąskimi uliczkami Starego Miasta, dużo lepiej oddaje klimat śre
dniowiecznego miasta niż przereklamowany Malbork. Nieduży spadzisty rynek wyłożony brukiem,
masywne kilkusetletnie kamienice z podcieniami oraz ratusz z czerwonej cegły sprawiają, że Gniew
jest jednym z najładniejszych nadwiślańskich miasteczek o średniowiecznym rodowodzie.

Zarys historyczny budownictwa obronnego.
Rola murów miejskich w fortyfikacji
'znaczeniu ogólnym przez słowo fortyfikacja ro
zumiemy zespoły obiektów fortyfikacyjnych na
które składają się: forty, mury obronne i umocnie
nia ziemne. Rozróżniamy fortyfikację polową i stałą.
Fortyfikacja polowa obejmuje umocnienia zbudowane
w trakcie działań wojennych i mają one tylko charakter do
raźny lub pozycyjny. Ten typ fortyfikacji znany był od cza
sów najdawniejszych. Od XVI wieku stosowano szańce po
lowe (wały ziemne lub rowy), a od XVII wieku stosowano
linię redanową(trójkątne, okryte od tyłu dzieło fortyfikacyj
ne w postaci wałów ziemnych osłoniętych fosą). W XIX wie
ku pojawiły się okopy strzeleckie (wykopy ziemne przysto
sowane do prowadzenia ognia). Podczas pierwszej i drugiej
wojny światowej nastąpiła ogromna rozbudowa ciągłych li
nii rowów strzeleckich.
Natomiast do fortyfikacji stałej zaliczają się umocnienia
terenu granicy kraju oraz ważnych pod względem taktycz
nym i strategicznym rejonów w jego głębi. Poszczególne
budowle wiążą się ze sobą w zespoły zwane dawniej dzieła
mi, a obecnie fortami, punktami i węzłami oporu, twierdza
mi i rejonami umocnień, w których możemy wyróżnić: za
pory, stanowiska ogniowe, stanowiska dowodzenia oraz
schrony. Już w starożytności istniały potężne mury z baszta
mi (Niniwa, Babilon, Troja) oraz nadgraniczne systemy for
tyfikacyjne (Wielki Mur Chiński). W średniowieczu zaczęto
budować warowne grody drewniane, a później murowane
zamki obronne, umocnienia klasztorów i obwarowania miast.
Wraz z pojawieniem się i szybkim rozwojem artylerii, miej
sce średniowiecznej fortyfikacji murowanej zajęła fortyfi
kacja bastionowa. Funkcję murów przejęły nasypy ziemne
odziane kamieniami i głębokie fosy. Baszty zastąpiono ba
stejami, a od XVI wieku bastionami. Powstała we Włoszech
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fortyfikacja bastionowa była stosowana również w Polsce
(Bar, Kamieniec Podolski, Wawel, Zamość). Odmianą tego
rodzaju była fortyfikacja holenderska budowana najczęściej
z ziemi i drewna. Do najwyższego rozwoju doprowadził for
tyfikację bastionową S. Yauban.
Po wojnach napoleońskich pojawiła się fortyfikacja po
ligonowa, charakteryzująca się pierścieniami wysuniętymi
poza mury, zwane fortami. Główną rolę odgrywały wały.
W drugiej połowie XIX wieku, wskutek zwiększenia siły arty
lerii, ważnym elementem stały się twierdze fortowe (Modlin,
Kraków, Osowiec, Przemyśl). Po pierwszej wojnie światowej
zanikły twierdze i forty, które zastąpiono umocnieniami cią
głymi, stanowiącymi systemy ukrytych w ziemi potężnych i po
łączonych ze sobą schronów żelbetonowych z kopułami pan
cernymi (Linia Maginota, Linia Zygfryda, Linia Mannerheima).
Pojawił się nowy system fortyfikacji, tzw. rejon umocniony,
który odgrywał główną rolę podczas drugiej wojny światowej
i przetrwał w zmodernizowanej wersji do czasów obecnych.
Mury miejskie były podobne do zamkowych, choć nieco
od nich niższe. Jednakże mury otaczające miasto, w przeci
wieństwie do zamkowych były dzielone od strony zagroże
nia na segmenty za pomocą baszt, rozmieszczonych na
odległość skutecznego strzału (ok. 40-60 cm), były to pro
stokątne występy murów (4,5 x 6-7 x 10 m) otwarte od stro
ny miasta i niekiedy wyższe od pozostałych partii murów.
Murów obronnych nie wytyczano w trakcie rozmierzania miasta. Niejednokrotnie początkowo otaczano miasto
jedynie wałem. Budowa murów była procesem długotrwa
łym, częstokroć ciągnęła się, kiedy to urządzenia obronne
modernizowano i rozszerzano, dostosowując do nowych
potrzeb. Wznoszenie murów miejskich rozpoczynano praw
dopodobnie na ogół od budowy wież, w których znajdowały
się bramy wiodące do miasta. Brama ta była okuta kratą drew
nianą, opuszczaną do dołu, a zabezpieczona dodatkowo przez
zwodzone mosty nad fosą.
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Historia Gniewa
ierwsza wzmianka historyczna i jednocześnie najstar
szy zapis pochodzi z 1229 roku kiedy to książę Warci
sław nadał południową część ziemi gniewskiej i samą
wieś cystersom z Oliwy. Warto zauważyć przy tym, że obo
wiązująca do dziś nazwa przyjęła się już w średniowieczu.
Niestety zakon cystersów został wygnany z ziemi gniewskiej
już w 1258 roku. Wtedy to Sambor II złupił i zajął okoliczne
wioski. Cystersi powrócili, jeszcze na krótko, na te tereny
po pokonaniu Sambora w 1272 roku. Książę zbiegł na
ziemie krzyżackie, gdzie w 1276 roku zapisał Gniew
Krzyżakom. Była to nie do końca legalna darowizna, ale
Krzyżacy rozpoczęli dynamiczne zabiegi w celu przeję
cia ziemi gniewskiej, stanowiącej doskonały przyczółek
do ekspansji na Pomorze Gdańskie.
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kilometrów. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej ukon
stytuowała się w mieście Rada Ludowa. Ten półroczny okres
wszedł do historii pod nazwą „Republika Gniewska". Na po
czątku 1920 roku Gniew stał się ponownie siedzibą starostwa.
Niemcy zajęli miasto 2 września 1939 roku. Po wojnie po
wstało w Gniewie kilka nowych zakładów przemysłowych,
w tym fabryka keramzytu oraz nowe osiedle mieszkaniowe.
Wśród okolicznej ludności utarły się dwa powiedzenia
dotyczące Gniewa: Twój Gniew, a mój Tczew oraz Ja nie je
stem z Gniewa, żebym się gniew aP.

Mury miejskie - dawniej i dzisiaj

iejskie mury opasywały niegdyś miasto ciasnym
pierścieniem i z umocnieniami zamku tworzyły
zwarty system fortyfikacyjny. Okres powstania
Darowizna ta w roku 1282 usankcjonowana została
murów nie jest dokładnie znany. Do wzniesienia obwarowań
w układzie milickim, zawartym między księciem pomorskim
miejskich zobowiązał się sam Zakon w dokumencie lo
Mściwojem a Krzyżakami. Doceniając strategiczne znacze
kacyjnym z 1297 roku: hem firmare promittimus civitanie Gniewu już w 1283 roku przybył tu konwent zakonny z Po- tem, ouando fratres decreverint et yiderina, ouod sibi
tebergu w ziemi dobrzyńskiej i rozpoczęto budową zamku'.
expediet atoue terrae, co oznacza Przeto zobowiązujemy
Zamek budowano blisko 70 lat.
się umocnić miasto, wtedy gdy bracia uznają to za naj
Miasto otrzymało prawa miejskie w 1297 roku. W rę
korzystniejsze dla nich i dla tej krainy*.
kach polskich Gniew po klęsce grunwaldzkiej był bardzo
Można przypuszczać, że na początku XIV wieku budo
krótko. Po klęsce wojsk polskich pod Chojnicami mieszcza
wa zamku była ukończona, więc Zakon przystąpił do budo
nie oddali miasto Krzyżakom. Na blisko dwanaście lat Gniew
wy umocnień miasta. Dzięki temu zespół zamku i miejskie
stał się krzyżacką bazą wypadową na Pomorze.
mury obronne tworzyły jedną całość. Budowano je odcinkami
W styczniu 1464 roku miasto zostało zdobyte przez woj
o długości piętnastu metrów, na co wskazuj ątzw. szwy czyli
ska polskie pod wodzą Piotra Dunina. Od tego roku Gniew
pionowe łączenia widoczne w północnych częściach murów.
stał się siedzibą starostwa.
Do budowy muru w części cokołowej użyto dużych, nie
Okres spokoju zakończył się dopiero w początkach XVII
regularnego formatu głazów polnych o nieobrobionych
wieku, kiedy to Szwedzi dwukrotnie „nawiedzali" miasto.
powierzchniach oraz cegły gotyckiej5. Używano zaprawy
Po raz pierwszy w czasie wyprawy Karola Gustawa na Po
z domieszką gruboziarnistego piasku* lub gruzu ceglanego1.
morze w roku 1626, a po raz drugi podczas Potopu. Później
Wysokość zaprawy wynosiła około 1-1,05 m. Natomiast pier
przez Gniew przechodziły wielokrotnie wojska stron walczą ścień murów miał grubość około 1,2 m i przybrał formę niere
cych w wojnie północnej i siedmioletniej1.
gularną, która została narzucona poprzez ukształtowanie te
renu. Zamknięty był blankami (zębate zwieńczenia murów
W latach 1667-1696 starostą gniewskim był Jan III So
obronnych, osłaniających strzelających łuczników), wzdłuż
bieski. Niestety podczas jego kadencji miasto upadło wsku
których przebiegał od strony miasta drewniany ganek.
tek zarazy nawiedzającej Gniew w latach 1678 i 1708 oraz
W murach obronnych Gniewa dominuje układ gotycki
wojen północnych.
charakteryzujący się tym, że w każdej warstwie na przemian
Po pierwszym rozbiorze państwo pruskie zaczęło osadzać
w mieście ludność niemiecką. Miasteczko nie rozwijało się zbyt wozówka czyli długi bok i główka, krótszy bok cegły. Ale
możemy też odnaleźć fragmenty wiązania wendyjskiego
dynamicznie. W 1852 roku zbudowana linia kolejowa z Byd
(w każdej warstwie na przemian dwie wozówki i główka).
goszczy do Gdańska ominęła miasto w odległości jedenastu

Fragment murów u wylotu ul. Jana lii Sobieskiego.
Widoczne wiązanie wendyjskie
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Dom Bramny stojący w miejscu nie istniejącej
Bramy Zamkowej

W pierścieniu murów, z wyjątkiem odcinka wschodnie
go od strony zamku, zbudowano w równych odległościach
16 dwukondygnacyjnych baszt pozostawionych na kamien
nych fundamentach. Każda z nich w rzucie była prostokątna
i wysunięta przed linię murów obronnych. W wyższej kon
dygnacji znajdowały się otwory strzelnicze, z których moż
na było ostrzeliwać podnóża murów. Od strony miasta były
otwarte.
W surowości form oraz braku wszelkich podziałów i de
koracji ornamentalnych widać wyraźnie funkcje czysto obron
ne. Od strony południowo-wschodniej narożnika murów
miejskich aż do portu wzniesiono fortyfikacje o długości oko
ło 130 m. Ceglane mury fortyfikacji umacniały dwie baszty:
przedbramna i portowa. Pierwsza z nich ochraniała przejście
bramne wiodące do zamku. Miała wymiary 7,7 m. Użytko
wana była w sposób ciągły i jako pierwsza broniła dostępu
do zamku. Pełniła również rolę stacji kontroli nad przepra
wą na Wiśle oraz punktu celnego. Natomiast baszta portowa
była niewielkim obiektem (4,8 x 3,6 m). Użytkowana była
jedynie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia ze strony
nieprzyjaciela.
Tak jak wyżej wspomniałem baszty stanowiły flanki
(boczna część budowli fortyfikacyjnej) bram miejskich włą
czonych w ciąg murów obronnych. Niestety, wszystkie bra
my zostały rozebrane w ciągu XIX wieku. W Gniewie istnia
ły cztery bramy. Pierwsza z nich znajdująca się od strony
wschodniej zwana była Bramą Zamkową i prowadziła do
zamku. Można przypuszczać, że istniał przy niej drewniany
most nad suchą fosą która rozdzielała oba człony fortyfika
cji: miejskie mury obronne i zamek. Natomiast od strony za
chodniej istniała Brama Gdańska, której zarys w ostatnich
latach odkryto podczas prac archeologicznych. Poprzez bra
mę przebiegał stary szlak handlowy. Trzecią bramą była Bra
ma Malborska. Broniła dostępu do miasta od strony północ
nej. Stronę południową osłaniała Brama Wodna. Poza tym,
że brama posiadała ciężkie dębowe skrzydła nabite żelazny
mi okuciami wzmocnionymi kratą, brak jakichkolwiek prze
kazów ikonograficznych i opisowych.
Mury miejskie od strony północnej i zachodniej były za
bezpieczone fosą wypełnioną wodą. Natomiast od strony
wschodniej i południowej istniał łagodny stok otoczony
wodami Wisły i wpadającej do niej Wierzycy. Teren ten zwany
był podzamczem, na który można było tylko dostać się od
strony Gniewa i przeprawy przez Wisłę. Znajdował się tam
port rzeczny. Na podzamczu mieszkali rybacy.
W Gniewie istniała również sucha fosa, która oddzielała
miasto od zamku. Fosę zabezpieczał dodatkowy odcinek muru
z basztami odbijający w linii ukośnej od południowo-wschod
niego naroża obwarowań miejskich. Mur przebiegał od Bra
my Gdańskiej do Bramy Wodnej. Stanowił on zarazem
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zamknięcie przedpola i posiadał prawdopodobnie dwie baszty
oraz bramę, przez którą wiodła droga do właściwego wjazdu
na teren zamku.
W trakcie badań archeologicznych w 1981 roku odkryto
fundamenty baszty oraz odcinek muru, stwierdzając przy tym,
że jeszcze w średniowieczu dobudowano doń pomieszcze
nia spichrzowe. Dalsze dwie baszty okrągłe włączono w ciąg
murów w sąsiedztwie Bramy Gdańskiej. Zbudowano je
w pierwszej połowie XV wieku i wiązało się to z przebudo
wa zamku w 1422 roku. Zespół obronny skutecznie opierał
się atakom, zdobywany był po długotrwałych oblężeniach
i odcięciu dowozu amunicji oraz żywności.
Gdy Gniew powrócił do Polski nie odgrywał już więk
szej roli strategicznej. Dlatego też w okresie tym mury pod
upadły i blisko 100 lat po zawarciu drugiego pokoju toruńskie
go pisano: Miasto zbudowane nad Wisłą ,około którego mur
jest potrzebujący naprawy*. Z lustracji przeprowadzonej
w 1565 roku dowiadujemy się, że miasto było otoczone
murami z dwunastoma okrągłymi i kwadratowymi wie
9
żami oraz trzema bramami . W okresie najazdów szwedz
kich usypano wały ziemne i zbudowano wysunięte na
zewnątrz szańce przed bramami miasta. Jednak szańce
uległy szybkiemu zniszczeniu. Lustracja z 1664 roku po
daje, że szaniec przy zamku jest już stary i po części się
rozwalił. Umocnień tych nie naprawiono bowiem w lu
stracji z 1765 roku mówi się o nich:...wały i fosy zdemo
lowane i ruinie podległe™.
Z upływem czasu mury wykorzystane były jako oparcie
dla domów mieszkalnych i zatraciły one swe funkcje obron
ne. Do dzisiaj zachowały się jedynie fragmenty murów od
strony północnej, zachodniej i południowej. W 1806 roku
rozebrano linię murów zewnętrznych od strony południowozachodniej. Wiemy, że w 1828 roku nie istniały już bramy:
Gdańska i Malborska. Natomiast przed 1887 rokiem prze
stała również istnieć Brama Wodna. Po bramach pozostały
jedynie relikty zachowane pod ziemią. Podczas prac arche
ologicznych w 1975 roku zostały odsłonięte zarysy funda
mentów Bramy Gdańskiej oraz poprzedzającego ją przedbramia. Badania archeologiczne potwierdziły istnienie pod
ziemią resztek Bramy Wodnej. W trakcie badań archeolo
gicznych w 1979 roku natrafiono na elementy konstrukcji
drewnianej Bramy Zamkowej.
Na dzień dzisiejszy istnieją dwa zespoły murów z prze
rwami. Pierwszy zespół północno-zachodni z trzema baszta
mi prostokątnymi i jedną okrągłą ciągnie się wzdłuż ulicy
Górny Podmur. Natomiast w zespole południowo-zachodnim zachowało się pięć prostokątnych baszt. Mury widocz
ne są w pełni od zewnętrznej strony miasta, ponieważ od
wnętrza zasłoniły je na całym przebiegu przylegające do nich
domy mieszkalne.
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Od sądu po książnicę
^

KAROLINA^ SZYGULSKA

Gdy w 1868 roku Tczew stracił status miasta-twierdzy, tereny bastionów zostały przez rząd sprze
dane kolei, żegludze wiślanej lub osobom prywatnym. Wokół tych szańców, położonych bliżej miasta,
ukształtowały się XIX-wieczne przedmieścia.
Najwcześniej powstało górne przedmieście, oficjalnie potem zwane Przedmieściem Berlińskim,
a jeszcze później Gdańskim. Ukształtowało się ono wzdłuż historycznego traktu gdańskiego czynne
go już w XIII wieku. Obecna ulica Jarosława Dąbrowskiego początkowo była szosą, z czasem zabu
dowaną niepokaźnymi chałupami. Współczesny kształt tej głównej ulicy starego Tczewa został nada
ny w połowie XIX wieku, kiedy zasypano frontową groblę przed Bramą Wysoką, którą rozebrano już
w 1832 roku. Pierwotnie, od 1898 roku, ulica Przedmiejska była węższa - w porównaniu z obecną
szerokością - o około 2,5 m. Na całej długości miała charakter pierwszego jej odcinka, tzn. między
bramą a wylotem ulicy Kościuszki. Z szosy dojazdowej zaczęła się przekształcać po 1850 roku w za
budowaną ulicę, ale domy przy niej powstające miały znaczenie rolniczo-rzemieślnicze. Do czasów
obecnych nie zachował się ani jeden przykład mieszkalnego budownictwa ówczesnego przedmieścia.
Secesyjne kamienice, nawet te najmniej okazałe, jednopiętrowe pochodzą już ze schyłku XIX wieku
lub z przełomu następnego stulecia.

J

edyną pozostałością tamtych czasów jest budynek byłe
go Sądu Grodzkiego, obecnie - po adaptacji - siedziba
główna Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra
Skulteta. Budynek sądu wraz z więzieniem był na owe czasy
gmaszyskiem okazałym. Powstały w 1847 roku zbudowany
był z surowej cegły, a utrzymany w stylu klasycystycznym.
Owy budynek miał układ centralny, czyli po obydwu stro
nach cztery okna i na środku drzwi. Koszt całej budowy wy
nosił 17 170 talarów. Rozbudowany został w roku 1878
z utrzymaniem tego samego materiału i stylu, gdy Tczew stał
się siedzibą powiatu. Jest jedynym świadkiem tamtych lat,
kiedy w formie zewnętrznie nie zmienionej dotrwał do cza
sów współczesnych. Dzisiaj stanowi najstarszy przykład bu
downictwa poza murami dawnego miasta.

Dlaczego biblioteka mieści się
w budynku byłego sądu?

P

oczątkowo planowano dla potrzeb siedziby głównej
rozbudowę budynku filii przy ulicy Kościuszki. Za
stanawiano się nad możliwścią podwyższenia tego
pawilonu o piętro, ale konstrukcja fundamentów nie pozwaliła na realizację tego zamiaru. Wówczas zapadła decyzja, że
książnica tczewska zostanie przeniesiona do budynku po są
dzie, który uzyskał nową siedzibę przy ulicy Kołłątaja.
Pod koniec lat 70. i na początku 80. trwała adaptacja
budynku. Wykonawcą robót budowlanych było nie istnieją
ce już Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego. Nato
miast wyposażenie wnętrz zaprojektowała, wykonała i mon
towała Starogardzka Fabryka Mebli Okrętowych „Famos".
Masywne XIX-wieczne gmaszysko zostało przekazane
ówczesnemu Tczewskiemu Oddziałowi Wojewódzkiej Bi
blioteki Publicznej, który w wyniku reorganizacji po dwóch
latach został ponownie przekształcony na Miejską Bibliote
kę Publiczną. To właśnie ta instytucja doprowadziła do zor
ganizowania swojej siedziby głównej w budynku po sądzie.
Adaptacja dotychczasowej siedziby Sądu Grodzkiego dla
potrzeb biblioteki stworzyła znakomite centrum kulturalnooświatowe.

V).

Siedziba główna
gmachu sądowym znajdowało się wiele pomiesz
czeń, które pełniły właściwe funkcje. Zacznijmy
od parteru. Od 1847 roku było tu m.in. dwupokojowe mieszkanie służbowe woźnego. Obecnie w tych pomiesz
czeniach znajdują się katalogi czytelni wraz z zapleczem.
Prawa część parteru przeznaczona była na biuro nota
rialne. Tam też przechowywano księgi wieczyste. Mieściło
się tutaj jeszcze biuro komornika. Dzisiaj jest to Czytelnia
Popularnonaukowa oraz Czytelnia Internetowa i Multime
dialna.
Na I piętrze mieściły się dwie sale rozpraw zaadaptowa
ne na sale oświatowe. W pozostałych pomieszczeniach znaj
dowała się kancelaria sądu (obecnie Czytelnia Muzyczna)
i pokój sędziowski.
Poddasze, stanowiące II piętro, wykorzystywane było
na archiwum sądowe. W tej chwili mieści się tu sala wy
stawowa, gdzie Miejska Biblioteka Publiczna organizuje
wystawy i wernisaże. W części obiektu usytuowanego
równolegle do ulicy Kościuszki, gdzie obecnie mieści się
administracja biblioteki, znajdował się areszt. Więziono
tam winnych drobnych przestępstw lub oczekujących na
rozprawy. Sądy powiatowe i grodzkie zajmowały się naj
częściej sprawami cywilnymi i karnymi o niewielkim
znaczeniu, dlatego nie było potrzeby budowania w Tcze
wie oddzielnego więzienia. Poważniejsze sprawy w cza
sach zaboru pruskiego były rozpatrywane przez sądy
mieszczące się w siedzibach regencji (Kwidzyn, Gru
dziądz, Gdańsk). Starogard był natomiast siedzibą powia
tu i tam znajdowało się najbliższe więzienie.
W okresach przejściowych, np. w latach okupacji hitle
rowskiej oraztzw. umacniania władzy ludowej po 1945 roku,
sądowy areszt wykorzystywano do więzienia przeciwników
politycznych. Po pięćdziesięciu latach upamiętniono te naj
nowszej historii Polski bolesne fakty. W dniu 3 maja 1996
roku na ścianie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Tczewie została odsłonięta tablica poświęcona ofiarom
stalinizmu, członkom konspiracyjnych organizacji nie-
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w 1529 roku sporządził mapę Inflant. Opracował także kata
log kanoników warmińskich, będący początkiem pracy nad
Kroniką Prus i Warmii. Pełniąc w latach 1530-153 9 obowiązki
kanclerza kapituły fromborskiej, kontynuował pracę nad swo
im największym dziełem, którym była powszechnie dziś zna
na „Chronologia świata".
Praca nad mapą Prus, wspólnie z Mikołajem Koperni
kiem, została ukończona w 1539 roku. Od ośmiu lat w tym
czasie Skultet sprawował także obowiązki zarządcy parafii
w Miłobądzu koło Tczewa i Pruszczu.
W 1537 zaostrzył się, trwający od dłuższego czasu, kon
flikt między Skultetem a Janem Dantyszkiem. W 1539 roku
biskup Dantyszek zarządził pod nieobecność kanonika Skul
teta rewizję jego prywatnego księgozbioru. W czasie tego
przeszukania znaleziono m.in. książkę reformatora szwajcar
skiego, Henryka Bullingera.
Skultet na skutek starań Dantyszka i Hozjusza został
pozwany przez króla. Aleksander na sąd się nie stawił.
Wyjechał do Rzymu i tam w kwietniu 1540 roku uzyskał
unieważnienie decyzji królewskiej. W następnym miesią
cu został przez sejm uznany za heretyka i skazany na ba
nicję. Zasądzony za sympatyzowanie reformacji, odsie
cz/',?/ w tatach }541-t544 wyrok Świętej Inkwizycji.
W czasie swego krótkiego pobytu na wolności, zdołał do
kończyć swoje wiepokomne dzieło wydane w Rzymie
w 1546 roku. Pełny, choć przydługi tytuł dzieła Aleksan
dra Skulteta brzmi: Chronographia sive Annales omniumPatron
fere regum, principuum et potentatum ab orbe condito
asąue ad hunc Annum Domini MDXLV (Choronografia
leksander Skultet (Scultetis, Scultetius) urodził się
czyli kroniki niemal wszystkich królów, cesarzy i wład
w Tczewie w końcu XV wieku w rodzinie miesz
ców od początku świata aż do roku Pańskiego 1545). Li
czańskiej, wywodzącej się ze Śląska. Dokładnej daty
czyło ono 166 stron i zawierało daty ważniejszych wyda
urodzin nie udało się dotychczas ustalić. Można przypusz
rzeń historycznych lat 1041-1545 oraz tablice z wykaza
czać, że Aleksander przyszedł na świat około 1485 roku (od
mi królów, papieży i innych sławnych ludzi.
Mikołaja Kopernika był podobno młodszy o 12 lat). W Tcze
wie był uczniem szkółki parafialnej, po czym po fatach
Jednak pasmo intryg ciągnęło się dalej. Dochodzące
nauki w gimnazjum (Wrocław lub Włocławek) w 1503 j z Polski pretensje spowodowały ponowne osądzenie Skul
roku został przyjęty do Akademii Krakowskiej, gdzie stu
teta przez Inkwizycję i osadzenie go w lochach Zamku
diował prawo i teologię. Od 1509 roku studiował w Bo
Anioła. Tym razem z więzienia wyciągnęła Aleksandra
lonii, potem w Rzymie, gdzie uzyskał stopień doktora.
królowa Bona.
Przez dziesięć lat pełnił urząd notariusza rzymskiej kurii
Po raz drugi przebywając na wolności, w lutym 1549
apostolskiej. Jednocześnie w latach 1514-1515 przeby
roku, ukończył Skultet pracę Chrinicon vel Catalogus
wa! w Dorpacie, piastując tam godność kanonika kapitu- \ verum Pruthenicarum etprasertim Yarminiensum, której
ły. Po powrocie do Rzymu, papież nadał mu tę samągodjednak nie zdołał ogłosić drukiem, ponieważ w wyniku
ność w kapitule warmińskiej we Fromborku. Od 1519
trzeciego procesu Inkwizycji w 1551 roku znowu trafił
roku datuje się jego wierna współpraca naukowa i przydo celi Zamku Anioła.
jaźń z Mikołajem Kopernikiem.
Po odprzysiężeniu herezji, Skultet ostatecznie został
zwolniony z watykańskiego więzienia i pozostał pod ku
Aleksander Skultet wraz z Mikołajem Kopernikiem w roratelą Inkwizycji. Następnie zmienił wyznanie i jako pa
ku 1520 weszli w skład królewskiej komisji monetarnej.
stor protestancki osiadł na Prusach Książęcych. Tam zmarł
Wiatach 1521-1524 Skultet odbył podróż po Inflantach,
w 1564 roku.
w czasie której narodził się pomysł sporządzenia mapy tego
W 1979 roku, ówczesny Prezydent Miasta Tczewa,
obszaru. W tym samym czasie otrzymał probostwo w Pie
Czesław Glinkowski, na wniosek dyrekcji Miejskiej Bi
niężnie i godność członka kapituły w Rewlu. W 1529 roku
blioteki Publicznej, nadał tczewskiej książnicy imię Alek
został mu nadany papieski przywilej oficjała diecezjalnego
sandra Skulteta. Ten historyk, geograf i kartograf, bliski
kurii rzymskiej.
przyjaciel Mikołaja Kopernika, jedna z czołowych postaci
Na podstawie przywiezionych z wyprawy inflandzkiej
polskiego Odrodzenia, godnie patronuje tej bibliotece.
rysunków, szkiców, pomiarów i obliczeń Aleksander Skultet
podległościowych po II wojnie światowej oraz innym oso
bom prześladowanym z przyczyn politycznych. Odsłonięcia
tablicy dokonał Prezydent Miasta Tczewa, Zenon Odya
z udziałem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie,
Mirosława Ostrowskiego i przedstawicieli tczewskich orga
nizacji kombatanckich. Tablicę poświęcił ks. prałat Stani
sław Cieniewicz, dziekan tczewski.
Pomieszczenia strychu dawnego aresztu zostały zaadaptowane na siedzibę Kociewskiego Kantoru Edytorskiego
i Sekcji Historii Miasta.
Owe gmaszysko, tak jak już wcześniej wspomniałam,
pochodzi z roku 1847. Na podstawie dokumentacji budów- ]
lanej z roku około 1880 wynika, że był to budynek sądu wraz
z aresztem, spełniający funkcje urzędu i mieszkania. Gmach i
ten nie posiadał żadnego portalu, balkonu, tarasu ani witryn, i
Brak też na elewacji jakichkolwiek inskrypcji, dekoracji sztukatorskiej oraz artykulacji pionowej. Na podstawie Studium
Historyczno-Urbanistycznego z roku 1980 (tom XX) wyni
ka, że układ wewnętrzny został częściowo zmieniony. Otóż
stropy, więźba i kominy są zachowane, natomiast schody
i drzwi są nowe. Nie występują w budynku sztukaterie ani j
sklepienia (za wyjątkiem piwnicy).
Obiekt ten służy mieszkańca/n Tczewa, bowiem jest '
siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra
Skulteta.
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Joannici
ROMAN LANDOWSKI

Przybysze w habitach

P

ierwsi przybyli joannici, sprowadzeni na kociewską
ziemię przez księcia Grzymisława. Mówi o tym doku
ment z 1198 roku, który potwierdza przekazane zako
nowi książęce darowizny. Grzymisławowe zabiegi wobec joannitów datują się zapewne wcześniej, przed 1198 rokiem,
bo najpierw dochodziło zawsze do kontaktów, w trakcie któ
rych padały konkretne propozycje, a potem dopiero spisy
wano akt, jakby sumujący uzgodnione ustalenia. A ustalenia
dotyczyły głównie darowizn: co zakon otrzyma w zamian za
podjecie się chrześcijańskiej misji na określonym obszarze.
W końcu XII wieku Grzymisław zawiadywał nie tylko
całym dzisiaj rozumianym Kociewiem. Jego dobra sięgały
-jak już wiemy - daleko na zachód, poza obecne granice
etniczne ziemi kociewskiej. Jednak joannickie nadania do
tyczyły tylko regionu kociewskiego.

Wszystko wskazuje na to, że popularni szpitalnicy jero
zolimscy już wcześniej przebywali w sąsiedztwie Pomorza
- w Małopolsce, Wielkopolsce i na Śląsku - co nie wyklu
cza, że mogli też posiadać jakieś placówki na ziemi zachod
niopomorskiej . Mówi o tym bulla papieża Lucjusza III z 1198
roku, wspominająca braci „hospitalis Jerosolimitani" w Za
gości, pod Poznaniem, w Wielkim Tyńcu i Strzegomiu.
Dotychczas nie udało się ustalić, skąd joannici przybyli
na Kociewie. Najnowsze badania analityczne oddaliły zako
rzenione w historii hipotezy o sprowadzaniu tych zakonni
ków z małopolskiej Zagości lub z Moraw. Prof. Gerard
Labuda swoje tradycyjne domniemania oparł na kilku doku
mentach papieskich wydanych w 1238 roku, a więc czter
dzieści lat po akcie Grzymisława. Wówczas obowiązywała
już zupełnie inna struktura organizacyjna komandorii joannickich. Podległość kluczy zakonnych wskazuje na to, że
szpitalni rycerze jerozolimscy na Kociewiu nie mogli pocho
dzić ani z Zagości ani z Moraw.
Najprawdopodobniej joannici na te ziemie przybyli nie
z południa lecz z zachodu. Był to dla Pomorza powszechny
szlak ekspansji kulturowo-religijnej. Warto też pamiętać po
nadto, że to właśnie księstwa pomorskie utrzymywały ze sobą
najściślejsze kontakty. Dlatego ten kierunek drogi misyjnej
joannitów jest najbardziej przekonujący. Ta wersja zakłada,
iż joannici zaproszeni przez Grzymisława pochodzili z gniaz
da sławieńskiego (około 1170). Ich poprzednicy do Sławna
ściągnęli ze Stargardu (szczecińskiego), a ci z kolei przywę
drowali z Brandenburgii.
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O zachodniej proweniencji kociewskich szpitalników
jerozolimskich przemawia jeden istotny fakt. Urzeczywist
nienie odpisu aktu darowizny Grzymisława z 1198 roku na
stąpiło w 1262 roku. Dokonał tego biskup Kamieński, a nie
wrocławski, w którego diecezji leżały zarówno Lubiszewo, Starogard, Świecie czy Skarszewy - miejscowości
związane z zakonem. Słusznie więc uważają niektórzy
historycy, że joannicki ośrodek lubiszewsko-starogardzki podlegał komandorii sławieńskiej, leżącej na terenie
biskupstwa kamieńskiego.
Nie udało się też dotąd ustalić konkretnego roku przyby
cia joannitów na Kociewie. Mogło to być w latach siedem
dziesiątych XII wieku, jak szacują historycy pruscy,
np. Schultz - 1173 czy Stadie - 1176, albo dwadzieścia lat
później - w początkach lat dziewięćdziesiątych XII wieku co jest powszechną opinią najnowszych badaczy.
Dokument księcia Grzymisława jest tylko potwierdze
niem obecności zakonników i przyznanych im wcześniej
nadań. Warto w tym miejscu przypomnieć, że nim zakon
osiadł na kociewskich ziemiach, święcił już niemal półtorawieczną obecność w Palestynie i w krajach Europy.
Ten pierwszy, a więc najstarszy, zakon powstał w 1048
roku, choć jego reguła rycerska została zatwierdzona przez
papieża dopiero w 1130 roku. Początkiem joannitów był szpi
tal św. Jana Jałmużnika Aleksandryjskiego, od imienia któ
rego (Joannes) zakon przybrał nazwę. Szpital w Jerozolimie
ufundowali włoscy kupcy z Amalfi nad zatoką Salermo, skąd
przez Morze Tyrreńskie i Śródziemnomorskie wiódł ich szlak,
ku Ziemi Świętej.
Po przyjęciu reguły, opartej na zasadach nauk augustiań
skich, zakon zmienił swego patrona - na również Jana ale
Chrzciciela, a do służby pielęgnowania chorych i rannych
pielgrzymów doszły zadania obrony miejsc świętych. Wów
czas członkowie wspólnoty zakonnej zostali podzieleni na
rycerzy i braci, ale zgromadzenie nadal zachowało nazwę
Jerozolimskich Braci Szpitalnych. Ich strojem były czarne
płaszcze z białym krzyżem na lewej stronie. Na czas walk
zakładali czerwoną zbroję z tymże samym białym krzyżem.
Zwano ich także Rycerzami Białego Krzyża, a od XVI wie
ku, gdy cesarz Karol V dał im wyspę Maltę - Rycerzami
Maltańskimi. Joannici posiadali liczne szpitale, klasztory
i ośrodki misyjne w wielu krajach, jednak podkreślali ciągle
włoski charakter narodowościowy swoich założycieli.

Na tereny obecnego terytorium Polski sprowadził joannitów książę Henryk Sandomierski (1132-1166), trzeci z ko
lei syn Bolesława Krzywoustego. Osadził ich w 1156 roku
w Zagości (Zagościu?) nad Nidą, a stało się to zaraz po po
wrocie księcia z wyprawy krzyżowej w Palestynie. Jednak
na Kociewie - j a k już wcześniej wspomniano -jerozolim
scy rycerze-szpitalnicy przyszli z innego kierunku.
O tym, że joannici trafili tu ze Sławna świadczyć mogą
również kontakty Grzymisława z książęcym dworem sławieńskim. Historycy podejrzewają, że były to związki rodzinne.
Nie rozstrzygnięto jednak, czy sięgały one wspólnego przodka
czy dotyczyły tylko koligacji małżeńskich.
Wiemy już, że rycerze białego krzyża byli na Kociewiu
przed datą wystawionego przez Grzymisława dokumentu.
Świadczy o tym przede wszystkim jego treść. We fragmen
cie dotyczącym przekazania wsi Równino (Reueninov),
a więc późniejszych Skarszew, czytamy iż którą to już daw
no temu byłem przekazałem (quam etiam ium dudum dederam). Darowizna ta mogła dotyczyć, jak to podejrzewa Józef
Milewski, jakiejś pierwszej grupy rozpoznawczej zakonu,
która przecież musiała przybyć najpierw nim osiadł tu cały
konwent.
Potwierdzenie fundacji księcia Grzymisława na rzecz
joannitów miało miejsce 11 listopada 1198 roku i jest jakby
finałem wieloletnich zabiegów o stałe osiedlenie się konwen
tu. Uroczystość podpisania aktu odbyła się w Świeciu nad
Wisłą, podczas konsekracji tamtejszego kościoła Świętej
Maryi, w obecności najzacniejszych przedstawicieli wszyst
kich stanów książęcej dzielnicy i zaproszonych gości ziem
sąsiednich.
Jeśli wierzyć Józefowi Milewskiemu, cała ta ceremonia
zaczęła się od barwnego pochodu. W procesji, która ruszyła
z siedziby (grodu?) księcia do nowego kościoła zbudowane
go z drewna, przewidzianego do konsekracji, podążał funda
tor Grzymisław, otoczony wielmożami oraz kroczył przybra
ny w szaty pontyfikalne biskup włocławski, Stefan, w asyście
dwu archidiakonów, proboszcza lubiszewskiego oraz świec
kiego i innych. Dla Świecia była to wyjątkowa uroczystość
o charakterze religijnym i politycznym, w czasie której zapew
ne odczytano w kościele ten historyczny dokument.... Z treści
aktu wynika, że owymi proboszczami z Lubiszewa i Świecia
byli dwaj duchowni o tym samym imieniu Wilhelm.
Pierwszą główną siedzibą braci jerozolimskich na Po
morzu był Starogard, ówczesny drewniany gród dany im przez
Grzymisława. W swoim akcie książę napisał: ... wymienio
nemu szpitalowi Grobu Świętego i Świętego Jana Chrzci
ciela dałem mój gród, który się zwie Starigrod.... Jego
lokalizacja nie została dotąd precyzyjnie określona. Castrum zapewne stał przy rzece: jedni twierdzą, że w sąsiedz
twie obecnej zachodniej części zakładów „Polmosu", inni
że w rejonie poczty.
Gród okazał się niezbyt odpowiedni i dlatego joannici
przenieśli się nieco dalej na zachód, na tym samym brzegu
Wierzycy, gdzie dzisiaj leży atrakcyjny podmiejski punkt
widokowy, tzw. Wzgórze Joannitów. Dla odróżnienia reszty
miasta zwano tę część Starym Starogardem. Zakonnicy wznie
śli w tym miejscu ceglano-kamienną twierdzę romańską. Ob
wiedli ją fosą i drewnianą palisadą, a na rogach postawili mu
rowane baszty. Przystąpili również do budowy kościoła, który
otrzymał wezwanie św. Jana Chrzciciela. Świątynia zbudo
wana była na planie krzyża. Niektórzy uważają, że joannici
już zastali tutaj jakiś kościół, a przemianowali tylko patrona.
Tego przypuszczenia nie można jednak pozostawić bez pyta
nia: kto tę świątynię w tym miejscu pobudował, skoro to wła
śnie joannici sami obrali sobie lokalizację swojej siedziby.

W 1350 roku Henryk Wartenberg, komandor posiadłości
zakonnych nadał starogardzkiemu ośrodkowi przywileje osa
dy wiejskiej. Jak wiemy, od czterdziestu j u ż lat po mili
tarnym podboju Pomorza Gdańskiego, panoszyli się tu
taj natrętni Krzyżacy, wszelkimi sposobami zabiegający
o terytorialne wzmocnienie swego państwa. Na drugim,
prawym, brzegu Wierzycy równolegle z ośrodkiem joannickim rozwijał się gród kasztelański, który po zajęciu go przez
Krzyżaków otrzymał w 1348 roku prawa miejskie. Mimo iż
stosunki między obu zakonami układały się poprawnie, za
borczy rycerze z czarnymi krzyżami bardziej skorzy do wo
jaczki niż głoszenia ewangelii, chętnie wykupywali wszel
kie posiadłości. Tak się też stało ze Starym Starogardem.
Joannicka enklawa nie była dla Krzyżaków wygodna. Naby
li jąwięc w 1360 roku.
Już w końcowych latach XV stulecia kościół na wzgórzu
świecił pustkami i był zaniedbany. Trzeba przyznać, iż był to
okres integracji po pokoju toruńskim (1466) Pomorza z Ko
roną i wszystko co pozostało pokrzyżackie nie cieszyło się
szacunkiem. Reszty zniszczeń dopełniły następne wieki,
a szczególnie wojny szwedzkie, które zamieniły w ruinę to,
co widniało na Wzgórzu Joannitów jeszcze w XVI wie
ku. Jakieś resztki po kościele i twierdzy sterczały ponoć
w 1702 roku. Udało się tylko uratować obraz, przedstawiają
cy św. Jana Chrzciciela, przenosząc go do głównego ołtarza
gotyckiej fary. Kiedy wiosną 1869 roku przeprowadzano prace
ziemne przy budowie toru kolejowego, natrafiono na resztki
jakiejś średniowiecznej piwnicy, na fundamenty romańskiej
twierdzy, a nawet znaleziono stare monety. Ks. Kujot uważa,
że były to fundamenty joannickiego kościoła.

Kopia aktu nadania Starogardu joannitom
przez księcia Grzymisława w 1198 r.
[w]: Dzieje Starogardu, t. 1- Historia miasta do 1920 roku
pod red. Mariana Kallasa, Starogard Gdański 1998.
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Należy sądzić, że Starogard był główną siedzibą joannicką do lat osiemdziesiątych XIII wieku, potem funkcję tę
przejęło Lubiszewo. Można przypuszczać, iż Lubiszewo od
początku było przewidziane na stolicę pomorskiej komandorii
joannickiej, bowiem świadczą o tym obecne w akcie pokaźne
nadania wobec tamtejszego kościoła. Lubiszewo było grodem
kasztelańskim i siedzibą stołeczną księcia Grzymisława i może
dlatego jerozolimscy rycerze wybrali Starogard, by pozostać
z dala od administracyjnego centrum dzielnicowego pana. Po
nadto Lubiszewo było usytuowane peryferyjnie wobec całego
księstwa, Starogard zaś leżał bardziej centralnie.
Jednak od końca XII wieku w Lubiszewie istniały jakieś
joannickie placówki; przede wszystkim kościół, bowiem
w grzymisławowym akcie z 1198 roku wyraźnie napisano,
że daję temu zakonowi kościół w Lubiszewie poświęcony ku
czci Świętej Trójcy wraz z wszystkimi dochodami, które tam
ustanowiłem, z dwoma kapelanami, którzy tamże służyć mają
Panu Bogu.... Nieco później znajdował się tam również szpi
tal, skoro dokument z 1229 roku mówi, iż w Lubiszewie był
Stephanus sacerdos hospitałis. Ów Stefan, szpitalny kapłan,
mógł przebywać w Lubiszewie od początku XIII wieku.
Natomiast papieska bulla Grzegorza IX z 1238 roku
wzmiankuje o joannickich „domach" w Lubiszewie i Staro
gardzie. Ówczesne pojęcie domu zakonnego odpowiadało
ośrodkowi z jakąś rycerską załogą i funkcjonującymi w nim
urządzeniami.
Lubiszewo przez wiele lat było stolicą dzielnicy książę
cej Sambora II, który nie umiał ułożyć sobie poprawnych
stosunków z joannitami. W Lubiszewie trwały ciągłe spory
o posiadłości, wsie i ziemskie dobra, więc Sambor przyspie
szył swoją decyzję o przeniesieniu w 1252 roku książęcego
dworu do Tczewa. Gdy w tymże grodzie nad Wisłą stanął
książęcy zamek, najpóźniej w 1258 roku przenieśli się z Lubiszewa ostatni urzędnicy samborowego dworu. Wówczas
joannici zajęli cały gród.
Sambor II jednak nie uregulował praw własności, co może
sugerować, że nie miał zamiaru przekazywać Lubiszewa joannitom, a dla „świętej zgody" opuścił gród, by nie być po
dejrzanym o podgrzewanie konfliktu. Dawny akt Grzymi
sława mówił tylko o kościele w Lubiszewie z uposażeniem,
a nie o całym grodzie i przypisanych do niego wsi.
Definitywnie spór został załatwiony dopiero po śmierci
tczewskiego księcia. W 1278 roku, a więc w roku śmierci
Sambora II, jego bratanek, Mściwoj II, syn Świętopełka Wiel
kiego wystawił joannitom akt własności na Lubiszewo. Po
dziesięciu latach dał im przywilej jarmarków, urządzane przez
braci jerozolimskich dwa razy w roku: w dzień Świętej Trój
cy, kiedy odbywał się odpust parafialny i w dniu Św. Jana
Chrzciciela - w święto zakonne. Równocześnie, także w 1288
roku, Mściwoj II zwolnił od opłat wszystkich kupców przyby
wających na te jarmarki. W następnym roku książę przyznał
joannitom prawo budowy młyna na Szpęgawie, darując im cały
prawy brzeg rzeczki. Odtąd datująsię regularne prace meliora
cyjne szpitalników w tej części Kociewia.
Nim przeniesiemy się do trzeciej na Kociewiu siedziby
joannitów, do Skarszew, warto się zastanowić nad tym, co
było powodem sprowadzenia tego zakonu w te rejony Po
morza. Jedno z podejrzeń historyków wskazuje na to, że ksią
żę Grzymisław w ten sposób wykupił się od udziału w wy
prawie krzyżowej, co było wówczas powszechną praktyką.
Niepowodzenie drugiej krucjaty (1147-1149) obaliło mit
o niepokonanych rycerzach z Zachodu. Idea „świętej woj
ny" była jednak nadal propagowana. Po utracie Jerozoli
my papież Urban III ogłosił trzecią krucjatę, której organizacjązajął się jednakjuż jego następca, Grzegorz VIII.
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Wyprawę ustalono na wiosnę 1189 roku. Chociaż w wy
prawie tej uczestniczyli na czele swoich wojsk osobiście
królowie:
Ryszard Lwie Serce i Filip August, rycerstwo zachodnie
znowu niemało oberwało od Saracenów. Chorągwie licznych
księstw podłączały się pod dowództwo angielskie lub fran
cuskie, ale Grzymisławowi widocznie nie zależało na tym,
by wysyłać swoich woj ów na niepewny los. Nie miał też chęci
na udział w wyprawach przeciw sąsiadom, którzy wówczas
mu nie przeszkadzali. Zapewne wiedział o niefortunnej kru
cjacie Mieszka Starego, syna Bolesława Krzywoustego.
Mieszko wyprawiając się na Szczecin dołączył do wojsk
Henryka Lwa, księcia saskiego i bawarskiego. Jednak Szcze
cin był już dawno chrześcijański, a jego zbrojne zdobycie
stało się głośną kompromitacją całej tej krucjaty. Okazało
się, iż było to zwyczajne umocnienie wpływów politycznych
I na Pomorzu Zachodnim - oczywiście pod pretekstem nawra| cania pogan - co też było wówczas działaniem dość po| wszechnym. Pod hasłami kampanii „oswobodzenia Groj bu Chrystusa" wojska idące jako „rycerstwo Świętego
:
Piotra" w celach „szerzenia Królestwa Bożego", pozwa
lały sobie na różne wyczyny, pozostające w niezgodzie
z ewangelicznym posłaniem.
Grzymisław wolał zastosować formę zastępczą - spro
wadzić zakon i im powierzyć misję chrystianizacji. Głównie
\ chodziło o wzmocnienie granicy między chrześcijańskim
; księstwem Grzymisława a częściowo pogańskimi jeszcze
Prusami. Mając blisko joannitów, łatwiej było się zabezpie
czyć przed jakąś przykrą ewentualnością. Za czasów Grzy
misława na wschodniej granicy jego rozległej dzielnicy
panował raczej spokój, a joannici do zbrojnych misji się
nie kwapili, bo bitni Prusowie nie daliby im chyba żadj nych szans.
W tym czasie zdarzały się wprawdzie jakieś utarczki,
które różnie zostały potomnym przekazane. W literatu: rze znane są dwie zbrojne akcje szpitalników osiadłych
\ na Kociewiu. Jednak żadna z nich niebyła wyprawą chry: stianizacyjną. Opis pierwszej „bojowej" akcji pochodzi,
niestety, z mało wiarygodnego źródła. Przekazał go tolkmic' ki kronikarz, Szymon Grunau, który to odległe zdarzenie od| tworzył w 1515 roku. Po autorze kroniki przebieg tej awantur
niczej utarczki przytoczył w XIX wieku historyk Bernard
Stadie, zamieszczając zdarzenie w swoich dziejach po
wiatu starogardzkiego. Owa dość sensacyjna sprawa miała
miejsce osiem lat po sprowadzeniu joannitów, co jednak nie
\ pozwala na określenie daty, ponieważ -jak już wiemy - nie
• jest znany rok przybycia zakonu na Kociewie. Uwzględnia; jąc wcześniejsze domniemania i analizy, można przyjąć iż
: niżej opisany epizod joannickich dziejów mógł się zda
rzyć w roku około 1200.
Po prostu poszło o... kobiety. W każdym razie od tego się
zaczęło. Pewien wielmoża pruski, Teypolo, w okolicach obec: nych Prabut trzymał w niewoli grupę pomorskich kobiet,
[ zabranych zapewne podczas jakiejś wcześniejszej awantury
'•, zbrojnej. Kilka z tych kobiet uciekło. Nie wiadomo, w jaki
; sposób zdołały pokonać Wisłę, na pewno nie bez pomocy
| osób trzecich. W efekcie swojej desperackiej decyzji znalas zły się w Skarszewach, gdzie zaopiekowali się nimi joanni[ ci, którzy już posiadali tam jakąś placówkę.
Gdy Teypolo się doliczył, że brakuje mu branek, ruszył
i ze swoim - na szczęście małym - oddziałem w pogoń. Śla
dem uciekinierek, korzystając po drodze z pomocy zastra: szonych wieśniaków, natrafił pod Skarszewami na pracują; cych w polu chrześcijan i napadł na nich. Rychło się o tym
dowiedzieli joannici, którzy z pomocą okolicznych chłopów
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pobili ludzi Teypola. Niektórzy uszli z życiem i schronili się
Wówczas „miłosierni" szpitalnicy z Lubiszewa dobyli
w grodzie Rykoyoto (?), a tam miejscowy kapłan pruski aku
miecza i odpowiedzieli następnym atakiem. Dokument nr 237
rat ofiarowywał swoim bogom jakąś chrześcijankę. Dowie
cytowanego już „Codexu" głosi, że joannici spustoszyli
dziawszy się o klęsce Teypola zawiadomił o tym księcia Pru
dobra kościelne biskupa włocławskiego - najechali miano
sów. Zanosiło się na odwetową wyprawę zbrojną przeciw
wicie Subkowy, Miłobądz, Malenin, Mieścin, Giemlice i Go
joannitom, dlatego też skarszewscy szpitalnicy przygo
dziszewo, i porwany majątek ruchomy zuchwale uprowa
towali się do walki. Wrogowie zza Wisły jednak nie przy
dzili. Postąpili jeszcze gorzej. Dopuścili się, jako bracia
byli, więc joannici po pewnym czasie rozwiązali swoje
zakonni, czynu szczególnie niegodziwego, bo w Subkowach
zwerbowane oddziały. I dopiero wówczas nastąpił atak.
pojmali zuchwale w niewolę czcigodnych mężów, przedsta
Prusowie najechali Skarszewy, spalili je, a mieszkańców
wicieli biskupiego urzędu: kanonika Pawła z Kruszwicy
ponoć wymordowali.
i kapelana biskupiego, którym był ks. Henryk, pleban
Tak twierdzi Szymon Grunau, a za nim po kilku wiekach
w Miłobądzu. Dowiadujemy się, iż związawszy ich i poważ
Bernard Stadie. Jakaś prawda musiała w tym być, nawet jeśli
nie poraniwszy, przez pewien czas szpetnie więzili i (...) wy
zapisy kronikarskie zostały w jakiejś mierze zniekształcone.
musili wielkie sumy pieniężne, które to pieniądze pochodziły
Drugi konflikt, dużo lepiej udokumentowany i skomen z majątków kościelnych.... Poza tym dopuścili się przemocy
towany przez historyków, zdarzył się po ponad stu latach.
na innych przedstawicielach biskupich - na zaufanym mężu,
Tym razem poszło o pieniądze.
panu Rymko (...) i na Stanisławie, jego kleryku i obrabowali
Cała sprawa zaczęła się na skutek niezbyt precyzyjnego
ich z koni i innych rzeczy.
i jednoznacznego zinterpretowania obowiązku płacenia dzie
Jan Długosz w swoich „Kronikach" porwanie Pawła w Sub
sięcin. Prawdą jest, że joannici otrzymali kiedyś przywilej
kowach mylnie przypisuje Krzyżakom. Polski dziejopis pomył
zwalniający ich od tego obowiązku, łącznie z gwarancjąnieką tą zwrócił uwagę na jawną opiekę Zakonu Najświętszej
zależności od wszelkiej władzy duchownej. W myśl tego
Maryi Panny sprawowaną nad joannitami. Mając takich mece
przywileju podlegali bezpośrednio samemu papieżowi..Za
nasów szpitalnicy czuli się na Pomorzu pewnie, nawet zbyt
kon czuł się pewny i nieco lekceważył diecezjalne władze.
pewnie. Jednak w 1330 roku, w wyniku zatwierdzonego wyro
Jednak ówczesny biskup włocławski, Wisław, mimo tych
ku, joannici zostali zmuszeni do zwrotu biskupich dóbr.
przywilejów, wytoczył joannitom proces o zaniechanie
Utarczki z biskupem Gerwardem nie wyszły szpitalnipłacenia dziesięcin. I, o dziwo, zakon proces ten przegrał.
kom na dobre. Utracili przy tej okazji również posiadłości
Działo się to w latach 1289-1290. Joannici postanowili udo w samym Lubiszewie, co spowodowało że przenieśli się do
wodnić swoje uprawnienia.
Skarszew. W poprzedniej siedzibie zachowali tylko kościół
i szpital, zaś baliwat znalazł główną siedzibę w osadzie Rów
I w tym miejscu zapisano jednąz najbardziej chyba wsty
nino, bo tak wówczas zwały się przyszłe Skarszewy. Stało
dliwych kart w dziejach pomorskich joannitów. Żeby dowieść
się to między rokiem 1321 a 1323, a więc zaraz po pierw
swoich racji zakon dopuścił się oszustwa, dopisując w sta
szym orzeczeniu wyroku komisarzy papieskich (1321),
rym akcie grzymisławowym z 1198 roku dziesięciny z Lubiktóry - jak już wiemy - ostatecznie uprawomocnił się po
szewa. Tak sfałszowany dokument podsunęli w 1291 roku
dziesięciu latach.
Mściwojowi II do transumowania czyli uwierzytelnienia ko
pii, bowiem według nich oryginał zaginął. Po śmierci księ
Joannicka osada nad Wietcisąjuż w 1320 roku uzyskała
cia pomorskiego, transumpcję po pięciu latach potwierdził
status miasta, nadany przez komandora (joannicki odpowied
Przemysł II, książę Wielkopolski i Pomorza, a niebawem król
nik komtura) Adolfa Schwalenberga. Chociaż konwent prze
Polski. Do dzisiaj trudno się zorientować, jak mogło do tego
niósł się do nowej siedziby, wszyscy skarszewscy komando
dojść, że fałszerstwo zostało zalegalizowane.
rowie nadal zachowali tytuł joannickich zwierzchników
lubiszewskich. Tak było w przypadku Konrada Dorsteta,
Istotnym faktem - korzystnym dla joannitów - było to,
Jana Borgfelda, Bernarda Wartenberga czy wspomnianego
że nadal nie odprowadzali dziesięcin. Nie podobało się to
już Adolfa Schwalenberga.
również następnemu biskupowi kujawskiemu, Gerwardowi.
Sympatiajoannitów do rycerzy spod znaku czarnego krzy
Biskup z Włocławka był jednocześnie papieskim egzekuto
ża na białych płaszczach - dokładnie odwrotnie w barwach
rem dziesięcin i coś chyba od joannitów wydobył, skoro ci
niż u braci św. Jana - nie przysporzył im szacunku na Pomo
postanowili zbrojnie zrekompensować sobie poniesione stra
rzu. Takie gesty były odbierane jednoznacznie nieprzy
ty. I dochodzimy w tym miejscu do sedna drugiego konfliktu.
chylnie, zarówno przez władze kościelne jak i dostojników
W materiałach źródłowych, jakim jest m.in. „Codex dikrólewskich. Już w XIV wieku jerozolimscy szpitalnicy
plomaticus Poloniae", opracowanym przez Rzyszczewskiew znakomitej większości należeli do narodowości niemiec
go i Muczkowskiego (Warszawa 1848), w dokumencie nr 235
kiej, co tłumaczy ich solidarność z Krzyżakami. Ci ostat
można na powyższy temat wyczytać, że joannici po prostu
ni nie sprzeciwiali się próbom joannickiej kolonizacji na
napadli na posiadłości biskupa Gerwarda, a przy tym wyrzą
obszarach obecnego Kociewia, wiedząc iż wcześniej czy
dzili wiele szkód, rabując wsie, majątki i jego ludzi biorąc
w niewolę, a innych zabijając w okrutny sposób, które to szko później cała pomorska dzielnica popadnie we władanie
czarnego krzyża.
dy wyniosły wiele tysięcy grzyivien.
Biskup zaczął dochodzić swoich racji drogą sądową i wytoczyłjerozolimskim braciom proces, ale ci jawnie sobie
kpili z włocławskiego zwierzchnika kościelnego. Wpraw
dzie ich zwierzchnikiem nie był, bo zakony wierzyły tyl
ko w zwierzchnictwo papieża, ale kiedy trzykrotnie joan
nici lubiszewscy nie przybyli na wyznaczone rozprawy,
rzucona została na nich klątwa. Były to przecież rozprawy
sądu komisarzy papieskich. Sąd przyznał biskupowi Ger
wardowi odszkodowanie w postaci niektórych joannickich dóbr na Kujawach i na Pomorzu.
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Tak też się stało. W 1370 roku za zgodą joannickiego
przeoratu niemieckiego Krzyżacy wykupili - niby za jakieś
długi - ostatnie dobra szpitalników jerozolimskich. Były to
właśnie Skarszewy i majątki klucza Czarnocin. Skarszewy
poszły w ręce Zakonu za 14 tysięcy grzywien.
Ten rok zamknął dzieje joannickich rycerzy na Pomorzu.
Joannici odeszli, ale pozostał po nich na Kociewiu jeden wi
doczny ślad. Są nim resztki zamku w Skarszewach.
Ciąg dalszy w następnym numerze
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Lata które przeminęły
WITOLD WIESŁAW BANACKI

Powrót do Tczewa

Znów w Tczewie, ale innym

asi znajomi, do których przyjechali ojcowie już wy
jechali. Matka podjęła próbę dotarcia do Lubomia,
skąd pociągiem mieliśmy wrócić do Tczewa. Tam
na dworcowej poczekalni spędziliśmy kilka dni. Aby wyje
chać potrzebne były przepustki, które w końcu udało się zdo
być. Okazały się one jednak niepotrzebne, bo wystarczyła
odpowiednia suma pieniędzy, by przekupić woźnicę, który
polnymi drogami przewiózł nas do Dorohuska, okupowane
go przez wojska niemieckie.
W Dorohusku zajęliśmy opuszczony przez rodzinę ży
dowską dom jednorodzinny. Po kilku dniach pobytu woj
skowym samochodem ciężarowym pojechaliśmy wraz z in
nymi rodzinami do Chełma Lubelskiego. Zakwaterowano nas
na kilka dni w tym samym budynku PKP, gdzie przebywali
śmy we wrześniu w drodze do Lubomia. W końcu otrzyma
liśmy z Komendy Miasta dokument zezwalający na wyjazd
do Tczewa.
W wyznaczonym dniu udaliśmy się na dworzec, wsie
dliśmy do podstawionego pociągu. Ponieważ stacje ko
lejowe i tory na terenach polskich w większości były
zniszczone w wyniku działań wojennych, nasz transport
odbywał się drogą okrężną przez Wrocław (wówczas Breslau), Poznań, Bydgoszcz do Tczewa. Kiedy pociąg wto
czył się do wielkiej hali dwora w Breslau na peronie cze
kały siostry niemieckiego Czerwonego Krzyża. Rozdawały
podróżnym herbatę, kanapki, a nam dzieciom ciasto
drożdżowe. Widocznie zostaliśmy włączeni do transpor
tu Niemców wracających ze wschodu do Rzeszy w ra
mach zarządzenia „Umsiedlung" (Przesiedlenie), wydanego
przez Himlera. Ściągano Niemców po to, by stworzyć
„Wielkie Niemcy". Dla nich przygotowano mieszkania
w miastach i gospodarstwa rolne na wsiach po wysiedlo
nych Polakach z Pomorza i Wielkopolski. Tych z kolei
wysyłano do obozów i na roboty przymusowe, ale my o tym
jeszcze nie wiedzieliśmy.
Wreszcie po długiej podróży pociąg zatrzymał się w La
skowicach, skąd już było niedaleko do Tczewa. Spotkani tam
znajomi kolejarze odradzali nam powrót do naszego miasta.
Opowiadali, że szaleje tam terror. Hitlerowcy aresztują ma
sowo Polaków, w koszarach tczewskich rozstrzelali kilku
dziesięciu znanych obywateli miasta, m.in. burmistrza. Ale
nie mieliśmy innego wyjścia. Nieznany był los naszego ojca,
tam był nasz dom, do którego tęskniliśmy. Matka w odmien
nym stanie nie mogła się doczekać kiedy wreszcie po wielu
przeżyciach w czasie dwumiesięcznej tułaczki, będzie mo
gła odpocząć we własnym mieszkaniu. Zresztą nie bardzo
mogła uwierzyć, że Niemcy mogą tak postępować z niewin
nymi ludźmi. Sądziła, że będzie tak jak było pod zaborem
pruskim przed pierwsząwojnąświatową. Przecież i teraz pod
czas powrotu z Chełma Lubelskiego byliśmy przez władze
niemieckie traktowani poprawnie.

o Tczewa przybyliśmy 31 października wieczorem.
Na peronie stacji stało kilkunastu mężczyzn ocze
kujących na powrót swoich rodzin. Po wyjściu z wa
gonu nie spodziewaliśmy się spotkać wśród nich naszego
ojca. Dotąd żyliśmy ze świadomością, że nie żyje, gdyż
ranny w obie nogi zginął w zbombardowanym szpitalu.
A jednak zupełnie niespodziewanie ujrzeliśmy go idące
go w naszym kierunku. Jednak żył i szedł na własnych
nogach, choć nieco kulał. My dzieci pamiętaliśmy go
w granatowym mundurze kolejarza ze złotymi dystynk
cjami i orzełkiem na czapce. Teraz był jakiś „przygaszo
ny" i smutny. Guziki na mundurze były obszyte suknem,
na głowie cywilna czapka jakiej przedtem nigdy nie no
sił. Rzuciliśmy się ku niemu z głośnymi okrzykami rado
ści. Ale ojciec nas uspokajał. Pst! Nie wolno tu rozma
wiać po polsku! Radość spotkania została zmącona. Bez
dalszych rozmów milcząc szliśmy w kierunku Nowego
Miasta. Mijaliśmy zbombardowane zabudowania dwor
ca kolejowego, a z daleka była widoczna jaskrawo oświe
tlona budowa zniszczonego 1 września mostu nad Wisłą,
gdzie i teraz nocą pracowano intensywnie. Co raz spoty
kaliśmy umundurowanych Niemców badawczo się nam
przyglądających. Mijali nas głośno rozmawiając, zado
woleni z siebie. Napisy na stacji i innych obiektach gło
siły: DIRSCHAU. To było już jakby inne miasto.
Zdziwiliśmy się bardzo, że ojciec nie prowadzi nas
do naszego mieszkania przy ulicy Gdańskiej, lecz do
swego kolegi Żurańskiego przy ulicy Pomira. Tam do
piero wyjaśnił nam, że się tu ukrywa, ponieważ w na
szym mieszkaniu policja niemiecka przeprowadziła rewizję
i poszukuje go tajna policja gestapo. Że nie pracuje już
na kolei, lecz jako robotnik przy odbudowie mostu. Tam
nie sprawdzają tak dokładnie tożsamości, a zarobek wypłacajątygodniowo w sobotę. Wszyscy razem nie mogli
śmy teraz mieszkać u państwa Żurańskich, wobec czego
rodzice zdecydowali, że obojętnie co się stanie, musimy
wrócić do naszego mieszkania. Przybyliśmy tam późno
w nocy 31 października.
W mieszkaniu były tylko meble i łóżka z materacami.
Brakowało pościeli, firan, pierzyn - zostały puste szafy.
Nasza ciepła odzież była przecież wysłana do Lubomia,
dokąd nie dotarła. Ale byliśmy w naszym domu, szczę
śliwi, wszyscy razem. Po dwóch miesiącach tułaczki, spa
nia na dworcach, w magazynach i w obcych mieszkaniach,
najczęściej bez ciepłej strawy, teraz nareszcie we własnym.
To nic, że na gołych materacach, ale z uczuciem spokoju.
Była nadzieja, że pomogą krewni i jakoś się wszystko uło
ży. Najważniejsze, że nasz ojciec żyje. Pewnie wszystko
się niebawem odmieni, bo przecież Anglia i Francja wypo
wiedziały Niemcom wojnę, a pierwszą w 1918 roku oni też
przegrali...
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ano po pierwszej nocy przespanej we własnym miesz
kaniu zaczęła się zwykła krzątanina. Ojciec szyko
wał się do pracy, matka przygotowywała śniadanie.
Mnie najstarszego wysłała do piekarni po pieczywo, gdzie
przed wojną robiliśmy zakupy u państwa Ossowskich. Arty
kuły spożywcze można było jeszcze kupować za polskie zło
tówki w relacji dwa złote zajednąmarkę. Właścicielami pie
karni byli teraz Niemcy. Ledwie zasiedliśmy do śniadania,
gdy nagle rozległo się głośne uderzanie w drzwi. Ojciec po
szedł je otworzyć. Do środka wtargnęło natychmiast czte
rech mężczyzn. Dwóch policjantów w mundurach i dwóch
wyrostków w cywilu z opaskami na rękawie uzbrojonych
w karabiny. Policjanci byli z Gdańska, a cywile Niemcami
przed wojną mieszkającymi w Tczewie i okolicy. Od razu
weszli do pokojów, zaglądali do szaf. Jeden z policjantów
miał listę, z której wyczytał imię i nazwisko naszego ojca.
Nas na tej liście nie było. Nieco zaskoczony zapytał, kim my
jesteśmy. Matka oświadczyła, że jest żoną i przez okres dzia
łań wojennych z dziećmi przebywała u rodziców, skąd wczo
raj wróciliśmy i dlatego nie jesteśmy zameldowani. Tłuma
czyła, że dzisiaj pójdzie do magistratu nas zameldować. Ale
policjant powiedział:
- Kłamiecie! Na pewno byliście na Wschodzie. Skoro
przed nami uciekaliście, to teraz ubierajcie dzieci i też za
dziesięć minut stańcie przed domem!
Nie wolno było niczego z domu zabierać, a tylko dzieci
ciepło ubrać. Matka zaczęła płakać i zrozpaczona krzyczeć,
że jest w ciąży i dopiero wczoraj wróciła z dziećmi po dwu
miesięcznej tułaczce.
- Możecie nas rozstrzelać a ja się stąd nie ruszę!.
Policjanci popychając wyprowadzili ojca na klatkę scho
dową. Tam powiedzieli mu, żeby przekonał żonę do wyjścia
z dziećmi, gdyż mająrozkaz i wykonajągo siłą. Ojciec wró
cił na chwilę do mieszkania i powiedział to matce. Zaczęli
śmy się szybko ubierać. Policjanci czekali na korytarzu, a ci
cywile z „Selbstschutzu" chodzili po pokojach, wzywając
do pośpiechu. Po wyjściu przed dom zauważyliśmy, że
wzdłuż ulicy Gdańskiej, przy niektórych domach stały grup
ki ludzi, podobnie jak my, wypędzonych z mieszkań. Od
strony Malinowa zbliżała się kolumna dorosłych i dzieci
prowadzona środkiem jezdni przez uzbrojonąeskortę. Do
tej kolumny dołączyliśmy.
Znów szliśmy w nieznane. Wszyscy zostawili swoje
mieszkania, a w nich cały dobytek. W przeciągu 10 minut taka
zmiana. Matka prowadziła za ręce 3-letnią Marię i 4-letniego
Albina. Starsza siostra Brygida niosła w torbie jakieś rzeczy
młodszego rodzeństwa i chyba te bułki, których nie zdążyli
śmy zjeść. Ja z ojcem niosłem wiklinowy kosz, w którym były
kołdry i rzeczy do ubrania. Kosz wydawał się mnie 10-letniemu chłopcu bardzo ciężki i z trudem go dźwigałem. Je
den z policjantów eskorty powiedział ojcu:
- Zostawcie ten kosz, bo i tak będzie wam odebrany!
Przed swoim domem przy ulicy Gdańskiej stali mężczyźni
z rodziny Gelharów, którzy się temu z zadowoleniem przy
glądali. Jeden z nich powiedział:
- Jetzt mussen die polnischen Schweine raus. (Teraz mu
szą te polskie świnie precz).
Gdy z ulicy Gdańskiej wchodziliśmy w ulicę Sobieskie
go, akurat z kościoła św. Józefa wychodzili ludzie z mszy
św. z okazji uroczystości Wszystkich Świętych 1 listopada.
Dalej prowadzili nas ulicą Wojska Polskiego, obok budynku

Gimnazjum Handlowego do fabryki „Arkona", gdzie obec
nie mieści się Muzeum Wisły. Kolumna się wydłużała, gdyż
w drodze dołączało do niej coraz więcej osób. Na środku
dziedzińca fabrycznego, dokąd nas wprowadzono, paliło się
olbrzymie ognisko, w którym niszczono jakieś dokumenty.
Niektóre nadpalone papiery w ciepłym wirze powietrza uno
siły się w górę i fruwały jak czarne wrony. Trudno było od
dychać z powodu dymu, jaki unosił się nisko nad ziemią
ponieważ tego dnia mżył drobny deszcz. Siedzieliśmy gdzie
kto mógł - na ziemi, na koszach, walizkach. Robiło się coraz
ciaśniej, gdyż przywożono coraz więcej ludzi. Dochodzący
napierali z tyłu, przesuwając tych wcześniej przybyłych bli
żej do ogniska.
Dookoła pod ścianami budynków stali wartownicy uzbro
jeni w karabiny, w brunatnych mundurach. Co jakiś czas repetowali broń na komendę, jakby zamierzali do nas strzelać.
Teraz przypomniały nam się te ostrzeżenia kolejarzy w La
skowicach, że Niemcy rozstrzeliwują Polaków. Słyszało się
na tym placu krążące pogłoski, że ci uzbrojeni zastrzelą nas
i w tym ognisku spalą. Byliśmy bez śniadania, bo nikt nie
zdążył w ciągu 10 minut zabrać czegoś do jedzenia i picia.
Dzieci płakały z pragnienia i głodu. Potrzeby fizjologiczne
załatwiały na miejscu. I ten strach i niepewność. Co z nami
zrobią? Zbliżał się wczesny listopadowy wieczór. Padał
drobny dokuczliwy deszcz, a my ciągle siedzieliśmy na
tym fabrycznym placu. Około godziny 18"" usłyszeliśmy
warkot samochodów ciężarowych, które podjeżdżały pod
fabrykę, ustawiając się w kolumnę. Wpakowano nas do
tych samochodów z brezentowymi „budami". Tylne bur
ty były opuszczone. Przy samochodach krążyli żołnierze
w zielonych mundurach, ale na boku hełmów mieli znaki
SS. Znów krzyki:
- Schnell! Schnell einsteigen! (Szybko wsiadać!).
Wartownicy zamknęli tylne burty i opuścili brezenty. Po
dwóch usiedli na końcu skrzyni z bronią gotową do strzału.
Było już ciemno, gdy ruszyliśmy. Przez szpary „budy" nic
nie było widać. Ktoś po niemiecku zapytał wartownika do
kąd nas wiozą. W odpowiedzi usłyszał tylko:
- Halt Maul (Zamknij pysk).
Po upływie pewnego czasu wyczuliśmy, że wjeżdżamy
do nieznanej miejscowości. Wąskie uliczki, zakręty, rozmo
wy ludzi, światła. Potem wjazd przez wąską bramę i samo
chody stanęły. Wartownicy zeskoczyli z aut, otworzyli tylne
burty skrzyni samochodu i znów wrzaski:
- Schnell rausl
Wysiedliśmy.
W nocnej poświacie i świetle latarek eskorty, wokół wi
dać było ruiny i wysokie mury. Przywieziono nas do pokrzyżackiego zamku w Gniewie. Samochody odjechały, a nas
przejęła straż w czarnych mundurach z trupiągłówkąna czap
kach. Na wstępie polecono mężczyznom oddać tytoń, zapał
ki, scyzoryki. Zagrożono, że będzie przeprowadzona rewi
zja osobista, a kto będzie miał przy sobie coś z tych rzeczy to
„ciężko oberwie".
W tym czasie my kobiety z dziećmi stałyśmy zbite w ciż
bę na dziedzińcu zamku. Następnie esesmani wpędzili nas
do jednej z komnat. Nie było żadnego oświetlenia, tylko oni
podświetlali sobie drogę latarkami. Wchodziłyśmy do
środka potykając się o nierówności zniszczonych cemento
wych podłóg. W końcu usiadłyśmy gdzieś w tej komnacie
na podłodze, po ciemku ciasno jeden przy drugim. Tylko od
czasu do czasu ktoś szukając dla siebie miejsca zapalał prze
mycone zapałki.

Zaczęła się koszmarna noc. W tych przestronnych ha
lach, gdzie w wysokich oknach nie wszędzie były szyby, było
bardzo zimno. Nie byliśmy ciepło ubrani, a siedzieliśmy na
cementowej podłodze. Głodni i spragnieni od wczoraj rana,
w nieświadomości, co będzie z nami jutro? Małe dzieci nie
rozumiały, co się dzieje; nie nakarmione, w mokrych pielu
chach lub ubrankach, płakały głośno. Matki je uciszały, ale same
mówiły przez łzy. Obok nas siedziało starsze małżeństwo.
W pewnym momencie stwierdziliśmy, że starszy pan mówi coś
„od rzeczy". Jego system nerwowy nie wytrzymał stresów.
Po kilku godzinach - w środku nocy - usłyszeliśmy we
zwanie esesmana, że mają się zgłosić matki z małymi dzieć
mi. Stukał w jakieś naczynie i wołał:
- Nur fur kleine Kinder! (Tylko dla małych dzieci).
Matka wzięła od kogoś kubek i poszła. Po ciemku nie
widziała co nalewają. Okazało się, że była to zimna woda.
Później dowiedzieliśmy się, że tej nocy zmarło kilkoro ma
łych dzieci (potwierdzenie tego faktu znajduje się w Infor
matorze Encyklopedycznym Głównej Komisji Badania
Zbrodni Hitlerowskich „Obozy hitlerowskie na ziemiach
polskich 1939-1945" poz. 1149 Obóz przejściowy Gniew).
Tak minęła pierwsza noc w obozie przejściowym Gniew,
DURCHGANGSLAGER MEWĘ.
Dowiedzieliśmy się, że mamy przebywać tam aż 6 tygo
dni. Przez cały czas żyliśmy w warunkach urągających hi
gienie i cywilizacji. Brak wody, ustępów, przykrycia. Po kil
ku dniach Niemcy przywieźli na teren obozu furę słomy, którą
rozładowano na podwórzu. Wnosiliśmy ją do pomieszczeń
i rozścielaliśmy na podłodze wzdłuż ścian komnaty, pozo
stawiając środek wolny dla przejścia. Jak w oborze. Na tej
słomie spaliśmy w ubraniach, bez przykrycia przez sześć ty
godni. Dla załatwiania potrzeb fizjologicznych wykopano
długi rów, na którego brzegu na słupkach umocowany był
drąg. To była obozowa latryna. Bez zadaszenia i bez ścian
bocznych. Nic dziwnego, że mało kto chciał się tam zała
twiać, a szczególnie kobiety i dzieci szukały innych ustron
nych miejsc. Swoje potrzeby załatwiały w ruinach, nie zaję
tych korytarzach i innych pomieszczeniach. Po pewnym

czasie wszystkie te miejsca były zanieczyszczone ekstramentami ludzkimi. Coraz więcej ludzi przybywało z Tcze
wa, Gniewa, Pelplina i okolic.
O wyżywienie nas początkowo hitlerowcy nie troszczyli
się wcale. Na terenie zamku założyli kantynę, w której za
polskie pieniądze sprzedawali chleb, ser i bułki. Ostatnie gro
sze, które Polacy jeszcze posiadali, zmuszeni byli wydać, aby
żyć. Z głodu nikt nie chciał umrzeć. Byli wśród nas tacy,
którzy nie posiadali żadnych pieniędzy, więc im pomagali
inni. Ludzie w biedzie są bardziej solidarni. W końcu hitle
rowcy, widząc że gotówka się wszystkim wyczerpała, posta
wili na podwórzu kuchnię polową, z której wydawali jakąś
wodnistą zupę.
Właściwie żywność była dostarczana przez obywateli
miasta Gniewa i okolic. Na wiadomość, że w zamku sąprzetrzymywani wysiedleni Polacy, codziennie przynosili pod
bramę obozu ziemniaki, warzywa, mięso i te produkty były
podstawą żywienia. Przynosili też pełne bańki mleka i zupy
dla dzieci. Mieliśmy trudności z odbiorem posiłków, ponie
waż nie posiadaliśmy żadnych naczyń. Za murem obozu były
dawne koszary wojskowe, w których teraz stacjonowali żoł
nierze niemieccy. Ich kucharze wyrzucali przez ogrodzenie
na teren zamku puste puszki od konserw. Zbieraliśmy te naj
większe i po obiciu ostrych krawędzi i dorobieniu z drutu od
płotu kabłąka służyły one za naczynia do zupy, wody itp. Tak
więc dzięki ofiarności obywateli miasta i okolic Gniewa mo
gliśmy przeżyć te ciężkie dni. Dzięki solidarności Polaków
na pewno uratowało się wielu od głodowej śmierci. Ówcze
snym mieszkańcom Gniewa należy się wdzięczność i sto
krotne podziękowania.
Codziennie rano esesmani wypędzali wszystkich mężczyzn
z pomieszczeń na dziedziniec zamku. Poranne wrzaski „Alle
Manner rauss!" budziły grozę. Na podwyższeniu stał oficer
SS, który czytał nazwiska z listy. Wywołani, tak jak wyszli
niekompletnie ubrani, musieli wsiadać do podstawionych
samochodów ciężarowych i gdzieś ich wywożono. Nie po
wrócili już do swoich rodzin. Później dowiedzieliśmy się, że
zostali rozstrzelani w Lesie Szpęgawskim.

Zamek pokrzyżacki z przełomu XIII-XIV wieku, w którym znajdował się obóz przejściowy
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Wśród wywiezionych był też były policjant z Tczewa, Woj takowski. Jego żona z synami została też wywieziona na
roboty przymusowe do Niemiec. Dopiero po kilku latach,
urzędowym pismem niemieckim, została poinformowa
na, że jest wdową, gdyż pismo było zaadresowane: An di
Witwe W. (Do wdowy). Innym razem na takim porannym
apelu wybierano młodych mężczyzn ustawiono ich w sze
regi i wyprowadzono za teren obozu. Zostali później wywie
zieni do obozu Stutthof. Jeden z esesmanów, niejaki Ligmann,
do tego szeregu dołączył również naszego ojca. Matka i my
z płaczem zwróciliśmy się do tego hitlerowca, aby pozwolił
ojcu wyjść z szeregu i wrócić do nas. Niemiec po namyśle po
zwolił na to. Widocznie z uwagi na młody wygląd włączył go
do szeregu.
Często pod eskortą wyprowadzano mężczyzn do miasta,
gdzie kazano im na plecach nosić każdy po jednym żelazne
łóżka ze szpitala do szkoły i z powrotem. Praca ta nie miała
żadnego sensu, a chodziło tylko o to, aby ludzi umęczyć i upo
korzyć. Nasz ojciec też kilka razy został do takiej pracy wy
znaczony i raz po powrocie wieczorem do obozu nam o tym
opowiedział. My wtedy cały dzień żyliśmy w niepewności,
czy wróci.
W obozie przebywali przedstawiciele różnych zawodów
z Tczewa: kolejarze - Bigus, Pruski, Bianek, Banacki, Ćwi
kliński, Szyta, Pobłocki z rodzinami. Z innych zawodów den
tysta B. Bronk, lekarze - dr Redigier, dr Meger, nauczyciel
ka Barańska i Raduńska, dyrektor młyna Gaj i jego żona,
Wojtakowscy, Ustowski, Dziewiątkowski, Kiedrowski i wie
lu, wielu innych. Wyprowadzani codziennie rano, żegnali się
z rodzinami, gdyż nie wiedzieli czy wrócą.
W obozie, co jakiś czas, przeprowadzano selekcje. Zja
wiali sięjacyś cywile i oficerowie SS tworząc komisje zasia
dające za stołami. Wyczytani musieli podchodzić do nich
rodzinami. Oni przesłuchiwali rodziców, zadając im różne
pytania na temat przedwojennej pracy zawodowej, działal
ności społecznej, przynależności do organizacji politycznych
itp. Pytali o dane personalne dziadków, krewnych i rodzeń
stwa. Porównywali te odpowiedzi ze swoimi notatkami, wy
kazami i zakładali kartoteki. Przeprowadzali badania doty
czące „aryjskiego pochodzenia", tzn. oceniali profil itd.
Brak jakichkolwiek warunków do utrzymania higieny,
spanie w ubraniach na słomie, spowodowały że u większo
ści osób zalęgły się wszym, a u dzieci zaczynała się epide
mia świerzbu.
Pewnego dnia rozeszła się wiadomość, że obóz będzie
wizytowany przez Gauleitera Forstera, który był najwyższym
przywódcą partyjnym Okręgu Prusy Zachodnie i Namiestni
kiem Rzeszy, mężem zaufania Hitlera. Przypominam sobie,
że była wówczas atmosfera nerwowości i niepokoju, gdyż
Forster był władny podjąć każdą decyzję, dotyczącą naszych
przyszłych losów.
W danym dniu zebrano nas na placu, obstawiono eskor
tą a przed naszymi szeregami prawie „przeleciał" jakiś hi
tlerowski dostojnik w paradnym mundurze, otoczony sze
ścioma uzbrojonymi w ręczne karabiny maszynowe esesma
nami oraz liczną świtą osobników w mundurach i cywilów.
Wkrótce po tej wizycie Forstera, znów gestapowiec stanął
na podwyższeniu z listą i odczytywał nazwiska. Rozdziela
no rodziny. Jednych wysłano do innych obozów, np. do Potulic, a szczególnie młode osoby do Stutthofu, starych ludzi
do Generalnej Guberni (tak Niemcy nazwali ten rejon Pol
ski centralnej, tj. ziemie nie przyłączone do Rzeszy).
Ludzi pochodzenia żydowskiego zaraz na początku wy

syłali do obozów zagłady. Nasza rodzina oraz inni znajomi
zostaliśmy wyznaczeni do obozu przejściowego w Prabutach
(Ubergangslager Riesenburg).
W obozie w Gniewie kursowały poufne fantastyczne
wiadomości, iż wojska francuskie są już pod Berlinem, że
8 grudnia w Święto Matki Boskiej stanie się cud i wrócimy
do domu. Niestety, żadne z tych proroctw się nie sprawdziło
i nadal przebywaliśmy w obozie. Pilnowali nas uzbrojeni war
townicy w czarnych mundurach. Na głowie nosili furażerki
z trupią czaszką. Mówili, że są es-manami. Z powyższego
wynika, że byli to członkowie hitlerowskiej organizacji „Selbstschutz" (Samoobrona", do której należeli młodzi Niemcy,
którzy przed wojnąmieszkali w Polsce i nawet posiadali oby
watelstwo polskie, ale przyznawali się do narodowości nie
mieckiej. Byli oni szkoleni w duchu hitlerowskim na tajnych
zbiórkach w Polsce przez przysłanych z Rzeszy instrukto
rów, albo wyjeżdżali specjalnie w tym celu do Niemiec lub do
Gdańska. Organizacja ta po wkroczeniu Niemców na teren
Pomorza odznaczyła się masowymi mordami Polaków, bardzo
często swoich znajomych, sąsiadów. Ta organizacja mniejszo
ści niemieckiej została przez władze rozwiązana w grudniu 1939
roku, a jej członkowie wcieleni do SS (SS - Schutzstaffeln der
NSDAP - Sztafety Ochronne Narodowosocjalistycznej Nie
mieckiej Partii). Jeden z tych es-manów chwalił się, że jego
czarny mundur został uszyty z materiału pochodzącego z su
tanny katolickiego księdza. A wiadomo ilu księży na Pomorzu
hitlerowcy wymordowali zaraz na początku okupacji bądź wy
wieźli do obozów.
W połowie grudnia 1939 roku polecono wszystkim wy
czytanym z listy wyjść z rzeczami osobistymi na dziedziniec
zamku. Po uformowaniu grup według spisu wyprowadzono
za bramę obozu. Znów stały tam samochody ciężarowe i kil
ka autobusów z zamalowanymi na biało szybami. Do cięża
rówek załadowali się mężczyźni, a do autobusów wsiadły
kobiety z małymi dziećmi. Również eskorta zajęła miejsca.
Kolumna ruszyła. Po sześciu tygodniach pobytu w Gniewie
znów wieźli nas w nieznane. Nie wiedzieliśmy czy nasz oj
ciec jedzie z nami, czy mężczyzn wywożą w inne miejsce.
Może do Szpęgawska skąd nikt nie wracał? Przez szpary wydrapane w zamalowanych szybach autobusu zauważyliśmy,
że wiozą nas przez tereny niemieckie. Można było to stwier
dzić po napisach na budynkach, po rozmowach ludzi w języ
ku niemieckim, np. kiedy na krótko przed szlabanem kolejo
wym autobus się zatrzymał itp. Wreszcie dojechaliśmy do
jakiegoś miasta. Napisy głosiły, że nazywa się ono RIESEN
BURG (czyt. Rizenburg) obecnie Prabuty. Minęliśmy śród
mieście i po chwili kolumna samochodów zatrzymała się w
niewielkim lasku za miastem. Wysiedliśmy, a eskorta oto
czyła naszą grupę. Przed sobą ujrzeliśmy kilka białych mu
rowanych budynków ogrodzonych płotem z siatki górą ople
cionym drutem kolczastym. Zabudowania były obiektami
dawniejszego szpitala dla umysłowo chorych. Przed bramą
stały budynki wartownicze pomalowane w biało-czarne pasy
(kolory narodowe Prus i organizacji SS). Przy nich wartow
nicy w czarnych mundurach i hełmach, na których z jednej
strony była namalowana swastyka w białym kole na czerwo
nym tle, a z drugiej znaki SS.
Po wkroczeniu Niemców na teren Pomorza w 1939 roku
przebywający w podobnym szpitalu w Kocborowie koło Sta
rogardu Polacy, zostali przez SS wymordowani, a na ich miej
sce przewieziono Niemców m.in. ze szpitala w Riesenburgu.
W opróżnionych budynkach został utworzony obóz przej
ściowy pod nazwą: „Ubergangslager Riesenburg".
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Z moich lat chłopięcych
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astąpił żałobny listopad, a z nim przymrozki. ToL I \ I też w długie wieczory Janina przędła wełnę na
skarpety. Nić młodej prządki często była nierówna, miała
wiele zgrubień i rwała się raz po raz. Wtedy Jasia traciła
cierpliwość i pogrzebaczem tłukła kołowrotek, mówiąc
przez zaciśnięte zęby:
- A masz, a masz, ty wredna Marmelko!
(Kółko pochodziło od nazywającej się tak kobiety).
Do równowagi przychodziła jednak szybko, prosząc:
- Zygmunt, nareperuj kołowrotek, a nie powiem tacie,
że to ty, a nie Łosiński strzeliłeś z łuku gęś w kuper.
Przy przeróżnych zajęciach, jakie mieliśmy w gospo
darce, życie mknęło, jak wichura a dni mijały niczym kar
ty księgi uwolnione spod kciuka. Jednak szczególny widok,
czy przeżycie zawsze głębiej zalega w pamięci. Toteż gdy
pewnego ranka po św. Marcinie wyszedłem na próg chaty
i spojrzałem w zabielony świat, nie wiedziałem, czy to
rzeczywistość, czy złuda, czy to się śni, że ktoś nagle do
cudnej baśni otworzył drzwi. Sad ośnieżony zdawał się
kwitnąć majem. Młode wisienki zastygły zgięte w pałąk jak
tancerki w balecie schylone po kwiat. Dach lśnił uroczystą
bielą wigilijnego obrusa z soplami frędzli u krawędzi, gdzie
słońce ledwie zrodzone odbijało swoje różowe oblicze. Pola
lśniły pościelą nieba obsianą zbiorem gwiazd całego świata.
W takiej to scenerii zawitała do nas adwentowa cisza. Był
to czas przebierańców i chodzenia z szopką.
Przed świętami Bożego Narodzenia my również cho
dziliśmy przebrani od zagrody do zagrody. Bronek zawsze
był muzykantem, gdyż niezwykle pięknie grywał na
skrzypkach. Janek Herbasz, najwyższy z nas, był bocia
nem, Hela Cyganką, Wandzia stale pyskującą wiejską ko
bietą, Józek koziołkiem, ja kominiarzem, Heniek diabeł
kiem, a Teresa kostuchą. W takim to składzie zawitaliśmy
po raz pierwszy do rodziny Worzały, w której były same

dziewczęta - razem siedem w wieku od 3 do 14 lat. Hała
śliwie zadzwoniliśmy w sieni dzwonkami. Gdy weszliśmy,
wszystkie bez nakazu uklękły i zaczęły odmawiać pacierz,
myśląc, że to tylu gwiazdorów przyszło na raz. Bocian
wpierw począł klekotać, jak rzeczywisty, gdy po przylo
cie pierwszy raz usiądzie na gnieździe. Potem długim dzio
bem zaczął plądrować po wiadrach z wodą. Kiedy zanu
rzył dziób w gotujące się golce na kuchni, począł nim
trząść, jakby się oparzył. Dziewczynki wybuchły radosnym
śmiechem. Wtedy zabawa zaczęła się na dobre. Każdy
z nas, przystąpił do swojej czynności. Bronek grał, niczym
mistrz Paganini w swym demonicznym transie. Wszyscy
usmarowani przez kominiarza sadzą wirowali jak diabliki
w piekle. Helka trzęsła się w tańcu jak galareta śpiewając
cygańskie pieśni i potrząsając do taktu tamburynem zro
bionym z sita, przydzwaniając jeszcze mosiężnymi kółecz
kami, które miała na rękach aż po łokcie. Diabeł okrążał
wszystkich tańczących, chlastając po twarzach swym zadar
tym, puszystym ogonem, to dzwonił łańcuchami i kłuł na
niby dziewczęta widłami. Śmierć kłóciła się zawzięcie z babą
wymachując ciągle kosą i naśladując głosem koszenie żyta.
Koziołek wskakując na ławę to na stół, bódł dziewczęta, aż
zahaczył rogami spódnicę jednej z dziewczynek. Maska
została zdarta, a my rozpoznani. Śmiechu było wiele, gdyż
byliśmy ich najbliższymi sąsiadami.
Wigilia 1948 roku była bardzo uroczysta. Choinka się
gała sufitu. Oszroniona, tając w ciepłej izbie, wydawała świe
ży leśny zapach żywicy. Płonące świeczki ulane z wosku
pachniały rojną pasieką, Stajenka wtulona w gałązki, we
wnątrz wyścielona pomarszczonym pazłotkiem, skrzyła się
niczym skarbczyk złoty - ołtarzyk nieba. Aniołki wystrzyżone z różowej i niebieskiej bibułki zawisły pod jej stro
pem, jakby w tej chwili zstąpiły z niebieskiego dworu i klę
czą by grać narodzonemu pod tęczą glorii nasze cudowne,

Betlejem na Kociewiu
płaskorzeźba polichr. Zygmunta Bukowskiego z 1984 r., lipa, 107 x 55 cm
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stare kolędy. Na mchu z naszej strzechy stali w ukłonie pa
stuszkowie i zwierzątka ulepione z gliny, a wśród nich Ma
lusieńki w poświacie rubinu z jarmarcznego pierścionka.
Szyby w opłatku mrozu, tając od gorącego pieca, pozwalały
gwiazdom wciekać do naszego Betlejem, pachnącego już
tęgo wigilijną wieczerzą. Na dworze idealna mroźna cisza
nakrywała ziemię wielkim granatowym przetakiem, prze
szytym wszystkimi gwiazdami do jasności nieba.
W takiej to scenerii Wandzia poczęła nakrywać stół
białym damastowym obrusem, spływającym na blat z lek
kością ducha, uwidaczniając w świetle świec wzory w mi
sterne śnieżynki. Ojciec na garści siana położył opłatek
przepasany niebieską wstążką. Terenia postawiła dziewięć
talerzy ze złotą obwódką u krawędzi. Barszcz jeno posta
wiony, chwiejąc się jeszcze, rzucał na sufit złoty krążek,
wahający się coraz wolniej. Uszka ledwie z wrzątku wy
jęte parowały wonią grzybów i kapusty. Karp w galarecie
leżał w salaterce jak żywy w asyście świecidełek odbitych
z choinki. Śledzie pocięte w dzwonka skrzyły się srebrzy
ście niczym marszczyna na wodzie. Orzechy laskowe w ce
ramicznym naczynku przypominały nas ukrytych, by w od
powiednim momencie wybiec i zaklepać się na ścianie.
Gdy wszyscy odświętnie ubrani zasiedliśmy za stołem,
z sąsiedniego pokoju wyszedł ojciec w nowym garniturze
w niebieskie cieniutkie prążki. Spojrzał na stół i powie
dział:
- To nakrycie jest dla naszego umiłowanego gościa,
który na tę wieczerzę zapewne duchem zstąpi z nieba.
Spojrzeliśmy po sobie, wiedząc zaraz o kogo chodzi.
Potem ojciec z nami przełamał się opłatkiem zaczynając
od najstarszej Janiny. Po złożeniu wzajemnych życzeń
ojciec córkę pocałował w czoło a ona go w rękę i tak dzie
lił się ze wszystkimi, aż do najmłodszego. Po zaśpiewaniu
kilku kolęd, pod opieką kochanego rodzica zaczęliśmy spo
żywać wigilijną kolację. Po posiłku, kiedy trwały serdeczne
rozmowy, dźwięk dzwonka obwieścił, że idzie gwiazdor.
Wszyscy otrzymaliśmy prezenty. Janina, mająca już osiem
naście lat, dostała cienkie pończochy, tak zwane gazówki,
Terenia - szeroką, czerwoną wstążkę do swoich długich
i grubych warkoczy, chłopcy po scyzoryku, a Wanda - ma
lutką torebkę z grzebieniem i lusterkiem.
Na pasterkę poszliśmy we czworo. Tata z najmłodszym
Heńkiem został w domu, gdyż miała się cielić nasza Krasula. Gdy wracaliśmy, światło w oborze było znakiem, że
tak się stało. Poród był bardzo ciężki. Zaparci w cemento
wą rynnę ciągnęliśmy za sznury z całej siły, aż kładąc się
na ziemię, a cielę ani rusz. Siostry zaczęły płakać, że ro
zerwiemy krowę. Za pomocą dźwigni jaką tata zastoso
wał, nóżki poczęły się wolno wysuwać, ukazał się pysz
czek, jednak szersze czoło nie chciało przejść. Powrozy
aż grały od napięcia, a my coraz mocniej naciskaliśmy
dźwignię. Stojące obok krowy zaczęły pomrukiwać, jak
by czuły naszą dramatyczną walkę o zagrożone życie cie
lęcia. Mądre zwierzę parło ile tylko miało mocy w sobie,
co chwila odwracając głowę załzawionymi oczami błaga
ło o ratunek. Wreszcie z bolesnym rykiem rodzicielki uro
dził się czarno-biały byczek. Pomimo późnej nocy nadal
byliśmy w oborze. Cielę położyliśmy obok matki na mięk
kiej owsianej słomie. Nastąpiło staranne i długie wylizy
wanie mokrej sierści. Cielątko zaczęło parskać i potrzą
sać głową, po czym odezwało się tylko matce wiadomym
sygnałem, po którym łaciata podniosła się, by z nabrzmia
łego wymienia siarą napoić byczka.
Po włożeniu przez gospodarza opłatka w siano udali
śmy się na spoczynek.

KITIR

Sami sobie
na jubileusz
bieżącym roku Szkoła Podstawowa w Kaliskach obchodziła 50-lecie swego istnienia.
Z tej okazj i ukazał się zbiorek wierszy uczniów
tej szkoły z ostatnich trzech lat. Inicjatorkami całego przed
sięwzięcia są nauczycielki Elżbieta Pasterska i Maria Prill
- także autorki wstępu - a konsultantem wyboru tekstów
Andrzej Grzyb. Przy finansowym wsparciu sponsorów
publikację wydała starogardzka „Promocja". Niech te stro
fy znajdą choćby skromne miejsce na półce i przypomina
ją młode, szkolne lata - czytamy we wstępie. Strofy po
dzielono na sześć tematycznych rozdziałów: Moja wieś,
Nasza szkoła, Cztery pory roku, Nasze portrety, Święta
święta i Rodzina. Wiersze zdobią akwarele Angeliki
Ossowskiej, już uczennicy I klasy miejscowego gim
nazjum.
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Wiersze jak wiersze, zapewne nie wyróżniają się
z ogromnej ilości pisanych utworów przez szkolne dzieci,
ale w jubileuszowym zbiorze będą po latach przypomina
ły czasy spędzone w szkolnej ławie.
Rarytasem zbioru są dołączone Gadki kociewskie Tom
ka z Płociczna pisane w gwarze. Autor mową przodków
przypomina własne szkolne lata, kiedy to Wsziske gzuby
idó do nastampny klasy, a ja musza bulić eszcze rok
Nasza szkoła. 50 lat Szkoły Podstawowej w Kaliskach. Oprać. Elż
bieta Pasterska i Maria Prill. PPHU Promocja, 2001 Starogard Gd. - Ka
liska, s. 64, form. 17 x 24 cm, ii. 4.
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Strzylanie z gumy

Kędy żem rano wstał, zara mnie same zbytki do łba szli.
Wstałóm i pomału myślą i myślą. Wymyśliłóm że zara jak
przylyza do szkoły, to pudo gumy w ruch!
Ida do buksów, chwytom guma i cióngna, i cióngna, aż
wycióngnyłóm.
Kędy czekałóm na autobus, uż musiałóm ta guma wypóbować na jednym knapie z moji klasy. Strzyliłóm i... dostał
prosto w dupa. Mieliśta widzie jak ón skakał!
No, ale autobus przyjechał, wsiedlim i pojechelim do
szkoły.
Chodzą, patrzą, rozglóndóm sia i wjidza, że pociski latajó jak rakety. Ja tyż chciałóm strzelać. Nałożyłóm guma na
pazury, ładują taki twardy skubel, zaciónłam ta guma i... łup!!!
Pocisk lejci, lejci i... wylóndował. Ale gdzie, to byśta nie
zgedli. Wylóndował ón w szklance czaju pani od rosyjskie
go. Ta pani „Roza" to wjidziała. Podchodzi dó mnie, gada
i gada, że ni móm tego robjić. Ja żarn przyrzek, że uż nie
banda. A ja dali strzylóm i strzylóm.

śmielam się podjąć po raz kolejny sprawę kociewskiej gwary, która jak inne, jest bogactwem języka
polskiego. Może i tym razem, tak jak w trakcie przygotowywania II Kongresu Kociewskiego, uda mi się
przypomnieć i ocalić choć jedno słowo i przynieść je Pani Profesor, trzymając jak mysz za ogon. „Mały
słownik kociewski", jako wydanie drugie, rozszerzone i uzupełnione, ukazał się tuż przed otwarciem II Kongre
su Kociewskiego i był promowany w jego drugim dniu w Świeciu. Określenie „mały" ma zmniejszyć niepokój
tych, którzy Kociewie widzą wielkie..., jest zarazem zapowiedzią „normalnego" słownika, tego dużego. Może na
następny Kongres Kociewski... W duchu tych właśnie słów Pani Profesor, widząc Kociewie takie jakim jest,
pozwalam sobie na ten aneks, zgadzając się ze stwierdzeniem, że niedosyt powinien być twórczy. Kłaniam się
Autorce, dziękując za już i prosząc o kolejny słownik.
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Nieplewiony ogród

czyli amatorski aneks do Małego słownika kociewskiego
Marii Pająkowskiej-Kensik
/.\

am-am - jeść (do dzieci), chce ta am
Anc - Andrzej
ap - umarł, zmęczył się ostatecznie, łon je ap

)iV,

biksa (z niem.) - puszka
biszong - młodnik sosnowy
bjedka - udawana bieda
bojec (uzup. do bojek) - człowiek strachliwy
borta - brzeg rowu
brendka - okowita, denaturat
chowa - zwierzęta gospodarskie
chtórny (czasem którny) - który

jp)

dalek - daleko, tak dalek poleź, że znik
dotku - do domu
dryfta - dróżka

jp

fela - mała karta w grze w skata
fertich (z niem.) - gotowy, skończony
fidrymidry - byle co, nie wiadomo co

@

j(
JJ

gatka - mówienie
głemboczek - głębia w jeziorze, rzece
hacel - gwóźdź
hapsnąć - ugryźć
ib - uderzenie
istny - prawdziwy
jagliwie - suche igliwie
japa - gęba
japan - karaś srebrny, przezwisko (okolice Skarszew)
jedynastowy- wyjeżdżający o jedenastej godzinie
(autobus)
jedynacy -jedynyjadący (pociąg)
juks - roztwór do garbowania, ale też nieczystość,
np. gnojowica (uzup. znaczenia hasła w Słowniku)

jg

kapuca - czapka, kaptur
kipnąć - umrzeć
knapka - chłopczyca
knupel - kijek, patyk
kociarz - innowierca
kolipka - kolebka

jl^

letki - lekkomyślny (uzup. znaczenia)
liszaja - wypryski, wybarwienia (na ciele)
lomp - stare ubranie
ława - mostek, pomost dla wędkarzy

Ki

nastąp sia - przesuń się, zrób miejsce
niedalek - niedaleko, blisko

(0)

omasta - smarowidło
opij on - opój
plizdra - mała rybka, chuda panna
plypa - maź, błoto
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płytko - spławik do wędki
poczymu - ile kosztuje
pokropek - zapłata za pokropienie
polewcia - zdrobniale polewka
poswarzyć sie - pokłócić się
psuj - dziecko psujące wszystko, kiepski majster, partacz
pukawka - zabawka drewniana
Jg

rannik - szlafrok
ryczka - krowa zbyt często rycząca

9>

siemnienie - nasiona (np. lnu)
szlapa - stary kapeć
słabość - wycieńczenie (dycht słabi)
szach - kij do wędki
szpiczki - druty do robienia swetrów
szynag - gęsty lasek sosnowy

Y

trafunek - przypadek
trzensiawka - dreszcze, ale też padaczka

10J

udały - udany, ładny

W/

wid - ranek
wilje - śpiewy pogrzebowe
wygib - wyskok, zabawa
wygon - pastwisko

v

zaczyniać - pomnożyć, rozrobić drożdże
zalatywać - zachodzić, okrążać
zamawiać - przeciwdziałać chorobom, czarom
%

żgać - kłuć (uzup. znaczenia)
żywizna - zwierzęta gospodarskie, żywy inwentarz

Gwara jako jeden z przejawów poszanowania „małej ojczy
zny", jako świadectwo przywiązania do tradycji, jest naszym
bogactwem a nie świadectwem uwstecznienia. Gwara zasługuje
na troskę nie tylko dlatego, że „odchodzi" pod naciskiem „no
woczesności". Globalizacja, przekraczanie kolejnych progów
technologicznych, kultura elit spycha mieszkańców miast i wsi,
regionów a i państw w mamiący cień „raju", w „nową biedę".
Makdonaldyzacja, unifikacja-jeśli nieuchronna - to czy aby na
pewno rozwija człowieka, dodaje czy odejmuje wartości, boga
ci ducha człowieczego czy zubaża go? I pewno nie ma prostej
odpowiedzi, ale przecież to człowiek tę odpowiedź znajduje. Eu
ropa ma być zjednoczonym kontynentem regionów, starając się
już teraz, na początku procesu globalizacji, ocalić tkwiące w róż
norodności bogactwo. Szanowanie regionu, etniczności nie ma
nic wspólnego z jakimkolwiek nacjonalizmem. Ukochanie re
gionu nie wiąże się z niechęcią do „nowego". Bogaci tradycją,
świadomie szanując „korzenie", jesteśmy bardziej otwarci na
przyszłość. Pamiętajmy, choć to oczywiste, że język (i gwara)
jest jednym z podstawowych składników kultury, a kultura trwa
w nas przez język.

MARIA ROSZAK

Bociek

z cyklu bajek gwarą Ptaszki
ół raz sobja taki jedan fest bamber, co mniał wiela
koniów, krowów, świniów, kurów i gasi. Kele budy
kocołoweł taki zwianzły czarny psión, a w łoborze
lejteli kotki i psiloweli, czy myszy niy buzujóm ziarków ji wa
rzywo w. A jak chtórny buzoweł - to te kotki go zara łap-cap
ji uż było po myszy. Wew tym łobejściu było durcham
uskrómnióne, wszytkę zielsko wykopane hakom i posadzo
ne ładne kwsiatki.
Tyn bamber mniał żona i dwóch dzieciów. A te dzieci to
byli sroge karwy do roboty, bo óni niy lubjeli pracować. Jano
psić kakałji jamrotać. Take to byli iwany!
Pewnygo wiosenygo dnia, te dzieci (a to bół knap i dzie
wuszka) poszli se na wyżawa pokopać bala. Ji wtynczas łobaczyli, że w plucie coś sia grajda. Ji tedy ta dziewuszka
(wołeli na nióm Andzia) sia zestrachała ji zaczyła buczyć,
bo tó była taka bekała. Ale jij brat mniał łeb na karku ji sia
niy lynkał. Podszed bliżyj, do tyj pluty ji łobaczył, co to je.
A to bół mały bociek zez zwichniantym skrzydełkam.
- Niy strachaj sia, Andziu, to je jano bociek, co nia potrafsi lejtać - powjydział brat Janek.
- Jo? To my tera musim go stóndy wziónć, bo jinaczyj
chachnie na tyj drodze - powjydziała dziewuszka. - Codź ty,
weź jego zez tyj pluty, a ja powjam powiam dóma co sia
stało. Oni na pewno tyż bandom chciali boćkowi pomagać.
Bo przecia boćki halajóm dzieci, tak lulka gadeli.
Tedy Janek wzión boćka i razym zez Andzióm poszli do
dóm. Rodzicom sia wew domu bociek niy wjidział, wianc rozkereszoweli, żeby boćka zaniaść do chlywa i położyć do kasty,
jak do luli. Włożyli boćka do kasty i Andzia mówji tak:
-Jamu tuje twardo, ja mu dóm starom bajówkaabo baj.
- A co ón ji? - spytał Janek, co sia na ptakach znół tyla,
że wjydział, że umnióm lejtać.
- Pyrace, żabi, rybki, pyrcki mniasa, piastoguły... - wymnieniała Andzia.
- To może jamu je głodno? - odpowjydzieł na tó Janek.
- Jo, halaj mi tutej trocha mniaska zez dóma - rozkereszowała chućko Andzia i zara mogli óni boćka futrować.
A ten bociek tó buzoweł aż mniło. Co dzieciaki jamu
cisnyli, to ten bociek chamnył chwatko aż sia najad i zaczón
lulać. Gdy zasnył, tó Janek mówji:
- Trza mu dać jakeś jimia, co, Andzia?
- Jo, ale jake? - zapytała dziewuszka.
- No, ón tak wiela buzują, to może bandzim na niygo
wołeli Dangol - powjydzieł Janek.
- Ni, Dangol to je głupsia nazwa. Moja dba je taka, że
niech tyn bociek je Bociek ji tyla - rzekła Andzia.
No ji ostało, że bociek je Bociek. Zara tyż sia tyn Bociek
łobudził ji zaczón warweszoweć, bo bół głodny. Dzieciaki
sia poderweli ji chućko do kuchni po mniasko. Ji znówki ón
ładnie jad, a Andzia zez Jankam go raczyli nawyt pyrckami
ruchanków abo świnskego mniasa. A tyn Bociek tó mniał taki
spad, że sia wcióńż łasił do dzieciów, bo dalij chciał jeść.
A dzieciom sia ta pielanga wjidziała, bo Bociek taki mały
ji niy bół szantrapa.
Pewnygo dnia dzieciaki zez rana znówki poszli do chly
wa. Mniali na Boćka dwa pyrcki ryby, co j ich wycióngnyli
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zez rybiónki jak lulka niy patrzała. Jak óni weszli do chlywa,
to łobaczyli, że wew kaścia niy ma Boćka.
- Dzieje Bociek? Dzieje Bociek? - jamrowała Andzia.
- Szwóndrej, szwóndrej, a niy jamruj. Jamrowanie nic ci
niy pomoże - upomniał siostra Janek.
Ji tak szwóndreli ji szwóndreli po całym chlywie, ale Boć
ka jak niy było, tak niy było.
- No tó mómy skweres - zaknyrała Andzia.
- Skweres abo skróntwa - łodpowjydział Janek, ale jamu
tyż było nijak, że niy ma jich Boćka.
- Ty, Janek! Przecia my całkam zabaczylim o górzy łod
chlywa. Tamój prowadzóm schody zez desków, może ón tam
poszed - powjedziała Andzia.
Ji zara polejcieli na góra.
- Je! Je! - zawołała Andzia.
Bociek wkarował sia mniandzy starom kanó a miech zez
pupkami, którymi Andzia sia uż niy bawjiła.
- A, tu sia żaś schoweł, narwańcu! - wyszczerzała sia
Andzia zez Boćka. - W tych myszónach sia paprasz, zamniast
w kaścia se lulać. Oj, ty rojbrze jedan!
- Łobacz, Andzia, co ón tutej za kudel-mudel zrobjił wew
tyj kurzawie - powjydział Janek. - Kurtopy porozwalał skrzy
dłami, wszytkę stare stuły poszmyrgał, a tygo niy łuszykowanego szelbunga tó łomel niy wyruńcoweł. A zez tych rupów
po lulku se zrobjił wychodek.
Andzia sia na to zaczyła śmniać, wziyna Boćka ji zatachała go do kasty, a dźwiyrze łod góry szczylnie zamkła.
Nastampnygo dnia dzieciaki znówki poszli do Boćka. Ji tó
razó ón niy luleł wew kaście, jano łuczył sia fiurgać po ca
łym chlywie, ale jamu to sia eszcze niy łudaweło, wianc sia
całkam biydny Bociek połobijał.
- Oj, ty ómeczna łazoro! - wyjopała Boćka Andzia. - Tobja to jano dangowanie i fiurganie wew łbie.
Ji tak mniaj-wiancyj minyła wiosna. Bociek wyrosnył
ji zaczón myślić o lejtaniu. On bół do tygo chwatki. Ale niy
móg, bo dzieci, gdy go wynosili na podwórko, tó ón mniał
do nogi przywiónzanó wstónżeczka, któróm Andzia trzyma
ła wew rónczce i tyn Bociek jano móg po ziamni jak kluka
łazić. Andzia zez Jankam to myśleli, że Bociek je szczanśliwy ji że jamu sia wjidzi take życie. Ale tak niy było. Bociek
chciał lejtać i tyla.
No, co tyn Bociek zrobjił? Najpsirw sia zabawjił wew
łapacza i grabnył Andzi wstónżeczka zez schowka, który bół
kele staryj mnietły. Potam dziobam dziakał tóm wstónżecz
ka aż sia prawie przerweła, ale niy do ostaćka. Gdy Andzia
przyszła, żeby go na dwór wyniaść, tó ón najpsirw sia grzecznia dół przywiónzeć ji wyniyść, a jak uż bół na ziamni, to
szarpnył gyró ji urweł wstónżeczka, a wtedy polejciał srodze
wisochno, aż Andzi zez łoczów zniknół. Andzia psirw slipeła na raroga, a potam jak nia zaczyła łyceć! Potam przyszed
Janek ji jak uż jamu Andzia powjedziała, co zrobjił tyn Bo
ciek, to tyż zaczón łyceć. Ji tak łyceli ji łyceli jak take dwa
bekały aż do wieczora. A wieczorym zahaczyli o Bocku, bo
dosteli łod lulka małygo tutka.
A bociek pewno tera stoji nad stawam i se łowji żabki na
frisztik.
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Prezentujemy czytelnikom kolejną pracę nagrodzoną w konkursie
„Ciekawe miejsce w powiecie - legendy, podania.
Autor III nagrody jest uczniem Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie

Monstrancja
III miejsce

j

KRZYSZTOF LIZAK

całkiem niezwykła

skarbcu przy katedrze znajdują się trzy zabyt
kowe monstrancje. Najmniejsza z nich powsta
ła najpóźniej: wykonałjąze srebra i częściowo
wyzłocił -jak podaje Kronika Klasztoru Świętego Zakonu
Cystersów w Pelplinie - gdański mistrz, Andrzej Mackensen Drugi w roku 1668 na zlecenie opata Jerzego Ciecholewskiego, którego inicjały GCAP i herb znalazły się na
owalnej krawędzi tego arcydzieła. Jednakże prawdziwe zna
czenie tych liter -jak podaje legenda - może być zupełnie
inne! Oto ta opowieść.
W czasach, gdy w Rzeczpospolitej panował pogromca
Turków - Jan III Sobieski, a w pelplińskim klasztorze opa
tem był Tomasz Franciszek Czapski, zwożono do zakonu
wielkie ilości darów: kielichy, monstrancje, ornaty, pacyfi
kały, relikwiarze, pastorały i wiele innych kosztowności, tak,
że nawet sam opat nie wiedział, jak wielkimi dobrami dys
ponuje. Niestety, nie każdemu podobało się, że Cystersi po
siadają tak wielkie bogactwa...
Pewien chciwy szlachcic postanowił przejąć klasztorny
majątek. Razem z grupą chłopów, sprawiedliwych (tak wła
śnie się nazwali, ponieważ uważali, że niesprawiedliwością
jest to, iż oni żyją w biedzie, podczas gdy mnisi posiadają
tak zasobny skarbiec), zaczęli okradać jadące do klasztoru
wozy, wyładowane po brzegi różnymi kosztownościami.
Przypuszczali oni, że ludzie pochwalą ich za - jak to oni
nazywali - „sprawiedliwe postępowanie". Lecz pomylili się.
Tylko kilka osób (dodajmy - o wątpliwej reputacji) akcepto
wało to zachowanie i postanowiło przyłączyć się do wspo
mnianej bandy „praworządnych złodziejów", oczywiście
większość mieszkańców Pelplina i okolic zdecydowanie po
tępiała te karygodne wyczyny. Z tego właśnie powodu nasi
„sprawiedliwi" musieli ukrywać się w pobliskich lasach.
Ukrywali się nie tylko przed poszukującą ich władzą, ale
i przed ludnością pałającą chęcią zemsty za poniesione przez
kościół krzywdy. Złodziejaszkom to jednak nie przeszkadza
ło. Byli teraz o wiele bogatsi. Nawet szlachcic, założyciel
owej niesławnej grupy, który wcześniej przepuścił był w oko
licznych karczmach rodzinny majątek, cieszył się ze swojej
obecnej sytuacji materialnej. Miał teraz przecież czterokrot
nie zasobniej szy „skarbiec".
„Wspaniałomyślnych sprawiedliwych" coraz bardziej
opanowywała chciwość. Postanowili tedy ukraść resztę cy
sterskich kosztowności, rabując zakonny skarbiec. W tym
celu wykonali sieć podziemnych tuneli, z których mieli do
stać się do klasztornej skrytki (prócz tego - przejścia miały
służyć jako przyszły „sejf sprawiedliwych" i miejsce, w któ
zie

rym wyjęci spod prawa „poszukiwacze sprawiedliwości"
mogli się ukryć lub łatwo zbiec przed pościgiem). Jak uzgod
nili, tak też zrobili. Praca trwała wiele tygodni, ale trud miał
przynieść zamierzone efekty, wszak podczas jednego rabunku
mieli ukraść o wiele więcej niż udało im się zrabować do tej
pory. Z ziemi, którą wywozili - usypali wielkie wzgórze, które
później nazwano: „Biskupia górka". Jest to jedyna rzecz, za
którą mieszkańcy Pelplina mogą być wdzięczni swoim legen
darnym „sprawiedliwym", bo przecież -jak na ironię - okra
dając kościół, przyczynili się do powstania jego pelplińskiego
symbolu. Ale powróćmy do naszych wybawców. Po wykona
niu, czy raczej wykopaniu, swego genialnego planu posta
nowili na jakiś czas przerwać ,jakże szlachetną działalność
złodziejską". Chcieli, by wszyscy (łącznie z zakonnikami)
zapomnieli o tym, że ich „wspaniała grupa wybawicieli na
rodu pelplińskiego" kiedykolwiek istniała. Zdecydowali się
zająć czymś innym - zaczęli szukać „przyjaciela" wśród cy
stersów. Nie miał być to jednak zwykły przyjaciel, ale ktoś,
kto powiedziałby im, w którym miejscu znajduje się złoto
dajna skrytka (jeżeli zaistnieje taka potrzeba to oczywiście
nasi pazerni „rycerze" gotowi są zapłacić, jednak znając ich
trochę - można powiedzieć, że z całą pewnością byłaby to
zapłata rodzaju: ty nam zdradzisz tajemnicę, a my za to po
zostawimy cię przy życiu). Jak nietrudno się domyśleć, ła
two znaleźli kogoś takiego. Gdy dowiedzieli się tego, czego
się dowiedzieć chcieli - nie puścili zakonnika wolno, lecz
przepędzili z miasta i pod groźbą utraty życia zabronili mu
powracać do miasta lub kontaktować się z kimkolwiek z cy
stersów. Po odczekaniu jeszcze paru tygodni postanowili zre
alizować swój niecny plan. Wielki skarb już wkrótce miał
wejść w ich posiadanie. Przedsięwzięcie rozpoczęto. Kilka
osób (kobiet i mężczyzn) stanęło u bram opactwa i swoim
nieznośnym zachowaniem zwróciło na siebie uwagę „bra
ciszków", podczas gdy reszta (oczywiście kilka osób zostało
na tak zwanej czujce) podziemnymi korytarzami zakradała
się pod mury ich wymarzonej „skrytki do szczęścia". Deli
katnie rozkruszyli ścianę z cegły i po cichutku weszli do środ
ka. Jednak, ku ich zaskoczeniu w skarbcu znaleźli tylko dwa
kufry ze srebrnymi monetami, kilka starych ornatów, parę
pozłacanych kielichów, pastorał i monstrancję, właśnie tę
o której wspominałem na wstępie. Dopiero później dowie
dzieli się, że „braciszek", którego przepędzili z miasta przy
słał do opactwa list (za pomocą gołębia pocztowego), w któ
rym opisał zbójeckie zamiary „sprawiedliwych". Natomiast
rezolutny opat zarządził, aby większość najcenniejszych skar
bów przenieść w inne, bezpieczne miejsce. Jednakże naka

zał przy tym, by część mniej wartościowych klejnotów po
zostawić, żeby bandyci pomyśleli, iż kradzież powiodła się
w stu procentach. Cóż, chcąc nie chcąc, złodzieje musieli
zadowolić się tym, co „otrzymali". Swój niekompletny łup
złożyli w wykonanym podczas budowy tuneli „sejfie", lecz
nie wszystko: na powierzchni pozostawiono monstrancję, na
której umieszczone zostały cztery symbole (najprawdopodob
niej są to cztery litery GCAP, błędnie uważane za inicjały
opata Jerzego Ciecholewskiego), które odpowiednio rozszy
frowane, wskazują drogę do zbójeckiego skarbca. Jednak
radość z odniesionego triumfu nie trwała długo: „wspania
łomyślni" nie byli z siebie już tak bardzo zadowoleni, gdy
dowiedzieli się, że ktoś ich po prostu wykiwał! Po tym nie
udanym napadzie większość „sprawiedliwych" postanowiła
porzucić bandycki żywot, a odchodząc - każdy domagał się
należnej mu części łupów. Wtedy właśnie dotąd tak wspa
niały przywódca pokazał swe prawdziwe, chciwe oblicze.
Wiedząc, że tylko on zna tajemną drogę do skrytki, spokojny
o siebie zakopał monstrancję gdzieś w podpelplińskich
polach. Sam często zaglądał do swoich kosztowności
w obawie przed ich nagłym utraceniem. Jednakże przez nie
ostrożność doprowadził do kryjówki śledzącego go z ukrycia
jednego ze „sprawiedliwych". Ów członek bandy, zebraw
szy kilkoro przyjaciół, postanowił złupić wcześniej już za
garnięte bezprawnie bogactwo. Był to niejaki Sędziwój
z Gniewa, dobrze władający rapierem i słabo rozumem. Ta
właśnie słabość okazała się przyczynąjego zguby. Nie prze
widział bowiem zdrady swoich niby przyjaciół. Podczas po
działu łupu wybuchła sprzeczka. W jej rezultacie bandyci
zniszczyli jeden z filarów podtrzymujących strop. Ten zaś
spadł na groblę utrzymującą rzekę w swym nurcie. Nastąpiła
prawdziwa katastrofa. Podziemne korytarze wypełniły się wo
dami Wierzycy. Spiętrzone wody pochłonęły bezcenne precjo
za „sprawiedliwych". Również Sędziwój znalazł w nich swój
wieczny spoczynek.

Andrzej Grzyb
Samorealizujące się przepowiednie

ył sobie Dziki Królik. Pan na piaskach i laskach.
Zażarty pesymista. Męska Kasandra króliczego
królestwa. A królestwo jego absolutnie rodzinne
sięgało kilku norek z niezbyt pokręconym podziemnym
labiryntem.
Pan Dziki Królik rodzinkę miał prawie niezliczoną.
Synów, córek, wnucząt i wnuczek mimo najlepszych chę
ci nie mógł po imieniu zapamiętać.
Każdego ranka ledwo Pan Królik Dziki wykicał z nor
ki, ledwo rozejrzał się po świecie, zwoływał pod sosnową
samosiejkę rodzinę i, nim rozbiegła się ona po najbliższej
okolicy, przestrzegał:
- Ty, maleńki, jeśli będziesz tak figlował bez opamię
tania, jeśli bardziej interesował cię będzie omyk kuzynki,
jeśli tak ostatecznie będziesz pochłonięty kwiatkiem mle
cza, to dopadnie cię chytrus lis i nie pozostanie po tobie
nic poza garstką sierści.
- Ty, maleńka, szara kuleczko, mamusina pieszczotko, jeśli będziesz się tak pindrzyć co krok, to nim dobie
gniesz do miedzy, trafisz w szpony jastrzębia.
A co z monstrancją? - Zapytasz zapewne Drogi Czytel
- Ciebie, zawadiako, włóczącego się po kartoflisku,
niku. Otóż po przeszło stu latach, podczas przeniesienia sto
rozszarpią psy.
licy biskupiej z Chełmży do Pelplina 3 sierpnia 1824 roku,
- Ty, kochanieńka, no cóż, też nie dożyjesz do wie
natknięto się na nią zupełnie przypadkowo. Jak podaje dzie
czora.
jopisarz Wolski podczas tej ceremonji wciąż strzelano z ar
- Prorok, czy co? - naigrywały się cichuteńko poko
mat, i z tego strzelania stal się osobliwy przypadek: koń
lenia
słuchaczy.
bylprzywiązany do wozu do tamrata', ajakzaczęli strze
Miał
Pan Dziki Królik niestety mnóstwo racji. Jego
lać, koń się zląkł i zerwał z wozu tamrat i obcesem z tym
samorealizujące
się przepowiednie, nie bardzo znajdują
tamratem biegł między ludzi tym ceremonjom się przypa
ce posłuch, realizowały się z zadziwiającą precyzją. No,
trującym, gdzie i my staliśmy, biegł prosto na nas i mógł
może nie tak znowu bardzo same, bo realizowały się przy
by ludzi pokaleczyć, jako już niektórych, którzy tak prędko
uskoczyć nie mogli, powywracał, ale bez szkody, aż brat nasz pomocy lisa, jastrzębia, psów, itp., itd.
kapitan, który tam, także z żoną był przytomnym, przyskoczył
Aż dziw bierze, że nie przewidział własnego, marnego
i konia za cugle zatrzymał. Jednakże ów zacny autor nie do
końca, który przyszedł nadspodziewanie szybko.
powiada skutków tegoż wydarzenia: koń zarywszy w zie
Rodzina Pana Dzikiego Królika, mimo braku jego kamię owym tamratem - odsłonił głowę anioła, który zdo
sandrycznych przestróg, trwa dalej na laskach i piaskach,
bił niegdyś naszą monstrancję. Poniżej leżał cały zabytek.
żyje i umiera.
Monstrancja powróciła do prawowitych spadkobierców
dawnych właścicieli, stąd możemy ją i dziś podziwiać w ka
tedrze pelplińskiej. Wygląda już jednak nieco inaczej.
Twardy metal
Posiada literonimy, których odgadnięcie doprowadzi do
odkrycia zaginionego skarbu „sprawiedliwych". Dotąd
nikomu to się jednak nie udało.
ie od dzisiaj wiadomo, że ptaki mają ptasi ro
Oto Drogi Czytelniku - podanie... Jak w każdym poda
niu, miesza się i tu szczypta prawdy i beczka wody. Czego
więcej? Osądź sam.
* tamrat - część korpusu dawnego wozu

zum. Ten rozum jest absolutnie wystarczający do
podniebnych harców i pozostałych ptasich czynności życiowych.
Był sobie pewien, a może niepewien, zwariowany dzię
cioł. Spytacie, na czym polegało jego wariactwo? Dobre
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pytanie. Otóż zwariowany dzięcioł przedłożył dzięciolenie, przepraszam, stukanie-pukanie w niezbyt zdrowe drze
wo nad walenie, bębnienie w blaszaną obudowę rtęciowej
lampy. Nie sposób inaczej wytłumaczyć tej dzięciolej
wariacji jak tylko tak, że niestety uwiedziony powszechną
modą został dzięcioł miłośnikiem twardego metalu. Ro
baczków w blaszanej obudowie przecież z całą pewno
ścią nie było. Dziupli też w blasze wystukać nie sposób.
Może dzięciole koncerty to pierwszy czyli kolejny ptasi
krok na drodze niepohamowanej ewolucji. Może za lat

kilkaset nie tylko dzięcioły zaadaptują się do blaszano-styropianowego-poliwęglanowego świata. Może, ko
munikując się w ten właśnie sposób, zdominują ten szalo
ny świat.
Dzięcioł w każdym razie puka-stuka w blachę całkiem
zgrabnie trzy razy dziennie. Jak w zegarku. Widocznie nie
jest mu obojętne poczucie czasu. Bębni, stuka-puka, za
praszając cały swój ród do nowoczesności.
Bardziej niż śmieszne jest to dzięcioła bębnienie, naj
zwyczajniej nie do wytrzymania.

Nad Kałębiem

Burza nad Skarszewami

Z zazielenionych witek wierzby
Ze słonecznych refleksów i cieni
W fal harmonii przeźroczystej
W kamieniu w piasku w muszli otwartej
Świat się powtórzył by w mgnieniu zgasnąć

Wzbierało niebo chmurami
tężała czerwień dachów i murów ceglanych
krople jaskółek w błyskawicach między zaułkami
zgasły

Dzień to trwało lata i wieki
Czy po to by zobaczyła to Ewa
sierpień 2001

Kąpało się miasto w siniznach asfaltów
malało i rosło w pożodze burzy
by po chwili jak dziecię
w ciszy zmierzchu zasnąć
sierpień 2001

Sierpień nad Wierzycą

Obrazek z Bobowa

Sierpień ziołami pachnący
sierpień z mgieł sierpniowej łąki
z rżyska w ponowię koniczyny
z miedzy w rumianych białych głogach

Staw przy polnej ścieżce jak
szkaplerz błyszczący u piersi
zagonów

Sierpień sierpem księżyca zza wzgórza
wyszedł może go ujęła świerszczy muzyka
bo nad stawem przysiadł i podwoił się
w wodzie niby usta panny i chłopca źrenica
Sierpień opuszczonych gniazd i sejmików bocianich
sierpień ciszy porannej przeszytej krakaniem
i jabłoni w sadzie jabłecznym postękiwaniem
sierpień dojrzałej beztroski policzony ale nie do końca
sierpień 2001

Drzewo samotne pochylone nad
miedzy ukosem idącej
w niebo
Dom w wądole nakryty wiśniową
czapą dachu a w dali wieża kościoła
w sosnowej śniedzi
I dzwon na mszę przybrany
pyrkaniem traktora
Można by to namalować
jako sielski obrazek powiesić
na ścianie
Lecz dzwon przebrzmi
traktor ukryje się za pagórkiem
słońce zajdzie
Nie będzie jak jest
wjej-diwili na tym obrazku
sierpień 2001
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Gotycki! rzeźba z ?
vieku
Modonny Tronującej
z Dzieciątkiem
w kościele w Lignowach
Fot. Józef Ziółkowski
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