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Poruta, wstyd i jeszcze gorzej
Z każdym tygodniem pojawiają się nowe przykłady nadmiaru polskiej demokracji, działającej na zasa
dzie - każdemu wolno co się podoba! Wolno łamać prawo, mieć w nosie - także głęboko w innym
miejscu - zasady dobrych obyczajów, lżyć czyjeś imię, szydzić ze świętości. I to tylko dlatego, by zwrócić
na siebie uwagę. Dla tak zwanej wolności sztuki można Matce Bożej domalować wąsy, a na krzyżu
umieścić fallusa. I dopuściła się tego kobieta, określająca siebie artystką. Niby w obronie społeczeństwa
wolno z sejmu zrobić cyrk. Wolno kłamać, przekręcać fakty, robić z łudzi głupców, czarne nazywać
białym i odwrotnie. Poziom publicznego chamstwa sięgnął zenitu. Warto się zastanowić, czy ci wszyscy,
którzy skandalami oblekają własny kraj, kompromitują państwo zasługują na miano Polaków.
Niektóre z zachowań trudno nawet komentować, ponieważ nie mieszczą się one w żadnych ramach
społecznego współżycia. Gdy jednak przyjrzeć się bliżej sprawcom tego zamieszania, dojść można do
wniosku, że nie dorośli oni do korzystania z zasad demokracji. Uznąją je tylko wówczas, kiedy sami
rządzą natomiast gdy wolą większości zostali od rządów odsunięci, czynią wszystko, by zhańbić wywalczoną przez siebie formę ludowładztwa. W rozumieniu owych awanturników obywatele są przedmiotem
służącym do przeprowadzenia wyborów, ale kiedy wybiorą inaczej zostaną zakwalifikowani jako „społe
czeństwo do wymiany".
Po prostu wstyd, poruta i jeszcze gorzej. Snujące się zło od parlamentu do gmin staje się normą. Górę
biorą osobiste i partyjniackie ambicje. Nienawiść i zacietrzewienie graniczące z agresjąstająsię wizytówkąpolskiego stylu dochodzenia do władzy. Chyba trzeba będzie poczekać, aż skandaliści znienawidzą
samych siebie i zetlą się we własnej złości.

Redaktor
KmR

ALICJA SŁYSZEWSKA
KAZIMIERZ ICKIEWICZ

kulturą ściśle i nierozerwalnie wiąże się temat
edukacji dla przyszłości naszych dzieci. Trzeba
sobie bowiem konsekwentnie zdawać sprawę z konieczno
ści osadzenia w dziedzictwie materialnym i duchowym,
kształtowania „zakorzenienia się" w małej ojczyźnie i przy
gotowania do podjęcia odpowiedzialności za naszą wieś,
gminę, miasto i powiat. To też zostało wyartykułowane
podczas I Kongresu Kociewskiego w Tczewie, który
zainaugurowano 1 kwietnia 1995 roku w Starogardzie
Gdańskim - zwyczajowo uznanej stolicy regionu. Uroczy
stość zamknięcia i podsumowania półrocznych dokonań
odbyła się 21 października 1995 roku w Tczewie. Towarzy
stwo Miłośników Ziemi Tczewskiej, przy udziale tczewskich
instytucji kultury i władz samorządowych, przygotowało
program zakończenia tej doniosłej dla regionu imprezy.
Wszystkie przedsięwzięcia kongresowe były zogniskowa
ne wokół kilku wzajemnie się uzupełniających i przenikają
cych celów. Uświadomienie i wyartykułowanie najważniej
szych dla Kociewia problemów, mających swój wyraz
w uchwale i w załącznikach kongresowych, możliwe stało
się dzięki zbliżeniu samorządów gminnych, towarzystw
regionalnych, środowisk gospodarczych i ośrodków
kulturalnych.
W zakresie podjęcia działań edukacji regionalnej uchwa
ła Kongresu Kociewskiego głosiła: Problemy gospodar
cze i społeczne, w tym szczególnie bezrobocie, mogą być
skutecznie rozwiązywane tylko w społeczności silnie za
korzenionej we własnym świecie wartości, świadomej swej
tożsamości, a jednocześnie szeroko otwartej na procesy
zachodzące we współczesnym świecie. Naszym wycho
wawczym ideałem powinien być światły i aktywny oby
watel, znający tradycje regionu oraz czerpiący z do
robku współczesnej cywilizacji.
Dlatego potrzebny jest
szeroki program rozbudzania aspiracji edukacyjnych.
Konieczna jest współpraca władz oświatowych i na
uczycieli, samorządów, Kościoła oraz organizacji re
gionalnych, tak aby stworzyć wzorcowy model kształce
nia odpowiadający wymogom, które niesie przyszłość.
W nim wielką rolę przypisujemy regionalizacji naucza
nia tj. wprowadzaniu w sposób maksymalnie szeroki
wszelkich form upowszechniania wiedzy o naszym re
gionie w cały proces dydaktyczny i wychowawczy.
Silny, emocjonalny związek z Małą Ojczyzną,
oparty
na rzetelnej wiedzy, może być podstawą autentyczne
go patriotyzmu i umiłowania Wielkiej Ojczyzny.
Wielu nauczycieli w powiecie tczewskim świadomie lub
intuicyjnie już od dawna włączało elementy regionalne do
pracy dydaktyczno-wychowawczej. Możliwość zaprezen
towania swojego dorobku zaistniała podczas wyjazdowych
zajęć seminaryjnych Pomorskiej Konferencji Edukacji Re
gionalnej w Gołuniu. Na trasie „Pomorskie drogi ks. Pa
sierba" znalazły się: Piaseczno, Gniew, Pelplin, Subkowy
i Tczew. W placówkach oświatowych zobrazowano działa
nia edukacji regionalnej na różnych poziomach: od przed
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szkola do szkoły wyższej. Zaprezentowały się też zespoły
folklorystyczne: Piaseckie Kociewiaki, Burczybas i Subkowiaki. Pobyt w Sanktuarium Królowej Pomorza oraz
Muzeum Ruchu Ludowego ukazał rolę społeczności
lokalnej i Kościoła katolickiego w kształtowaniu świado
mości regionalnej.
Szczególnie ważnym elementem trasy okazał się
pobyt w Peplinie - zwiedzanie katedry, Muzeum Diece
zjalnego oraz spotkanie w Liceum Ogólnokształcącym
im. Ks. J. St. Pasierba. Cenną inicjatywą jest organizowany
przez tę placówkę Pomorski Konkurs Recytatorski Poezji
i Prozy Ks. J. St. Pasierba. Przewodniczącym komitetu or
ganizacyjnego jest nauczyciel polonista, redaktor książki
„Pomorskie drogi ks. Janusza Pasierba" Bogdan Wiśniew
ski, który twierdzi, iż konkurs ten jest jednym z licznych
dowodów na prawdziwość stwierdzenia A. Kijowskiego:
Pisarz umarł a więc żyć zaczyna. Zmaganiom indywidual
nych recytatorów oraz grup prezentujących spektakle
słowno-muzyczne towarzyszą koncerty muzyki, przed
stawienia zespołu teatralnego z Wyższego Seminarium
Duchownego w Pelplinie oraz kiermasze książek. Z roku
na rok konkurs ten nabiera coraz większego rozmachu, wpi
sując się na stale w życie kulturalne Pelplina, Powiatu
Tczewskiego, Kociewia i Pomorza.
Podsumowania działań edukacji regionalnej na Kociewiu dokonano w Tczewie, w Pracowni Edukacji Regional
nej, która powstała w 1996 roku z inicjatywy Ireny Bruckiej
(prezesa Kociewskiego Towarzystwa Oświatowego) przy
pomocy Kuratorium Oświaty w Gdańsku, samorządu mia
sta i gminy Tczew. Dziś jest placówką podlegającą Sta
rostwu Powiatowemu w Tczewie. Prowadzi różnorodne
działania w zakresie: pomocy w organizowaniu zajęć regio
nalnych w placówkach oświatowych, eksponowania wy
ników pracy pozalekcyjnej, gromadzenia i udostępniania
sprzętu, księgozbioru, środków i pomocy dydaktycznych,
aktywnego propagowania idei wychowania regionalnego,
tworzenia banku informacji o regionie i edukacji regionalnej.
PER zorganizowała trzy edycje warsztatów dla nauczy
cieli regionalistów, cyklicznie organizuje wystawy, prze
glądy, konkursy, np.: Olimpiadę wiedzy o Kociewiu, Sejmik
młodych dziennikarzy, Konkurs hafciarski „Kociewie
igłą malowane", Konkurs na szkolną izbę regionalną,
Konkurs „Szukamy własnych korzeni".
PER współdziałała z placówkami i organizacjami w naj
bliższym środowisku oraz w sąsiednich regionach, a także
z krajowym ruchem regionalistów, ponieważ Irena Brucka
jest członkiem Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw
Kultury.
PER wyrosła z działań Kociewskiego Towarzystwa
Oświatowego na wyraźne zapotrzebowanie nauczycieli.
Z inicjatywy stowarzyszenia powstały też grupy teatralne
i zespoły regionalne. Największym osiągnięciem było zre
dagowanie i wydanie podręcznika „Uczba na Kociewiu.
Wskazówki do edukacji regionalnej" oraz kalendarza pro-
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mującego twórczość plastyczną dzieci i młodzieży „Tak
piękne jest Kociewie".
Budowanie płaszczyzny edukacji regionalnej w placów
kach oświatowych nie jest łatwym zadaniem. Spuścizna
socjalistyczna - centralizacja programów, pogarda dla od
rębności etnicznych dokonały wielkiego spustoszenia
w sferze zaangażowania nauczycieli w pracę „ze środowi
skiem" i „dla środowiska". Poprzez abstrakcyjny model
kształcenia i wychowania wielu nauczycieli zagubiło wła
sną tożsamość i właściwą drogę poszukiwania prawdy,
dobra, piękna, mądrości. A jednak, jak pisze M. Novak: Jeśli
pozbawia się ludzi wiązów uczuciowych z rodziną, kultu
rą, systemem wartości, to można ich zrekonstruować od
nowa. Dopóki nie mają jasnego poglądu na świat i po
zbawieni są tożsamości, można nimi swobodnie manipu
lować i mówić im, jacy powinni być, zabiera się im duszę,
dając w zamian chleb i igrzyska. Przez jakiś czas - dopó
ki się nie przebudzą - będą wdzięczni.
Nie można zrealizować swego człowieczeństwa bez
osadzenia w konkretnej kulturze i poszanowaniu rodzinnej
tradycji oraz obrzędów. Jedyna to droga - poprzez udział
człowieka w kolejnych wspólnotach: rodzinnej, lokalnej,
regionalnej, narodowościowej, europejskiej do ogólnoludz
kiej od regionalizmu do uniwersalizmu.
W tym kierunku idą działania wielu samorządów gmin
nych i powiatowych, by urzeczywistniając idee regio
nalizmu, budować aktywne społeczeństwo, które poczuje
odpowiedzialność za podejmowane decyzje w środowisku
lokalnym.
Mamy już tego przykłady podczas kolejnych edycji
Olimpiady Wiedzy o Kociewiu organizowanej przez Kociewskie Towarzystwo Oświatowe oraz PER w Tczewie,
gdzie młodzież nie tylko wykazuje się wiedzą o regionie, ale
wyraża swój uczuciowy stosunek do ziemi przodków i tro
skę o jej losy.
KTO ma swój oddział w gminie Subkowy. Łączy inicja
tywy nauczycieli, działaczy społecznych na rzecz rozwoju
kultury i promocji środowiska lokalnego, organizuje im
prezy, wystawy tematyczne i promocyjne, prowadzi zespół
„Subkowiaki". Przy współudziale Powiatu Tczewskiego zor
ganizował akcję sprzątania szlaku nadwiślańskiego oraz
I Bieg Nadwiślański Szlakiem Doliny Dolnej Wisły.
Ten bardzo pobieżny przegląd działań regionalnych
o charakterze kulturotwórczym może nam uzmysłowić, jak
wielka energia tkwi w kociewskich nauczycielach mocno
zaangażowanych w ochronę dziedzictwa kulturowego, za
troskanych o przyszłość regionu.
Wskazana działalność KTO, Towarzystwa Miłośników
Ziemi Tczewskiej, Towarzystwa Miłośników Ziemi Gniew
skiej i innych organizacji pozarządowych stanowi, iż są
one godnym partnerem dla samorządów lokalnych. Działa
jąc zgodnie z zasadą non-profit trafnie odczytują potrzeby
obywateli i pełniej je zaspokajają. Ich działalność sprzyja
integracji środowiskowej i współpracy regionalnej wyko
rzystując sprawność aktywnych, światłych, wrażliwych i za
radnych mieszkańców powiatu tczewskiego.

Dobrym przykładem są też stowarzyszenia (mające ko
rzenie przedwojenne o charakterze patriotyczno-religijnym)
działające pod patronatem Kościoła katolickiego: Caritas,
Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Ich
oddziały uczestniczą aktywnie w życiu społeczno-kulturalnym np. parafii Tczew i Subkowy.
Mimo licznych trudności, z których najbardziej dotkli
wy jest brak pieniędzy, wiejskie, gminne i miejskie ośrodki
kultury, biblioteki, stowarzyszenia skutecznie dostosowu
ją się do nowych wymogów istnienia nie rezygnując z or
ganizowania tradycyjnych już imprez lokalnych np. Dni
Ziemi Tczewskiej, Sobótki, Gniewinki, Jarmark Kociewski,
Spotkania Pelplińskie, Przegląd Twórczości Sakralnej, Sym
pozjum Wiślane, Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Co wię
cej, rodzą się nowe inicjatywy kulturalne, które stwarzają
możliwości ciekawego i twórczego spędzania czasu.
Zmiana systemu politycznego i szeroka transformacja
społeczno-gospodarcza w latach 1989-1990 otworzyły
pierwszy zasadniczy etap rozwoju wolnej kultury we współ
czesnej Polsce. Jednakże „u podstaw" równie istotna oka
zała się jej decentralizacja wskutek przywrócenia samorząd
ności terytorialnej.
Ustawa o samorządzie terytorialnym określa zadania
własne gminy. Ustawodawca eksponuje role gminnych pla
cówek upowszechniania kultury. Podobnie tzw. ustawa
kompetencyjna z 1990 roku wyraźnie i jasno określa gmin
ne kompetencje w zakresie kultury. Jako zadanie nad
rzędne stawia się „upowszechnianie kultury", bardziej
szczegółowo wymienia się organizowanie współdziała
nia w zakresie upowszechniania kultury, powoływanie no
wych instytucji i placówek, nadawanie statutów oraz pro
wadzenie ewidencji placówek upowszechniania kultury.
Niewątpliwie światłe i aktywnie funkcjonujące samorządy
lokalne wykraczają poza funkcje upowszechniania kul
tury. W dużej mierze miasto, czy gmina wiejska realizu
ją funkcję kulturotwórczą. Na mocy wspomnianych
ustaw gminy poprzez warunki finansowe i organizacyj
ne stwarzają możliwości rozwoju kultury. Docelowo
i perspektywicznie to właśnie samorządy gminne okre
ślają rolę, miejsce, rangę i znaczenie kultury w lokalnym
życiu publicznym. Elementy te składają się na politykę kul
turalną gminy. Ma to niezwykle duże znaczenie wziąwszy
pod uwagę, że stan kultury w gminie wyznacza jej po
stęp i rozwój cywilizacyjny.
Edukacja kulturalna młodzieży, zapewnianie dostępu do
dóbr kultury również dla najuboższych kręgów społeczno
ści lokalnej, ochrona i promocja rodzinnych twórców kultu
ry, inspirowanie wydarzeń kulturalnych ożywiających i inte
grujących ogół społeczności lokalnej - to bardzo istotne
elementy gminnej polityki kulturalnej. Zwróćmy uwagę, iż
pozytywne i twórcze działanie gminy w kierunkach integracji
środowisk kulturotwórczych nie wiążą się z wydatkami fi
nansowymi, a mogą przynieść nadspodziewane rezultaty.
Rozwój kultury w gminie leży w interesie jej wszystkich
mieszkańców. Na zewnątrz gmina dobrze, z coraz lepszymi
skutkami, promuje się właśnie poprzez kulturę. Co więcej

Zakorzenienie jest być może najważniejszą i najbardziej zapoznaną
potrzebą duszy ludzkiej. Zarazem jest to potrzeba, którą trudno określić.
Istota ludzka ma korzenie, jeżeli rzeczywiście, w sposób aktywny i naturalny
uczestniczy w egzystencji wspólnoty przechowującej jakieś skarby
przeszłości i obdarzonej poczuciem jutra.
Simone Weil,
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Tożsamość narodowa

a ruch regionalny

w Polsce,

Ciechanów

1998.

Szanowny Pan
Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski

List

T
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Szanowny Panie Wojewodo,
Stowarzyszenie Kociewskie w Starogardzie Gdańskim
ze zdumieniem przyjęło Pańską propozycję zmiany nazwy
województwa pomorskiego na kaszubsko-pomorskie,
przedstawioną podczas zjazdu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
Trudno nam ocenić, jakie intencje przyświecają tej
propozycji, uważamy jednak, że jest ona krzywdząca
dla grup etnicznych zamieszkujących Pomorze, które
Pan w ten sposób zignorował, jak również szkodliwa
dla samych Kaszubów, których w niezręczny sposób
chciał Pan uhonorować. Pańskie stwierdzenie, że Kociewiacy to też Kaszubi, nie ma żadnego uzasadnienia
merytorycznego i historycznego, gdyż Kociewiacy sta
nowią wyraźnie wyodrębnioną grupę etniczną z wła
snymi, niepowtarzalnymi cechami, takimi jak folklor,
gwara, tradycja i obyczaje.
Działalność Stowarzyszenia Kociewskiego ma na celu
integrowanie oraz umacnianie poczucia tożsamości kultu
rowej i etnicznej ponad 200-tysięcznej rzeszy Kociewiaków zamieszkujących nasze województwo, jednak celem
nadrzędnym zawsze była i jest dla nas praca na rzecz wzro
stu znaczenia całego Pomorza. We wspólnym interesie
powinniśmy wzmacniać i wykorzystywać wszystko to, co
nas, mieszkańców Pomorza łączy, a nie dzieli, a naszą róż
norodność etniczną i kulturową traktować jako wielką war
tość i bogactwo.
Od początku istnienia Stowarzyszenia Kociewskiego
naszym hasłem programowym jest „RAZEM SILNI". Ha
sło to powinno się odnosić nie tylko do Kociewia, ale rów
nież do całego Pomorza. Tylko wspólne działanie na rzecz
rozwoju województwa może być skuteczne, a antagonizo
wanie grup etnicznych na pewno tej jedności nie służy.
Ważniejsze od przynależności regionalnej, etnicznej czy
też politycznej jest to, co kto sobą reprezentuje i co może
dla dobra lokalnej społeczności zrobić.
Wierzymy, że tylko jedność w działaniach jest podsta
wą właściwego rozwoju Pomorza dla zapewnienia mu sil
nej pozycji w ramach przyszłej Europy Regionów, a nasza
różnorodność jest wartością, którą powinniśmy przy tym
kultywować i respektować.
Wyrażamy nadzieję, że podziela Pan Wojewoda nasz
punkt widzenia, a wystąpienie to było tylko niezbyt zręcz
ną próbą podkreślenia znaczenia społeczności kaszubskiej
w naszym województwie.
Pozostając z poważaniem
Za Zarząd Główny i Radę Programową
Stowarzyszenia Kociewskiego

Wiesław Wrzesiński
Prezes Zarządu

Ryszard Kowalski, Sławomir Pawelczyk
Wiceprezesi Zarządu
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rzeba przyznać, że zaskoczył i zadziwił nas nowy
wojewoda pomorski swoim przymilnym gestem
wobec Kaszubów. A ponieważ pragnął się przypo
dobać na zjeździe Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, rzecz
cała przybrała oficjalny wyraz i uczyniła spore zamieszanie.
Wierząc temu, co napisała prasa i co przekazali obecni
na zjeździe, wojewoda chyba się pomylił. Jego lapsusy za
pewne spodobały się co bardziej zajadłym działaczom ka
szubskim. Pierwszy urzędnik województwa ponoć po
wiedział, że na Pomorzu oprócz Kaszubów mieszkają
też inne nacje. Szkopuł w tym, że nacja znaczy tyle co
naród, narodowość. Tak podają wszystkie słowniki ję
zyka polskiego. Jeżeli Kaszubi są narodowością czyli na
cją, to - ho ho - blisko do zatęchłego nacjonalizmu, a tego
się brzydzą mniejsi pomorscy bracia Kaszubów. I trochę
się go boją, chociaż niektórzy mówią, że ten duży brat nie
jest już groźny, bo nieco osłabł.
Dowiedzieliśmy się także, że Kociewiacy to też Ka
szubi, co w ustach wojewody zabrzmiało - oględnie mó
wiąc - nader dziwnie. Nam trudno tę pomyłkę komentować,
no bo jak wytłumaczyć - w nieco innej skali - że np. Kurp nie
jest Warmiakiem. Pojmują to najprostsi ludzie...

ROMAN LANDOWSKI
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Pomieszane zamieszanie
A teraz główna przyczyna całego zamieszania: padła pro
pozycja zmiany nazwy województwa pomorskiego na ka
szubsko-pomorskie. To się niektórym spodobało! Takie pro
pozycje padały już kiedyś, przy okazji tworzenia nowego
podziału administracyjnego kraju. Wówczas apetyty były
jeszcze większe, bowiem całe duże województwo - to plano
wane z Bydgoszczą i Toruniem — miało się zwać kaszubskim.
Skąd się biorą owe zapędy? Co jest powodem, że nie
którym działaczom kaszubskim przerost ambicji przysłania
tak potrzebną rozwagę? Chyba w dalszym ciągu pokutuje
urobiony kiedyś mit wielkości, głoszący że Kaszuby się
gają od Torunia do Szczecina, a na południu ich granicą
jest Noteć. Absurd ten, powielany na naszych oczach jesz
cze dzisiaj, zaprząta umysły nawet ludzi wykształconych.
Niektórym trudno wytłumaczyć, że Kaszuby są regio
nalnym składnikiem Pomorza, podobnie jak np. Krajna
wchodząca w skład Wielkopolski.
Dlaczego województwo miałoby się nazywać kaszub
sko-pomorskie? Niektórzy powołują się na argument są
siedniego województwa kujawsko-pomorskiego, zdradzając
przy tym zupełny brak wiedzy. Tamto województwo leży na
obszarze dwóch równorzędnych regionów: Kujaw i Pomo
rza, więc nazwano je kujawsko-pomorskim. Przy tej okazji
przyda się powtórka z zasad poprawnej polszczyzny z zakre
su stosowania łącznika. Otóż łącznik może być użyty między
wyrazami równorzędnymi znaczeniowo. Równoznacznymi
członami logicznymi są Kujawy i Pomorze, nigdy Kaszuby
i Pomorze. Z tej prostej przyczyny - choćby tylko językowej
- województwo nie może się nazywać kaszubsko-pomorskim, chociaż wielu działaczom się zdaje, że Kaszuby są czymś
lepszym i ważniejszym od Pomorza. Przy tej samej okazji
wypada przypomnieć, iż nazwa: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie też nie jest określeniem poprawnym bądź poprawnie
zapisanym. Tych członów po prostu nie można zestawić łącz
nikiem. Tak mówią zasady języka polskiego. No, u Kaszu
bów może być inaczej, skoro mają swój własny język.
To tyle - na razie - na temat najważniejszych lapsusów,
których pomieszanie narobiło tyle zamieszania i które
wprawiły w zdumienie Pomorzan, w tym także Kociewiaków.

okresie międzywojennym województwo po
morskie miało charakter rolniczo-przemysłowy. Stan ten nie uległ zasadniczym zmianom aż do wybu
chu drugiej wojny światowej. Na terenie województwa
znajdowały się tylko trzy większe ośrodki przemysło
we: Grudziądz, Toruń i Gdynia. Przyczyną słabego roz
woju przemysłu pomorskiego była polityka niemiecka
sprzed 1914 roku, traktująca te tereny jako spichlerz i rynek
zbytu produktów przemysłowych.
Do roku 1920 przemysł tczewski znajdował się w rę
kach niemieckich. Po powrocie Tczewa do Polski nastąpił
stopniowy wykup części zakładów od dawnych właścicie
li. Największy tczewski zakład został wykupiony przez Pol
ski Bank Handlowy i odtąd nosił nazwę - Wytwórnia Wy
robów Metalowych „Arkona" Towarzystwo Akcyjne.
W fabryce tej wyrabiano beczki, wiadra, wanny, kotły,
naczynia mleczarskie oraz szereg innych artykułów bla
szanych. Zakład ten w połowie lat dwudziestych zatrud
niał około 300 pracowników. Jego wyroby były wysokiej
jakości m.in. na Międzynarodowej Wystawie w Rzymie
zdobyły złoty medal. Kryzys gospodarczy spowodował,
że produkcję wstrzymano. W lipcu 1930 roku fabryka znaj
dowała się pod nadzorem sądowym i zatrudniała tylko
12 pracowników. Do wybuchu drugiej wojny światowej nie
udało się wznowić w niej produkcji1.
Z rąk niemieckich wykupiono także cukrownię „Ceres",
która funkcjonowała odtąd jako Towarzystwo Akcyjne.
W wyniku odcięcia od zaplecza surowcowego oraz silnej
konkurencji cukrowni w Pelplinie, tczewska cukrownia zo
stała zlikwidowana w 1922 roku2. Z większych tczewskich
zakładów przemysłowych w rękach niemieckich pozostała
założona w połowie wieku XIX fabryka rolniczych maszyn
„A. P. Muscate".
W Tczewie istniał jedyny na Pomorzu zakład, który na
leżał do branży papierniczej. Powstał on w 1922 roku z ini
cjatywy Władysława Lewandowskiego, dwa lata później
przeszedł w ręce Maksymiliana Drostego. Fabryka Suro
wej Tektury M. Droste specjalizowała się w produkcji pa
pieru pakowego oraz tektury do wyrobu kartonów i papy.
Kilka lat po założeniu przedsiębiorstwa przystąpiono do
produkcji papy dachowej. W latach dwudziestych zakład
zatrudniał około 180 robotników. Za jakość swoich wyro
bów tczewska firma zdobyła szereg wyróżnień i nagród na
targach krajowych i zagranicznych m.in. złoty medal Esposisione Campionaria di Roma w Rzymie w 1927 roku, Grand
Prix i złoty medal Esposition di Progres Paris w Paryżu
w 1927 roku. Duża część produkcji zakładu była sprzeda
wana za granicę, głównie do Danii i Szwecji. W 1931 roku
45% produkcji stanowił eksport. Poważne trudności przed
siębiorstwa z początku lat trzydziestych wynikały z nara
stającego kryzysu gospodarczego, a zwłaszcza ze zmiany
kursu walut. W 1932 roku wartość eksportu wynosiła już
tylko 0,6% produkcji. Rok później zakład wykorzystywał
tylko 23,7% zdolności produkcyjnych. Wyraźna poprawa
sytuacji nastąpiła dopiero po 1936 roku3.
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Pomyślnie rozwijającym się zakładem w dobie wielkie
go kryzysu była Pomorska Fabryka Wyrobów Elektrotech
nicznych Władysław Grzesik i S-ka, pomyślny rozwój
wynikał m.in. z braku konkurencji na Pomorzu. Głównym wy
robem fabryki były tablice rozdzielcze i liczniki prądu elek
trycznego. Przy produkcji było zatrudnionych w 1935 roku
około 40 robotników (w 1929 - 21, w 1934 - 36). Wartość
4
rocznej produkcji w 1934 roku wyniosła 200 000 zł .
Ważną rolę w życiu gospodarczym miasta odgrywały za
kłady przemysłu rolno-spożywczego. Najstarszym przedsię
biorstwem tej branży był Młyn Parowy w Tczewie Towarzy
stwo Akcyjne, istniejący od 1855 roku. Zatrudniano w nim
około 20 robotników, a kapitał akcyjny wynosił 100 000 zło
tych. Zdolność przerobowa młyna w 1921 roku wynosiła 20
ton na dobę, pod koniec lat dwudziestych wzrósł do 30 ton5.
W 1925 roku w Tczewie została zawiązana Spółka Ak
cyjna „Solanum" - Zakłady Rolniczo-Przemysłowe. Przed
siębiorstwo to zatrudniało w sezonie około 200 robotni
ków i zajmowało się głównie produkcją krochmalu. Kryzys
gospodarczy przyniósł spadek cen na główny produkt spół
ki „Solanum", efektem tego było zwolnienie w 1929 roku
robotników i zaniechanie dalszej produkcji6.
Ważną rolę wśród pomorskich zakładów przemysłu
spożywczego odgrywała Tczewska Fabryka Drożdży. Ta
jedyna na Pomorzu fabryka o takim profilu produkcji zo
stała założona w 1932 roku. Tczewski zakład należał do Zrze
szenia Producentów Drożdży, czego skutkiem był obowią
zujący w sprzedaży system rejonizacji i ustalanie stałych
cen. Taki stan nie ułatwiał walki z konkurencyjnymi
drożdżowniami gdańskimi. W 1935 roku fabryka zatrudnia
ła około 30 robotników. Zdolność produkcyjna dzięki
nowoczesnym maszynom wynosiła 2 000 ton drożdży
rocznie, niestety, moce produkcyjne były wykorzystywa
ne tylko w około 20%7.
W sumie na terenie Tczewa w grupie zakładów z branży
rolno-spożywczej na dzień 31 grudnia 1937 roku funkcjo
nowały: cztery młyny, dwie mleczarnie, trzy wytwórnie wód
mineralnych, fabryka drożdży, fabryka octu, musztardy i li
kierów, rzeźnia, a w niej wytwórnia konserw mięsnych8.
Dużą szansą dla miasta mogła być realizacja projektu
budowy portu morskiego w Tczewie. Po odzyskaniu nie
podległości okazało się, że Polska nie posiada własnego
portu morskiego, ponieważ z Gdańska utworzono Wolne
Miasto. Ta niekorzystna sytuacja była jaskrawię widoczna
w czasie wojny polsko-sowieckiej. Robotnicy portowi
w Gdańsku odmówili wyładunku francuskich transportów
broni dla walczącej Polski. W lipcu i sierpniu 1920 roku
przeładowano ją ze statków na barki i transportowano do
Tczewa, gdzie przy pomocy urządzeń przeładunkowych
tczewskiej cukrowni przeładowano broń, amunicję i arma
ty na wagony kolejowe. W okresie tym do Tczewa przywo
żono w ten sposób także amerykańską żywność9.
Gorącym zwolennikiem budowy w Tczewie portu mor
skiego był inż. Tadeusz Tyllinger. Według jego koncepcji
port miał być położony na terenie Tczewskich Łąk, z za
chodu miał przylegać do toru kolejowego i miasta, ze
wschodu do granicy polsko-gdańskiej'". Port miano połą-
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Ze zbiorów Sekcji Historii
Miasta Tczewa

czyć z morzem wykorzystując pogłębienie koryta Wisły
lub budując specjalny kanał". W tym samym czasie po
wstał projekt budowy portu morskiego usytuowanego bez
pośrednio nad morzem w Gdyni. Z biegiem czasu ta druga
koncepcja zaczęła zyskiwać coraz większą liczbę zwolenni
ków. We wrześniu 1922 roku uchwalono ustawę sejmową
dotyczącą budowy portu w Gdyni, nie spowodowało to
jednak zaniechania dyskusji nad celowością budowy por
tu morskiego w Tczewie.
W drugiej połowie 1926 roku przebywała w Polsce Ko
misja Ekspertów Ligi Narodów, której przedstawiono pla
ny budowy portu w Tczewie. Komisja ta negatywnie oceniła
projekt budowy kanału łączącego port tczewski z morzem.
Jego budowa była zbyt kosztowna, późniejsza eksploatacja
pochłaniałaby zbyt duże fundusze. Zarzuty podnoszone
względem projektu oraz rozpoczęcie prac w Gdyni dopro
wadziły do upadku projektów związanych z Tczewem12.
Kolejna szansa dla tczewskiego portu pojawiła się w mo
mencie wybuchu strajku górników angielskich w maju 1926
roku. Powstała bardzo korzystna koniunktura dla eksportu
polskiego węgla do krajów skandynawskich i bałtyckich.
Porty Gdańska i Gdyni nie były w stanie odprawić takiej
ilości węgla, jaką Polska mogła wyeksportować. W takiej
sytuacji stało się konieczne wykorzystanie portu tczew
skiego w eksporcie węgla. Zainteresowanie takim aspek
tem działalności portu w Tczewie trwało od połowy 1925
roku. Z inicjatywy inż. Teodozego Nosowicza już w listo

padzie 1925 roku przeładowano w Tczewie 43 000 ton. Dnia
17 marca 1926 roku załadowano w Tczewie 1 300 ton węgla
na lichtugi morskie, które skierowano do Kopenhagi. Był
to początek żeglugi morskiej na Wiśle13. Wywołana an
gielskim strajkiem koniunktura na węgiel spowodowała
powstanie w czerwcu 1926 roku „Towarzystwa Żeglugi
Wisła-Bałtyk". Jego udziałowcami były cztery kopalnie Za
głębia Dąbrowskiego oraz inż. T. Nosowicz. Po zakupieniu
w listopadzie 1926 roku 14 lichtug morskich Towarzystwo
miało flotę o ogólnej ładowności 11 000 DWT. 12 grudnia
tego roku odbyło się uroczyste poświęcenie floty z udzia
łem m.in. Eugeniusza Kwiatkowskiego14.
Początkowo ładowano węgiel ręcznie z użyciem taczek,
a w sierpniu 1927 roku uruchomiono nowoczesne urządze
nia przeładunkowe pozwalające na przeładunek 200 ton
węgla na godzinę15. Port zatrudniał wówczas około 300 ro
botników16. W marcu 1926 roku utworzono w Tczewie
Kapitanat Portu, w lutym 1928 roku podporządkowano
go Urzędowi Morskiemu w Gdyni17. W 1926 roku w okre
sie żeglugowym przez Tczew drogą morską wywieziono
59 503 ton węgla. Do końca 1926 roku do Tczewa zawinęło
88 lichtug morskich (10 polskich, 78 niemieckich) o łącznej
ładowności 35 026 ton18. W 1927 roku z Tczewa bezpośred
nio przez ujście Wisły w Swibnie przewieziono 118 000 ton
węgla, a do Gdańska 36 000 ton19.
W 1928 roku spadła cena węgla na rynku europejskim,
w tej sytuacji wywóz przez Tczew stał się nieopłacalny.

Budowa murów dla
przesuwalni elektrycznej
ładowni węgla w porcie
Ze zbiorów Sekcji Historii
Miasta Tczewa
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W roku tym „Towarzystwo Żeglugi Wisła-Bałtyk" wyeks
portowało zaledwie 8 500 ton węgla, w sierpniu sprzedano
część taboru pływającego. W 1929 roku wywieziono 39 000
ton, ale w następnym roku zaprzestano całkowicie wywo
zu węgla przez Tczew, a Towarzystwo wkrótce uległo likwi
20
dacji . Do końca lat trzydziestych port funkcjonował już
tylko jako punkt przeładunkowy o zdecydowanie lokal
nym charakterze.
W porcie zimowym w 1930 roku rozpoczęto budowę
stoczni remontowej dla pływającego taboru rzecznego.
Stocznia ta dała początek istniejącej do dnia dzisiejszego
21
Tczewskiej Stoczni Rzecznej .
Krótki i dynamiczny rozwój portu był ściśle uwarunko
wany istnieniem tczewskiego węzła kolejowego. Jego zna
czenie znacznie wzrosło w momencie wybudowania,
u schyłku panowania pruskiego, stacji towarowej Zajączkowo Tczewskie, którą zaliczono później do największych
w Polsce. W latach 1926-1930 na stacji zestawiano dzien
nie pociągi towarowe składające się w sumie z 6 800 wago
22
nów . Przedwojenny Tczew był nazywany miastem kole
jarzy, ponieważ około 30% mieszkańców miasta (kolejarze
wraz z rodzinami) utrzymywało się z pracy na kolei. Tczew
ski dworzec osobowy, w omawianym okresie, znajdował
się na przedłużeniu torów wychodzących z mostów wiśla
nych. Wybudowany został około połowy XIX wieku i był
zaliczany do najpiękniejszych na Pomorzu, niestety, uległ
zniszczeniu w czasie drugiej wojny światowej. Przy tczew
skim węźle kolejowym istniały zakłady naprawczo-remontowe taboru kolejowego, nie udało się niestety ustalić liczby
zatrudnionych robotników i rozmiaru tam przeprowadzo
nych napraw.
Ważną rolę w życiu gospodarczym miasta odgrywały
tzw. przedsiębiorstwa miejskie (komunalne), do których na
leżały: Elektrownia Miejska, Gazownia Miejska, Zakłady
Wodociągowe i Kanalizacyjne oraz Rzeźnia Miejska.
Budowę Elektrowni Miejskiej zapoczątkowano
w 1899 roku według projektu firmy Schuckert-Werke.
Jej uruchomienie nastąpiło 20 listopada tego roku. Po
czątkowo elektrownia produkowała rocznie 261 080 kWh
energii elektrycznej i była połączona z hydroelektrownią
w Owidzu i Kolinczu23. W 1921 roku przestarzałe i nie
ekonomiczne urządzenia napędowe zamieniono na turbinę
parową o mocy 1 000 kW, a w pięć lat później, z powodu
niemożliwości dostarczenia prądu w żądanej ilości, przyłą
czono się do hydroelektrowni Stocki Młyn koło Pelpli
na. W tej sytuacji tczewska elektrownia w 1927 roku
dysponowała mocą 4 030 kW, a w mieście było 2000 od
biorców energii elektrycznej24. Poza miastem energię elek
tryczną odbierało 29 gmin, 21 obszarów dworskich, 3 ce
gielnie, 1 cukrownia, 2 gorzelnie, 4 młyny, 2 wiatraki,
6 dworców PKP25.
Drugim ważnym przedsiębiorstwem komunalnym była
Gazownia Miejska. Powstała ona w 1866 roku jako przed
siębiorstwo prywatne, następnie w 1903 roku została prze
jęta przez miasto drogą kupna. Po przejęciu miasta przez
władze polskie przystąpiono do modernizacji gazowni. Uru
chomiono nowy zbiornik na gaz, podwyższając łączną po
jemność zbiorników do 4 400 m3. W celu poprawienia jako
ści produkowanego gazu w lutym 1923 roku uruchomiono
wytwórnię benzolu i amoniaku, planowano także urucho
mienie destylarni smoły pogazowej. W 1927 roku piecownia
gazowni składała się z pięciu pieców półgeneratorowych
o 32 sektorach, łączna długość przewodów gazociągo
wych wynosiła 20 000 mb. Ilość produkowanego gazu
stopniowo rosła, w 1920 roku było zarejestrowanych
2000 odbiorców, którzy zużywali rocznie 513 390 m3 gazu,
w roku 1927 zużywano już 720 000 m3 gazu26.
W kwietniu 1906 roku uruchomiono Zakłady Wodo
ciągowe wybudowane według projektu berlińskiej firmy
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David Grove, a oparte na wykorzystaniu wód gruntowych.
Ujęcia wody oraz stacje filtrów umiejscowiono w parku
miejskim. Wydobycie wody do 1920 roku odbywało się przy
pomocy trzech pomp poruszanych silnikami gazowymi. Po
1920 roku zastąpiono je elektrycznymi. W 1925 roku zain
stalowano kompresor o mocy 70 KM, który podwyższał
wydajność istniejących ujęć. Zadowalające wyniki pracy
kompresora doprowadziły do zainstalowania drugiego ta
kiego urządzenia o mocy 170 KM. Nadmierną ilość wody
magazynowano w wieży ciśnień wybudowanej w 1907 roku
przy rozwidleniu ulic Bałdowskiej i 30 Stycznia. Tczewska
sieć wodociągowa w 1929 roku miała łączną długość 21 663 mb,
27
w sieci tej panowało przeciętnie ciśnienie 5,5 atmosfer .
Uzupełnieniem sieci wodociągowej była sieć kanaliza
cyjna. Powstała ona w latach 1908-1909 także według pro
jektu berlińskiej firmy David Grove. Sieć na terenie miasta
miała łączną długość 28 000 mb (stan z 1927 r.). Ścieki
spływały z całego systemu kanalizacyjnego do najniżej
położonego punktu miasta przy ul. Sambora, gdzie funk
cjonowała prosta oczyszczalnia ścieków i stacja przepompowa. Tczewska sieć kanalizacji burzowej miała ogólną
28
długość 4 000 mb (stan z 1927 r.) .
Inne przedsiębiorstwa komunalne, których udział w ży
ciu gospodarczym miasta był odpowiednio mniejszy to
Rzeźnia Miejska, która powstała w 1893 roku, a w 1927
roku mogła dziennie ubić 25 sztuk bydła i 50 sztuk cieląt,
Miejski Zakład Ogrodniczy, Straż Pożarna oraz funkcjonu
jąca od 1911 roku Łaźnia Miejska29.
Duże znaczenie dla życia gospodarczego miasta miało
rzemiosło, które oprócz pełnienia usług dla ludności było
źródłem utrzymania dla wielu mieszkańców.
Tab. 1
Lp.

Warsztaty rzemieślnicze w 1929 roku
Rodzaj rzemiosła

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Blacharstwo
Dekarstwo
Zakłady fotograficzne
Fryzjerstwo
Garncarstwo
Jubilerstwo
Kołodziejstwo
Kapelusznictwo
Koszykarstwo
Kowalstwo
Krawiectwo
Kuśnierstwo

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Warszt. mechaniczne
Stolarstwo
Studnictwo
Szewstwo
Zakłady szklarskie
Rzeźnictwo
Siodlarstwo
Rzeźnictwo końskie
Ślusarstwo
Piekarstwo
Pilnikarstwo
Rakarstwo
Stolarstwo (trumny)
Zegarmistrzowstwo

28.

Tokarstwo

Zakłady malarskie

Ilość warsztatów
3
1
2
13
2
4
2
8
2
8
15
1
5
1
10
1
12
1
28
3
2
6
29
1
1
3
4
1

Źródło:
„Gryf - Informator pomorski. Księga adresowa Pomorza,
Toruń 1929, s. 28-31.
Adresy miasta Tczewa i Pelplina, Tczew 1929, s. 54-58.
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Na podstawie tabeli 1 można zauważyć, że najwięcej
zakładów rzemieślniczych funkcjonowało w branżach za
spokajających podstawowe potrzeby mieszkańców. Do
grupy tej zaliczały się zakłady fryzjerskie, krawieckie, sto
larskie, szewskie, rzeźnickie i piekarskie. W sumie na
terenie miasta w 1929 roku funkcjonowało 169 zakłaPlacówki handlowe w 1929 roku

Tab. 2

Lp.

Rodzaj placówki

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Apteki
Sklepy blawatne
Słodycze
Drogeria
Aparaty fotograficzne
Galanteria
Składy kolonialne
Konfekcja
Art. kosmetyczne
Księgarnie
Kuchenne naczynia
Kwiaciarnie
Maszyny i narz. rolnicze
Tapety i tapicerskie artykuły
Rowery
Rybny
Samochody i części samochód.
Skóry i szewskie przybory
Papier i art. papiernicze
Nabiał
Obuwie
Wyroby tytoniowe
Warzywa
Zabawki
Art. zielarskie

Ilość placówek
4
27
4
3
1
3
83
6
2
4
3
2
4
2
2
1
4
3
7
5
8
4
2
1
2

Źródło:
„Gryf- Informator pomorski. Księga adresowa Pomorza, To
ruń 1929, s. 28-31.
Adresy miasta Tczewa i Pelplina, Tczew 1929, s. 54-58.
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1
Handel Pomorski w 10-lecie Zw. Tow. Kup. na Pomorzu 19191929, b.r.m.w., s. 32; S. Sarnowski, Gospodarka Tczewa lat między
wojennych, „Kociewski Magazyn Regionalny" 1989, nr 7, s. 74.
2
WAPGd, SP w Tczewie, syg. 26/9.
I
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5
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1928, s. 147.
11
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12
Ibidem, s. 52.
13
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14
„Morze" 1927, nr 1, s. 1.
15
Sprawozdanie administracyjne..., s. 3.
WAPGd, SP w Tczewie, syg. 26/21.
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dów rzemieślniczych. Warsztaty te w większości znaj
dowały się w rękach polskich. Na podstawie dostęp
nych materiałów nie można stwierdzić jaka ich część
miała właścicieli niemieckich. Natomiast do Żydów na
leżały: trzy zakłady wyrabiające czapki, dwa wyrabiające
kapelusze, po jednym zakładzie krawieckim i kamaszni30
czym .
W okresie międzywojennym równie dobrze była rozwi
nięta sieć placówek handlowych świadczących usługi dla
ludności. Podobnie jak w przypadku zakładów rzemieślni
czych możemy na podstawie tabeli 2 stwierdzić wyraźną
przewagę ilościową sklepów zaopatrujących w podstawo
we artykuły żywnościowe i odzież. W sumie na terenie
miasta w 1929 roku działało 187 różnego rodzaju sklepów.
Podobnie jak w przypadku zakładów rzemieślniczych, więk
szość sklepów była w posiadaniu Polaków, część (niestety
nie do określenia) w rękach niemieckich, do Żydów należa
ło w 1935 roku 7 sklepów, głównie z branży sklepów bła31
watnych .
Do bardziej znanych w okresie międzywojennym skle
pów zaliczono: Skład bławatów i Dom Towarowy „Bazar",
których właścicielem był Władysław Maciejewski, skład
towarów kolonialnych oraz składy drzewa i opału Jana
Struczyńskiego, skład kolonialny Roberta Banieckiego, drogerię Franciszka Słomki oraz apteki „Pod Złotym
Lwem" Kazimierza Nadolskiego i „Nowomiejską" Leona
Szulc-Rembowskiego32.
W 1924 roku w Tczewie funkcjonowały 4 hotele: „Cen
tralny" - właściciel Stanisław Klarowski, „Tczewski Dwór"
- właściciel Jerzy Cheim, „Dworcowy" - właściciele bracia
Mara, „Warszawski Dwór" - właściciel Richard Krebs33.
W 1929 roku działało 28 restauracji, 4 jadłodajnie oraz 6 ka
wiarni (cukiernie i winiarnie)34.
Ważną rolę w życiu gospodarczym pełniły i pełnią
banki. W latach 1920-1939 na terenie Tczewa działało
8 różnych banków, a były to: Bank Dyskontowy, Bank
Kredytowy, Bank Ludowy (powstały w Tczewie jesz
cze w 1906 r.), Bank Polski, Polski Bank Handlowy oraz
Danziger Privat Akc. Bank, Danziger Raiffeisenbank i Vereinbank Tczew3-1.
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M. Widerik, op. cit., s. 55.
„Żeglarz Polski" 1927, nr 10.
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Fara pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie w XVI-XVIII wieku
Rozpoczynamy d r u k tekstu Małgorzaty Smeji, będącego pracą magisterską, napisaną pod
kierunkiem dr hab. Krzysztofa Mikulskiego, a obronioną w 2001 roku w Instytucie Historii
i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuły poszczególnych części
zaczerpnięte zostały z rozdziałów tejże pracy.

MAŁGORZATA SMEJA

ościół na terenie Polski i Litwy w początkach XVI wieku liczył dwie metropolie, arcybiskupstwo gnieźnieńskie i lwowskie oraz 17 diecezji. Diecezja włocławska obejmo
wała ziemie sięgające aż do wybrzeża na terenie Prus Królewskich. Diecezje dzieliły
się z kolei na archidiakonaty, które w XVI wieku traciły znaczenie na rzecz mniejszych jedno
stek administracji kościelnej, dekanatów. Dziekanom podlegali proboszczowie osiadli w para
fiach, mający do pomocy wikariuszy 1 . Na terenie rozległego archidiakonatu pomorskiego, jed
nego z trzech w diecezji włocławskiej znajdowało się w 1772 roku dziesięć dekanatów: Bytów,
Gdańsk, Lębork, Gniew, Mirachowo, Nowe, Puck, Starogard, Świecie i Tczew, z 86 parafiami
i 55 filiami2. Parafia pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie należała do ar
chidiakonatu pomorskiego w diecezji włocławskiej. Według Wiesława Długokęckiego prawdo
podobnie w XIII wieku na Pomorzu Gdańskim powstała organizacja dekanalna i Tczew był sie
dzibą jednego z dekanatów 3 . Należy jednak pamiętać, że funkcja dziekana nie była związana
z funkcją proboszcza. W ramach reorganizacji Kościoła na ziemiach polskich, po Kongresie
Wiedeńskim, papież Pius VII bullą De salute animarium z 1821 roku dostosował granice die
cezji chełmińskiej do granic zaboru pruskiego. Stolicą diecezji stał się Pelplin, a do diecezji
włączono archidiakonat pomorski z dziewięcioma dekanatami: Gdańsk, Gniew, Lębork, Mira
chowo, Nowe, Puck, Starogard Gdański, Świecie i Tczew4.
ierwszy wiarygodny dokument księcia Sambo
ra II, dotyczący Tczewa, pochodzi z 1252 roku.
W dokumencie tym, podobnie jak w późniejszych
dokumentach tego księcia, występuje nazwa Dersove
(Tczew). Parafię tczewską założył jeden z książąt panujących,
wyłączając ją ze starszej w Gorzędzieju5. Natomiast Wiesław
Długokęcki w monografii „Historia Tczewa" podaje, że para
fia tczewska istniała w połowie XIII wieku jako jedna z dwóch
parafii obok lubiszewskiej i dopiero z parafii tczewskiej wy
odrębniły się parafie: gorzędziejska, subkowska i miłobądzka6. Wezwanie parafii Świętego Krzyża nadano dla uczczenia
relikwii krzyża świętego, która obecnie jest przechowywa
na w skarbcu kościoła. Prawdopodobnie była darem Sam
bora II, który podarował ją dopiero wtedy, gdy miasto było
obwarowane7. Według wizytacji z 1780 roku parafia powsta
ła w 1226 roku. W akcie nadania osadzie praw miejskich przez
Sambora II w 1260 roku nie ma żadnych wzmianek o koście
le8. Dopiero dokument oddania wsi Pogódki z 10 czerwca
1258 roku wymienia jako świadka Jana - plebana z Tczewa9.
Może służyć to jako dowód, że parafię uposażono przed
rokiem 1260. W 1257 roku Sambor II planował sprowadzić do
fary cysterki chełmińskie, jednak nie doszło to do skutku10.
Zapewne chodziło mu o odpowiednią opiekę nad kościołem
i założenie szkoły dla dziewcząt na wzór żukowskiej.

Obszar miasta nie miał zwartej zabudowy miejskiej.
Kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża, jak również cmen
tarz, znajdował się wewnątrz murów miasta. Został wybudo
wany w oddaleniu od głównego ciągu komunikacyjnego,
poza terenem już zagospodarowanym, ponieważ w chwili
lokowania kościoła i parafii miasto posiadało regularnie
rozplanowane jedynie śródmieście". Pierwszy zarys ukła
du ulic i działek powstał gdy miasto było otoczone wałem.
Drewniano-ziemny wał obronny ciągnął się wzdłuż pierwot
nej krawędzi wysoczyzny od strony wschodniej i od parowu
od strony północnej. Według Edmunda Raduńskiego cmen
tarz kościelny sięgał aż do Rynku12, jednak początkowo mógł
zajmować tylko północną część tego obszaru, co wyjaśnia
łoby nieregularność i zróżnicowane szerokości staromiejskie
go odcinka ul. Kardynała Wyszyńskiego13. Podanie dokład
nego obszaru należącego do parafii i cmentarza w XIII wieku
nie jest możliwe z powodu braku dokumentów.
1308 roku Tczew został zajęty przez Krzyżaków,
ale nie miało to większych następstw w organi
zacji kościoła14. Po raz pierwszy obszar należący
do parafii wymienia dokument Wielkiego Mistrza Winrycha von Kniprode z 1364 roku. Jest to drugi akt lokacyjny
miasta, w którym potwierdzono nadanie parafii 3 włók ziem.i.
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Jednak dokładny zasięg parafii w XIV i XV wieku nie jest
znany. Według Długokęckiego musiała prawdopodobnie
obejmować sąsiednie dobra rycerskie: Suchostrzygi, Sztembark, Czyżykowo, Rokitki, Bałdowo i Knibawę. Również wieś
Śliwiny otrzymana przez miasto w 1328 roku od Wielkiego
Mistrza Wernera von Orselen15 musiała podlegać parafii. Wi
zytacja z 1583 roku przeprowadzona przez biskupa Rozrażewskiego także określa ziemie należące do parafii i potwier
dza owe 3 włóki ziemi, oraz podaje wsie należące do parafii:
Czyżykowo, Knybawa, Bałdowo, Śliwiny, Rokitki, Sucho
strzygi i Sztembark16. W wizytacjach z kolejnych lat także
wymieniane są 3 włóki ziemi oraz wymienianych jest owych
7 wsi. Wyjątek stanowi wizytacja Szaniawskiego z 1710 roku,
w której wizytator wymienia 4 włóki należące do kościoła,
z zaznaczeniem że jedna jest sporna.
o bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku Tczew pod
dał się królowi polskiemu, jednak na mocy pierw
szego pokoju toruńskiego wrócił pod władzę krzyżacką. W 1433 roku Tczew został zdobyty przez husytów.
Fara jak również klasztor dominikanów zostały ograbione
i spalone. W 1440 roku gdy miasta pruskie zawarły związek
przeciwko Krzyżakom, Tczew również przyłączył się do tego
związku, a w 1466 roku na mocy drugiego pokoju toruń
skiego stał się miastem polskim. Jednak dopiero 11 sierp
nia 1468 roku został oddany królowi przez Gdańsk. W XVI
wieku bliskie sąsiedztwo Gdańska, Malborka i niedalekie
go Królewca sprzyjało reformacji. Przyjmuje się, że „pierw
sze nowinki" dotarły do Tczewa tuż po 1525 roku, kiedy to
nauka Marcina Lutra otrzymała status religii państwowej
w Prusach Książęcych. Popularność nowej religii wzmagał
również fakt, iż większość członków cechów i bractw była
pochodzenia niemieckiego. W pierwszej połowie XVI wie
ku z czterech mężów pełniących funkcję zakrystianów tyl
ko jeden pozostał katolikiem17. W takich okolicznościach
fara tczewska znalazła się niemal pod całkowitym wpły
wem protestantów. Było to o tyle ułatwione, że proboszcz

tczewski rezydował nie w plebani i przy farze, lecz w Lubiszewie, a jego zastępca wikary był bezsilny. Dopiero
w 1595 roku luteranie zostali wydaleni z fary i oddano im
do użytku tylko i wyłącznie kaplicę św. Jerzego. Kaplicę
św. Jerzego18, znajdującą się na przedmieściach, luteranie
otrzymali po raz pierwszy w 1567 roku, a uznanie odrębnej
gminy ewangelickiej nastąpiło 2 października 1570 roku po
przez nadanie przywileju Zygmunta II Augusta". Jednak
kaplica okazała się za mała ze względu na dużą liczbę wier
nych, dlatego też do 1595 roku fara służyła obu wyznaniom.
Wyglądało to w ten sposób, że ksiądz katolicki odprawiał
mszę świętą a godzinę później kaznodzieja protestancki
wygłaszał swoje kazania. Bywały również lata, że tylko ka
znodzieja protestancki, który mieszkał w plebani, wygła
szał kazania dla katolików z powodu braku księży. Oprócz
zajęcia plebani, kaznodzieja zajął również dochody probosz
cza. W wizytacji z 1583 roku czytamy, że kaznodzieja luterański pobierał 20 groszy rocznie od zubożałych katolików20.
Życie w organizacjach kościelnych całkowicie zamarło. Ka
plice bractw były zamknięte, a starsi bractw trzymali u sie
bie klucze i nie chcieli ich oddać proboszczowi. Dopiero
w okresie kontrreformacji po wspólnej naradzie odnieśli
klucze zawłaszczając sobie cenniejsze przedmioty, szcze
gólnie kielichy. W 1583 roku wizytator biskupi, Liwiers,
stwierdził to naocznie21. W protokole pisał m.in. że kościół
był wspaniały, pełen elegancji o różnych kaplicach i wielu
ołtarzach oraz dwóch organach. Kaplice już od dawna były
zamknięte, ołtarze brudne i bez obrusów, kandelabry bez
świec, a nabożeństwa w nich się nie odprawia, ponieważ
bractwa wyznają błędy luterskie. Oprócz utraty licznych
wiernych, kościół poniósł również straty materialne. Pożar
spowodowało wojsko Stefana Batorego, które w drodze
do Gdańska rozłożyło obóz pod Tczewem. Dnia 4 paździer
nika 1577 roku żołnierze przed murami miasta piekli wieprze
pod stodołą po czym odeszli nie dogaszając palenisk. Naj
pierw zaczęła się palić stodoła, a wiatr rzucając płomieniami
przeniósł ogień na zabudowania miejskie22. Niepowetowaną

Panorama Tczewa. Widok od strony Wisły, po lewej kościół i klasztor zakonu dominikanów,
po prawej fara pod wezw. Podwyższenia Krzyża Świętego.
Źródło: J. Heise, Die Bau und Kunstdenkmaler des Kreises Pr. Stargard, Danzig 1885, s. 163.
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stratą było spalenie się wieży księżej, stojącej na dziedziń
cu kościoła, w której przechowywano dokumenty i przywi
leje nie tylko kościoła ale też bractw, cechów i magistratu
miasta. Pożar zniszczył również dach fary, dach nad zakry
stią, górną partię wieży wraz z dzwonami, które się stopiły.
Uszkodzeniom uległo sklepienie oraz gzymsy i ornamenta
cja ścian wnętrza kościoła. W celu odbudowy fary biskup
Karnkowski zarządził, by ze skarbca kościoła sprzedać
w Gdańsku część srebra i innych kosztowności na pokry
cie wydatków związanych z remontem kościoła. W 1597
roku kościół był już odbudowany. Jego wnętrze pobielo
no tak, jak to było w zwyczaju u protestantów bez ja
kiejkolwiek szaty artystycznej. Górną część wieży za
kończono drewnianą nadbudową. Działania wojenne
w latach 1626-1630 i 1655-1660 przyniosły dotkliwą falę
zniszczeń w Prusach Królewskich. Ogromne zniszczenia do
tknęły małe miasta, które stanowiąc obiekt łatwiejszy do
zdobycia, były wielokrotnie szturmowane przez wojska obu
walczących stron, przy czym w gruzy zamieniły się nie tyl
ko przedmieścia, lecz także większa lub mniejsza część bu
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dynków centrum . W XVII wieku w czasie wojen szwedz
kich wojska różnych formacji plądrowały i grabiły również
kościół tczewski. 21 lipca 1626 roku król szwedzki Gustaw
Adolf zajął Tczew, który służył mu jako punkt oparcia przy
wojennych operacjach w Prusach Zachodnich. Kazał wte
dy ze względów strategicznych zburzyć szpital i kościół
filialny pod wezwaniem św. Jerzego, w którym luteranie, po
usunięciu ich z fary około 1595 roku, odprawiali swoje na
bożeństwa. Dostali ponownie w posiadanie kościół para
fialny, który w latach 1626-1635 służył tylko i wyłącznie
luteranom. Na mocy rozejmu w Starym Targu z 26 września
1629 roku Tczew, wraz z innymi miastami, został pod włada
niem Szwedów. Dopiero na mocy pokoju zawartego
w Sztumskiej Wsi w 1635 roku Tczew powrócił do Polski.
Rok później luteranie otrzymali zezwolenie na zbudowanie
własnego kościoła wewnątrz murów miasta, w południowo-zachodnim rogu, niedaleko Wysokiej Bramy. Przebu
dowali stary spichlerz starościński na kościół i nadali mu
wezwanie św. Jerzego. Luteranie użytkowali go do 1853
roku, do chwili zajęcia kościoła klasztoru Ojców Dominika
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nów . Z pobytu Gustawa Adolfa luteranie byli zadowole
ni i chętnie składali mu żądaną przysięgę wierności, katoli
cy natomiast z niecierpliwością czekali by ich jak najprę
dzej opuścił. Gdy tak się stało przypisywali to obrazowi
Matki Boskiej, który był zawieszony przy schodach nad
wejściem do nawy kościoła. Pamięć o tym zdarzeniu utrwa
lono na drewnianej tabliczce z odpowiednim napisem w ję
zyku polskim i zawieszono pod obrazem. Wspomniane ma
lowidło pochodzi z czasów walk religijnych z XVI wieku,
prawdopodobnie jak podawała drewniana tabliczka z 1560
roku. Fakt ten jest zarazem wymownym świadectwem kul
tu maryjnego z czasów reformacji. Obraz zachował się do
czasów obecnych.
zwedzi pod dowództwem generała Steenbocka
24 grudnia 1655 roku ponownie zajęli Tczew. W 1710
roku srożyło się morowe powietrze. Podczas walk
o tron polski w latach 1733-1735, gdy interweniowały
wojska rosyjskie wkraczając do Polski z pomocą Augu
stowi III, w 1734 roku Rosjanie urządzili w Tczewie lazaret
podczas oblężenia Gdańska. W drugiej połowie XVIII wie
ku nastał nowy układ polityczny. Poprzez rozbiory Polski
i wojny napoleońskie m.in. pogorszyły się warunki gospo
darcze i bytowe ludności. Fara, chociaż należała do katoli
ków, nie była remontowana z bardzo prostego powodu. Nie
było funduszów na zakup materiałów i wynagrodzenie dla
pracowników. Dawny obowiązek utrzymywania budowli
sakralnych poszedł w zapomnienie, a parafia wobec braku
środków materialnych i niezamożności wiernych nie mo
gła się tego podjąć. Otrzymanie pożyczki państwowej rów
nież było nierealne. Poza tym rząd pruski od samego po
czątku był nieprzychylnie nastawiony do potrzeb kościoła
katolickiego i Polaków katolików. Niszczejąca fara została
w końcu zamknięta ze względu na bezpieczeństwo przeby
wających w niej wiernych, a nabożeństwa przeniesiono do
kościoła podominikańskiego, który rząd pruski po kasacie
klasztoru w 1819 roku oddał na własność parafii. I tak od
14 listopada 1830 roku do 5 grudnia 1841 roku kościół pod
wezw. Świętego Krzyża był nieczynny z powodu fatalnego
stanu budowli.
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BOGDAN BIELIŃSKI

Cztery pokolenia Tollików
z Janowa nad Wisłą
' anowo nad Wisłą (Janowa Góra, z niem. Johannisdorf) jest dobrze znane Pomorzanom z tego powo
du, że jego mieszkańcy i okolicznych wsi wywalczyli w drodze plebiscytu, który miał miejsce w 1920 roku,
przywrócenie całej gminy do odrodzonej już Polski. Nie
udało się to na pozostałym terenie okręgu kwidzyńskiego
objętym plebiscytem, tym większa chwała tych, którzy od
zyskali te pięć wsi zwane później Małą Polską. Dlatego
współcześnie władze Kwidzyna i mieszkańcy pamiętają
o tych wydarzeniach i je pielęgnują. Co pięć lat uroczysto
ści rocznicowe mają zawsze szczególny charakter.
Bezpośredni udział w plebiscycie, jego przygotowaniu
i przeprowadzeniu brał Tadeusz Tollik (1897-1937).
Tollikowie byli w Janowie i z tą ziemią związali się aż
przez cztery pokolenia. Najwcześniejszym był Melchior
(1812-1881), syn Franciszka i Anny z d. Ornass, który przy
był tu z Rajków koło Pelplina; był to dziadek Tadeusza.
Drugim pokoleniem byli zstępni Melchiora, wśród nich Au
gustyn, ojciec Tadeusza. Trzecim pokoleniem był Tadeusz
ze swym rodzeństwem, też przyrodnim, a czwartym, ostat
nim - Jeremi syn Tadeusza.
Wszyscy czterej byli rolnikami i gospodarzyli na tym
samym gospodarstwie, którego siedziba do dziś istnieje.
Położone jest na południu wsi, a jego areał styka się z są
siadującą wsią Pastwą w okresie międzywojennym należącą już do Niemiec. Od strony przelotowej drogi wiejskiej
do gospodarstwa prowadzi droga polna wysadzona drze
wami i krzewami. Z zabudowań czasy Melchiora pamięta
budynek inwentarski, skonstruowany z muru pruskiego.
Była na nim, dziś już nie istniejąca, wykuta z żelaza chorą
giewka wiatrowskazu z datą 1868. Obok stoi szopa drew
niana, rozsypująca się, jej wieku nikt już dziś nie pamięta.
Budynek mieszkalny z użytkowym poddaszem stoi równe
sto lat, co poświadcza data 1901, umieszczona na budynku
od strony podwórza. Ten dom stawiał Augustyn, gdy po
przednia drewniana chata spłonęła.
Melchior wszedł na to gospodarstwo poślubiając
w 1842 roku Mariannę z d. Schoellner, wdowę po zmarłym
rok wcześniej Mikołaju Parchowskim. Marianna miała
z pierwszego małżeństwa pięcioro małoletnich dzieci w wie
ku od 2 do 9 lat. Po ośmiu latach małżeństwa Melchior
owdowiał, jednak z jego pierwszego małżeństwa potom
stwa nie posiadał. Żeniąc się po raz drugi zaszła konieczność
uregulowania zabezpieczenia opieki dla osieroconych dzie
ci. Wyrok sądu w Kwidzynie zapadł w 1851 roku. Można
domniemywać, że opiekę nad dziećmi sąd powierzył Carlo
wi Schmidtowi, sąsiadowi Melchiora.
Drugą żoną Melchiora została Paulina Behrendt, córka
Józefa i Katarzyny z d. Szołła. Ślub ich odbył się 28 stycz
nia 1851 roku. Z drugiego małżeństwa Melchiora urodziło
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się dziewięcioro dzieci, z których jednak czworo zmarło po
urodzeniu.
Z pozostałych przy życiu pierwszym był Jan (1853-?),
ożeniony z Franciszką Lammek z Rajków. Oni to wraz ze
swym jedynym wówczas synem Kazimierzem wyemigro
wali z Rajków do Niemiec i słuch po nich zaginął.
Jedyną córką Melchiora była Klara (1855-1887), dwu
krotnie zamężna. Jej pierwszym mężem był Franciszek Tol
lik - bliski kuzyn. Ojciec Klary był bratem jej teścia.
Zamieszkiwali w Rajkowach, gdzie Franciszek był wielolet
nim wójtem. Zmarł on w wieku 27 lat, jako pierwsza ofiara
panującej w 1880 roku epidemii tyfusu plamistego. Drugim
mężem Klary był Paweł Mania. Jedynym ich dzieckiem była
Urszula, którą wydano za bogatego kupca Jana Andrzeja
Kleina z Gniewa.
Trzecim dzieckiem Melchiora był Franciszek (1858-1912),
który jako kawaler pozostawał na gospodarstwie rodziców,
a potem brata Augustyna. Nie nabył jednak kwalifikacji do
samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Kolejnym zstępnym był Augustyn (1861-1910), który
w wieku 20 lat odziedziczył ojcowiznę.
Najmłodszym z rodzeństwa był Paweł (1868-1936), któ
ry wżenił się na gospodarstwo rolne w Rakowcu pod Gnie
wem, poślubiając Bronisławę Kamińska, która po ojcu Fran
ciszku odziedziczyła w naturze gospodarstwo rolne. Paweł
widać nie miał zainteresowania gospodarką na roli, skoro
już po dziesięciu latach przeniósł się do Gniewa, by tam
7 maja 1907 roku współuczestniczyć w założeniu Banku
Ludowego i kierować nim niemal do czasu przejścia na
emeryturę. Ponadto udzielał się społecznie jako czło
nek komitetów wyborczych, a także sam został wybra
ny w 1918 roku sekretarzem Rady Ludowej na powiat
gniewski. Z siedmiorga jego potomstwa sześcioro uro
dziło się jeszcze w Rakowcu, a siódme już w Gniewie.
Paweł z Bronisławą pochowani są we wspólnym grobie
na cmentarzu w Gniewie.
oza pracą na roli Melchior zajmował się również
działalnością społeczną. Związał się z rozwojem
Towarzystwa Rolniczego w Piasecznie. Był najbliższym współpracownikiem założyciela tego Towarzystwa
- Juliusza Kraziewicza, piastując też w latach 1864-1868
funkcję zastępcy prezesa. Ówczesna prasa polskojęzycz
na często donosiła o tej działalności, drukując także jego
artykuły. Jego rozprawy najczęściej zamieszczał „Piast".
Melchior poza artykułami o tematyce rolniczej układał
okazjonalne wiersze, które potem deklamowały jego dzieci,
jak np. Klara z okazji imienin prezesa Kraziewicza.
Melchior Tollik czynnie uczestniczył w pracach róż
nych organizacji, np. w Komisji Rachunkowości, w Kasie

Pogrzebowej, popierał też Towarzystwo Naukowej Pomo
cy zawiązane w ramach kółka rolniczego.
Na czas pobytu Melchiora w Janowie przypada uak
tywnienie się miejscowej społeczności na rzecz utwo
rzenia parafii katolickiej na tej ziemi. Wierni dotychczas
korzystali z najbliższego kościoła mieszczącego się w Gnie
wie. Droga do niego wiązała się jednak z przeprawą przez
Wisłę i z koniecznością korzystania z promu.
Założenia parafii w Janowie doczekali się jego miesz
kańcy dopiero w 1867 roku, za czasów biskupa chełmiń
skiego ks. Jana Nepomucena Marwicza, który pierwszego
plebana przysłał tu po roku do prowadzenia wszelkich
spraw związanych z budową świątyni. Lokalizacja kościo
ła wyznaczona została w centralnym miejscu wsi.
Mając szerokie poparcie biskupa, największy wysiłek
w powstanie kościoła włożył sufragan chełmiński, ks. Je
rzy Jeschke. Pomocy udzielały też stowarzyszenia katolic
kie - św. Wojciecha i św. Bonifacego. Miejscowa społecz
ność przykładała się do budowy zależnie od możliwości
finansowych lub fizycznie pracą swych rąk.
Melchior, osiadły w tej wsi już od ćwierć wieku, oddał
do dyspozycji budowniczych swój transport, a nadto wcze
śniej zabiegał o pozwolenie na budowę. Warto przy tym
pamiętać, że Niemcy z niechęcią zgadzali się na budowę
kościołów katolickich, zawsze wyszukując argumenty prze
ciw wydaniu takiej decyzji.
Przygotowanie do budowy świątyni rozpoczęto w 1867
roku, a zakończono ją w roku 1871. Konsekracji dokonał
ks. sufragan J. Jeschke w dniu 1 września 1872 roku. Data
roczna została upamiętniona nad głównym wejściem do
kościoła. Patronem parafii jest św. Jan Chrzciciel, którego
szczątki jako relikwie przechowywane są w klasztorze na
greckiej wyspie mnichów - Athos. Uroczystości odpusto
we obchodzi się tu w niedzielę, przed 24 września; termin
ten wyznaczony został dokumentem papieskim. W skład
parafii janowskiej weszły te wsie, które w późniejszym okre
sie w wyniku plebiscytu utworzyły tzw. Małą Polskę.
W roku 1880 w tutejszym kościele obchodzono uro
czyście 50-lecie jubileuszu kapłaństwa ks. biskupa Marwi
cza. Była to okazja dla parafian do złożenia podziękowania
za uzyskanie własnego kościoła.
Z pierwszych plebanów znany jest ks. proboszcz Ruciński, który rezydował tu w latach 1892-1894, a zapamięta
ny został głównie dlatego, że wygłaszał z ambony kazania
w języku niemieckim. Po nim wprowadzony został w 1894
roku ks. proboszcz Ignacy Niklas (1857-1937). Instytuowany był 9 października tego roku i przetrwał tu do 1931 roku,
do przejścia na emeryturę. Zapisał się w tej parafii tym, że
walczył także o polskość tej ziemi. Urodził się 2 lutego 1857
roku w Goręczynie pow. Kartuzy. Swoją pracę kapłańską
po przyjęciu święceń w 1885 roku rozpoczął od wykony
wania obowiązków wikariusza tumskiego (katedralnego)
i nauczyciela Collegium Marianum w Pelplinie. W czasie
trwania zaboru pruskiego, przeciwny germanizacji nauczał
religii i wygłaszał kazania w języku polskim. Włączył się
czynnie w przygotowanie plebiscytu.
okół kościoła zlokalizowany został cmentarz
katolicki. Wzdłuż jego północnej granicy
pochowane są kolejne pokolenia Tollików.
W pięciu grobach spoczywają zarówno ci co byli miesz
kańcami Janowa, a także tu urodzeni, ale zamieszkujący
z dala stąd. Do nich należy Maria z Tollików Delewska i jej

Melchior Tollik (1812-1881)
mąż, którzy zamieszkiwali w Gdańsku Oliwie, a także Janina
- malarka, która okres powojenny spędziła w Warszawie.
Najwięcej Tollików złożono w grobie, w którym pierwszy
spoczął Melchior z drugą żoną Paulina oraz ich wcześnie
zmarłe potomstwo. W tym samym grobie po dłuższym cza
sie pochowany został jego wnuk Tadeusz wraz z żoną Zo
fią a także córka Eugenia. Janinę pochowano w grobie jej
matki Praxedy z Wojtackich. Augustyn pochowany został
wspólnie z pierwszą żoną Leokadią z Glazów.
Grób Melchiora, zmarłego w 1881 roku, należy do naj
starszych na tym cmentarzu. W przededniu setnej roczni
cy śmierci Melchiora 18 lipca 1981 roku, jego potomkowie
zjechali do Janowa, by uczcić pamięć swego przodka. Msza
św. celebrowana przez ówczesnego plebana ks. Henryka
Peplińskiego, zgromadziła III i IV pokolenie po Mel
chiorze. Z rodziny było około dwudziestu osób, w tym
Janina Tollik (1910-1994) córka Augustyna, Stanisław Tol
lik (1910-1984) ostatni z żyjących jeszcze wówczas zstęp
nych Pawła - bankowca z Gniewa oraz Jeremi Tollik syn
Tadeusza, ostatni z Tollików posiadający gospodarstwo
w Janowie. Po mszy św. ksiądz poświęcił świeżo zamonto
waną tablicę inskrypcyjną, w miejscu gdzie stał krzyż, któ
ry w 1939 roku usunęli Niemcy.
Od frontu cmentarza z odrębnym wejściem z drogi
wiejskiej urządzono symboliczny grób janowiaków, pomor
dowanych przez Niemców. W ten sposób w 1995 roku upa
miętniono 75 rocznicę powrotu Janowa do Macierzy. Fun
datorem tablicy byli mieszkańcy i Rada Gminy Kwidzyn.
o śmierci Melchiora gospodarkę przejął jego syn
Augustyn (1861-1910), kiedy matka z d. Behrendt
uznała go za dojrzałego do samodzielnego popro
wadzenia majątku. Augustyn urodził się 21 sierpnia 1861
roku w Janowie. Ożenił się z Leokadią Glaza (1872-1906),
córką Antoniego i Antoniny z d. Bolt. Glazowie pochodzili
ze Śliwiczek, gdzie ich przodek Jakub otrzymał dekretem
królewskim od Jana III Sobieskiego podziękowanie za udział
w odsieczy wiedeńskiej wraz z gospodarstwem rolnym. De
kret ten widział przed wojną Jeremi, jednak zaginął on w cza
sie działań wojennych. Z małżeństwa Augustyna z Le
okadią urodziło się siedmioro potomstwa, z którego przy
życiu zachowało się czworo: najstarsza Bolesława zamęż-
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Tadeusz Tollik
na Wojtacka, Melania zamężna Dyniewicz, Tadeusz oże
niony z Zofią Weinert, dziedziczący ojcowiznę w Janowie
i Maria zamężna Delewska.
Po przedwczesnej śmierci Leokadii, Augustyn ożenił
się z Praxedą Wojtacka i z nią miał jeszcze jedną córkę Jani
nę. Mąż Bolesławy, Stanisław Wojtacki, był bratem Praxedy. To stawiało nieraz jej rodzeństwo w trudnej sytuacji,
bo Stanisław był szwagrem i wujem, co dawało mu możli
wość występowania z pozycji dwóch poziomów pokole
niowych.
Za czasów Augustyna nastąpił na tym terenie okres
ożywionego rozwoju cukrownictwa. Po Pelplinie, gdzie
uruchomiono cukrownię w 1882 roku, z inicjatywy Juliusza
Kraziewicza powstała cukrownia gniewska w Nicponi,
a w dwa lata później jeszcze jedna w Kwidzynie. Rozsze
rzała się uprawa buraka cukrowego, zbudowano kolej wą
skotorową, łączącą wszystkie okoliczne cukrownie z planta
cjami buraka, a nadto obsługująca również ruch osobowy.
Do uprawy buraka cukrowego nawoływał już wcześniej
Melchior Tollik, propagując ją na zebraniach Towarzystwa
Rolniczego w Piasecznie. Jego rozprawa na ten temat opu
blikowana została w „Piaście" (nr 11, 1867 r.).
Plantatorzy byli bardzo zainteresowani budową kolei
wąskotorowej. Sam Augustyn też przyczynił się do jej po
wstania, bo wraz z innymi gospodarzami oddawał po
czątkowo bezpłatnie grunt pod tę inwestycję, choć póź
niej jednak otrzymali z tego tytułu odszkodowanie.
Rozwój cukrownictwa wywołał wraz z inwestycjami
towarzyszącymi znaczne ożywienie gospodarcze na Po
morzu. Przez Wisłę w Janowie uruchomiono wówczas prom
parowy, a na podjazdach poprowadzono tory w trzech róż
nych poziomach, wykorzystywane zależnie od stanu wody
na Wiśle.
Po 1920 roku ze względów ekonomicznych podjęto de
cyzję o likwidacji cukrowni gniewskiej, a to pociągnęło za
sobą rozbiórkę torów wąskotorówki. Wynikało to z tego,
że po plebiscycie niewielka część terenów położonych z pra
wej strony Wisły przyłączona została do Polski.
Augustyn zmuszony był do budowy nowego budyn
ku mieszkalnego na własnym gospodarstwie, o czym mowa
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była wcześniej. Mieli też Tollikowie drugi budynek - czwo
rak, usytuowany bliżej drogi. Ten w latach 50. ubiegłego
stulecia spłonął wskutek uderzenia pioruna. Szczęściem
nikt z lokatorów nie ucierpiał.
Śmierć Augustyna w roku 1910 wymusiła przygotowa
nie następcy do objęcia gospodarstwa spadkowego.
Jedyny syn Tadeusz był w tym czasie małoletni, miał 13 lat.
Opiekowała się nim macocha.
Matka Tadeusza - Leokadia zmarła wcześnie, bo w 1906
roku. Ojciec oddał dzieci pod opiekę niejakiej Paturkowskiej, która już podczas długiej choroby żony prowadziła
gospodarstwo domowe.
Tadeusz był gimnazjalistą w Kwidzynie, ale w rok po
śmierci ojca, gdy był w czwartej klasie, dał się namówić
przez Stanisława Wojtackiego - brata macochy, do wystą
pienia ze szkoły. Ponadto Tadeusz rozchorował się jeszcze
na gruźlicę. Po powrocie do zdrowia wysłany został do
swego wuja Czesława Glazy, który miał gospodarstwo
w Wielbrandowie. Tu został „elewem gospodarczym" i mu
siał się przyuczać do prowadzenia gospodarstwa.
W 1914 roku wybuchła wojna i jego wuja wcielono do
armii niemieckiej i tak Tadeusz, który poborowi nie podle
gał, pozostał bez instruktora. Wnet jednak wrócił do domu,
by razem z macochą prowadzić gospodarkę. Gdy ta zmarła
w 1915 roku, rodzeństwo samo musiało sobie radzić. Go
spodarka była w bardzo kiepskim stanie, bo od śmierci
Augustyna w roku 1910 nie miał kto nią prawidłowo kiero
wać. Teraz ten ciężar spadł na barki Tadeusza.
Nowy gospodarz ożenił się z Zofią Weinert (1897-1961).
Z małżeństwa tego było troje dzieci urodzonych w Jano
wie: Jeremi - przyszły dziedzic tego gospodarstwa, Euge
nia zmarła w 1941 roku w wieku 17 lat oraz Eleonora voto
Dawidowska, zamieszkała po wojnie w Nowej Zelandii.
adeusz był aktywny społecznie, zaangażował się
w organizację i przeprowadzenie plebiscytu w 1920
roku, który miał zadecydować o powrocie gmin
położonych po prawej stronie Wisły do Polski. Możliwość
taką dawał traktat wersalski. Niestety wynik walki plebi
scytowej po głosowaniu 11 lipca 1920 roku zadecydował,
że Polsce przypadło jedynie pięć gmin: Janowo, Bursztych,
Nowe Lignowy, Kramrowo i Małe Pólko. Komisarz plebi
scytowy w Kwidzynie Tadeusz Odrowski powierzył Tollikowi przewodnictwo komisji obwodowej na parafię Ja
nowo. Biorąc pod uwagę wiek Tadeusza, który w tym
czasie miał niewiele ponad 20 lat, było to obdarowanie
go szczególnym zaufaniem. Jego bliskim współpracow
nikiem był August Czyżewski z zawodu koszykarz. Ta
deusz Tollik miał również oparcie w wielu osobach star
szych i doświadczonych. Jednym z nich był ks. Ignacy
Niklas, proboszcz miejscowej parafii. Współpracowali
z nim też nauczycielka Pobrzynówna, Napiontkowie,
Krajnikowie, Wygocki, Baniecki i inni. Pełny skład ko
mitetu liczył 17 osób.
Tadeusz także interesował się i uczestniczył w działal
ności kulturalnej, jak w występach estradowych i teatral
nych, organizowanych w Białej Karczmie. Przed samym
plebiscytem wszelkie imprezy mogły odbywać się już
wyłącznie pod gołym niebem.
Dniem kulminacyjnym kończącym walkę, w którym na
stąpiło objęcie przez Polskę uzyskanych ziem, był 16 sierp
nia 1920 roku. Władze polskie przejęły je z rąk przedstawi
cieli Komisji Międzysojuszniczej wojsk francuskich.

Po zakończeniu uroczystości Tadeusz Tollik zapro
sił gości zamiejscowych i wojsko, na którym wydał
obiad w budynku, o którym wcześniej wspomniano,
dzisiaj stuletnim.
Wdzięczni mieszkańcy Janowa ufundowali w 1922 roku
figurę Matki Boskiej, którą postawiono na wysokim coko
le i usytuowano przy głównym skrzyżowaniu w pobliżu
dzisiaj stojącej nowej szkoły. Poświęcenie figury nastąpiło
w 1925 roku podczas rocznicowych obchodów plebiscy
tu. W 1939 roku Niemcy po wkroczeniu do Janowa figurę
zniszczyli.
W roku 2000, w 80-lecie plebiscytu, kulminacyjnym punk
tem obchodów było odsłonięcie repliki figury Matki Boskiej.
Stanęła ona w tym samym miejscu, gdzie umieszczony był
jej pierwowzór. Powagi chwili dodał fakt poświęcenia zre
konstruowanej figury przez nuncjusza apostolskiego, arcy
biskupa Józefa Kowalczyka, w obecności władz z Kwidzyna.
Zaproszono też Jeremiego, ostatniego z Tollików na tej ziemi.
Tadeusz Tollik uczestniczył w życiu wsi także po plebi
scycie. Był przez wiele lat wójtem. T. Odrowski zabiegał, by
za aktywną pracę społeczną przyznano mu brązowy krzyż
zasługi. Równocześnie odznaczenie otrzymali również
ks. I. Niklas i A. Czyżewski. Nadanie odznaczeń odbyło się
3 maja 1926 roku.
Tadeusz zmarł 2 września 1937 roku w wieku 39 lat.
Pochowano go na cmentarzu w Janowie w miejscu, gdzie
ponad pół wieku wcześniej spoczął jego dziadek Melchior.
awiązując do rodzeństwa Tadeusza, to Bolesława,
jego najstarsza siostra, była w Janowie opiekunką
Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej, założonego
jeszcze w okresie pierwszej wojny światowej. Organizacja
ta skupiała kilkanaście dziewcząt, a jej głównym celem było
szerzenie oświaty i kultury.
W tym samym czasie w miejscowej szkole powszech
nej nauczycielami byli m.in. dwaj bracia: Izydor i Leon Delewscy z Bobowa, o których wspominam ze względu na
powinowactwo z Tollikami. To Leon poślubił w 1927 roku
Marię Tollik, siostrę Tadeusza. Można o nim jeszcze po
wiedzieć, że inicjował działalność kulturalną, angażując
młodzież szkolną do udziału w licznych imprezach.
Budynek szkoły stoi do dziś, po wojnie mieściła się
tam siedziba Gromadzkiej Rady Narodowej, a po jej li
kwidacji w wyniku reformy administracji budynek za
adaptowano na mieszkania dla nauczycieli i funkcję tę
spełnia do dziś.
Jeszcze przed wojną wybudowano w Janowie nową
szkołę jednoklasową, której nadano imię Marszałka Piłsud
skiego. Zasługi w jej wybudowaniu miał A. Czyżewski, co
uwidoczniono na tablicy wmurowanej w ścianę budynku
szkoły. Szkołę poświęcił ks. Karol Kośnik, proboszcz w la
tach 1931-1945, bezpośredni następca ks. Niklasa.
Po wojnie urządzono w niej Izbę Pamięci, w której gro
madzono pamiątki związane z plebiscytem. Tam zdepono
wano również odnaleziony w roku 1960 pamiętnik Tade
usza Tollika, który w 2000 roku wydany został drukiem
przez Kwidzyńskie Towarzystwo Kulturalne. Izbę Pamięci
przeniesiono później do nowo wybudowanej szkoły w sąsiedztwie dotychczasowej.
Po śmierci Tadeusza, w 1937 roku, na gospodarstwie
liczącym wówczas 65 ha pozostała jego żona Zofia wraz
z trojgiem dzieci. Potencjalnym następcą był jedyny syn
Jeremi, mający wtedy 15 lat.
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Replika figury Matki Boskiej, powstała w 2000 roku
Z chwilą wybuchu wojny Tollikowie zostali wyrugo
wani z gospodarstwa, podobnie jak inni Polacy w okupo
wanej Polsce. Na ich gospodarstwie osadzono treuhandera Bartelsa, po nim do końca wojny pozostał baltendeutsch
Bruno Drews.
Sam Jeremi uniknął aresztowania, ponieważ przebywał
w tym czasie poza domem u krewnych pod Bydgoszczą.
Później trafił na przymusowe roboty. Pracował jako robot
nik rolny w Kronszowicach koło Elbląga.
Po wojnie uznany „obszarnikiem" był nękany przez
władze, a nałożone kontyngenty przekraczaczały możli
wości produkcyjne gospodarstwa. Te warunki doprowa
dziły Jeremiego do tego, że w 1950 roku oddał całą gospo
darkę niejako w depozyt do PGR Gniewskie Pole i stan taki
trwał do 1956 roku. Wówczas w związku z rozluźnieniem
polityki rolnej państwa, odzyskując gospodarstwo posta
nowił pozbyć się tego ciężaru i sprzedał ziemię różnym rolni
kom. Siedzibę gospodarstwa z częścią gruntów kupił
Stanisław Tarkowski. Z czasem odsprzedał je dalej Ja
nowi Sobieszewskiemu. I on nie mając następców (syna)
i będąc w wieku emerytalnym zamierza ją odsprzedać.
Jeremi przeniósł się do Gdańska, pracę podjął najpierw
w wojsku, potem w Zarządzie Portu. Poślubił Apolonię Klim
kowską. Ponieważ nie mają wspólnych dzieci, stąd na nim
wygasła męska linia Tollików z Janowa. W 1982 roku Jere
mi przeszedł na wcześniejszą emeryturę.

Kompromitacja krętaczy
Wracając na naszych łamach do niesławnej działalności tzw. Zespołu ds. upamiętnienia etosu Tajnej Organizacji
Wojskowej „Gryf Pomorski", pragniemy ujawnić przykład perfidnej metody pracy tegoż dziwnego samozwańczego
ciała, które więcej przyniosło „Gryfowi" szkody niż pożytku. Czynimy to za pośrednictwem niewielkiej publikacji
pierwszego badacza pomorskiego ruchu oporu, dr. Leona Lubeckiego zatytułowanej „Preparowanie dokumentów
i fałszowanie niektórych epizodów historii Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski", wydanej w 2001 roku
przez oficynę Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. W trakcie prac wydawniczych sędziwy autor zmarł, przeżywszy
90 lat. Nie doczekał się druku swego opracowania, zmarł bowiem 31 lipca 2001 roku w Krakowie. W książeczce
pozostawił dowody prawdy kompromitujące bałamutną i wielce szkodliwą działalność „etosowców".
Z publikacji dr. Leona Lubeckiego przedrukowujemy rozdział Batalia „Zespołu" przeciw urojonym przeciwni
kom i „szkodnikom", który najlepiej ilustruje metody pracy tych, którym się zdaje, iż zostali nawiedzeni szczególnym
prawem oskarżania ludzi i posiedli monopol na prawdę.

LEON LUBECKI

31.03.2000 r. około godz. 1530 zadzwonił do mnie do
Krakowa pan przewodniczący „Zespołu ds. upamiętnienia
etosu TOW GP", dr Stanisław Uciński z Gdyni. Rozmowa
była ze wszech miar dziwna; ze strony dzwoniącego aro
gancka, napastliwa, przesycona groźbami i szantażem. Ce
chowała się takim tupetem i chamstwem, że uważam za
konieczne przedstawić jej skrócony stenogram.
Pan U.: - Dlaczego pan nie przyjeżdża i nie ustosunko
wuje się do treści dokumentów, które wysłaliśmy panu na
temat TOW GP i Arendta?
Ja: - Po pierwsze, nie chcę pchać ręki między drzwi, do
sporów, które toczą się daleko ode mnie. Po drugie, mate
riały, które otrzymałem nie przedstawiają moim zdaniem,
wartości historycznej. Po trzecie, są sporządzone częścio
wo przez ludzi młodych, zainteresowanych w tej sprawie,
stąd ich jednostronność i mała przydatność.
Pan U.: — A czy dokumenty sporządzone dziś dotyczą
ce wykopalisk w Egipcie też są mało wiarygodne?
Ja: - Nie wiedziałem, że historia sprawy A. Arendta jest
równoznaczna z historią faraonów egipskich...
U. (jednoznacznie i wyraźnie): -Niech pan przejdzie na
naszą stronę, a będzie pan bezpieczny. Uratujemy pana...
Ja: - Nie będę się mieszać w sprawy sporów o TOW
GP, Arendta, Dambka....
Zostałem zasypany gradem zarzutów o współpracę
z UB w Kartuzach, Kościerzynie i w Gdańsku w latach
1945-1950. Ogłoszony takimi inwektywami, które niczym
nie różniły się od zarzutów fabrykowanych przez gestapo,
NKWD czy UB, próbowałem się jednak tłumaczyć, że prze
cież w latach 1935-1956 nie było mnie na Pomorzu, że w tym
czasie brałem udział w walkach w formacjach wojskowych,
że byłem ciężko ranny w 1945 r., że z WP zostałem zwolnio
ny dopiero w 1953 r. Moje wywody (naiwne w mniemaniu
pana U.) przerwał gradem jadowitych pocisków:
- Jest pan doktorem, a niepoważnie pan mówi. Mam
przed sobą stos dokumentów z UB z pańskim podpisem
i pańskim nazwiskiem.
Ciągle jeszcze, porażony straszliwymi zarzutami, które
nawet w najgorszym śnie nie mogły mi się przydarzyć, pró
bowałem pana U. przekonać, że to jakieś podłe kłamstwa,
bo przecież w latach 1945-1947 brałem udział w walkach
w województwie rzeszowskim, służąc w WP...
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Pan U. wystrzelił z jeszcze grubszej rury:
U.: - Teraz wy wszyscy wyczyściliście swoje życiory
sy, ale my się do was dobieramy. Borzyszkowski już wyla
tuje ze swojej funkcji. Teraz dobierzemy się do pana. Pan
jeszcze w 1994 r. powybierał dokumenty z UB i opubliko
wał paskudny paszkwil na TOW GP. Taylor już o tym wie.
Ja: - Czy pan mówi o opracowaniu „Refleksje o tragicz
nych dziejach TOW GP"?
U.: - To nie tragizm, to bohaterstwo! Radzę panu, niech
pan przyjedzie i nawiąże z nami współpracę. Możemy jesz
cze pana uratować. Jeśli nie zrobi pan tego, zostanie pan
pozbawiony uprawnień, a na rodzinę ściągnie pan hańbę!
Dokumenty z UB mam przed sobą przez pana sporządzone
i przez pana podpisane...
Ja, z oburzeniem: - Co za bzdury pan opowiada. Ani razu
nie byłem w żadnym UB, w żadnym charakterze. Nie sporzą
dzałem ani nie podpisywałem żadnych dokumentów w UB...
U.: - Może pan nie wie, że archiwa UB już są odtajnio
ne i dostępne. Nic pan nie ukryje...
Ja: - N i e chcę słuchać tych bezpodstawnych kłamstw...
U.: - Ja panu daję propozycję i poważne ostrzeżenie,
a pan jest niepoważny, mimo że jest pan doktorem. Chce
pan utracić uprawnienia i ściągnąć hańbę na rodzinę...
Radzę panu przyjechać... Pan U. jeszcze kilkakrotnie po
wtarzał swoje groźby, szantaż i propozycje przyjazdu.
Jego tyradę, powtarzaną podniesionym głosem, prze
rwałem: - Nie mam zamiaru wysłuchiwać dalej pańskich
bzdur - powiedziałem i odłożyłem słuchawkę.
Byłem kompletnie wykończony tą kilkunastominutową pełną perfidnych gróźb i szantażu rozmową. Serce wa
liło mi jak młot. Uspokoiłem się po kilku silnych dawkach
nitrogliceryny. Wtedy zadałem sobie pytania: czego ten
człowiek ode mnie chce? Po co mu moje przejście na ich
stronę? Po co chwyta się tak ohydnych metod, żeby zmu
sić mnie do czegoś, o czym nie mam pojęcia? Natychmiast
o rozmowie poinformowałem prof. J. Borzyszkowskiego, te
lefonicznie i pisemnie. Trochę mi ulżyło. Niedługo czekałem
na ciąg dalszy. Teraz już i mnie zaczęto bezpodstawnie oskar
żać, fabrykując w perfidny sposób ciężkie zarzuty. Niepod
ważalnymi dokumentami miały być tak zwane oświadczenia:
Agnieszki Bigus, Alojzego Pryczkowskiego i Alojzego Damb
ka. Nadsyłał mi je z Gdyni anonimowy nadawca.

Wśród mieszkańców Śliwic żywe są jeszcze stare legendy, czy jak kto woli podania, które odbiły
się szerokim echem w najdalszej okolicy. Wielokrotnie na łamach prasy ukazywały się artykuły
o słynnych już „śliwickich diabłach", czy jak ostatnio na temat miejscowej groty. Takie ciekawe
opowiadania można usłyszeć od najstarszych mieszkańców tej wsi, którzy przekazują je następnym
pokoleniom. Jedno z nich zawiera sporą dozę humoru, ale również posiada wątek dramatyczny.
Opowiada ona w dowcipny sposób co przydarzyło się jednemu z zacnych mieszkańców Śliwic.

ADAM BLOCH
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istoria ta wydarzyła się jeszcze przed pierwszą woj
ną światową. Rozbieżności są jedynie co do kon
kretnej daty. W grę wchodzi przedział wiekowy pomiędzy
1908, a 1910 rokiem. Śliwice w tamtych latach coraz bar
dziej się rozwijały. Wielu mieszkańców za pieniądze zaro
bione na wyjazdach „za chlebem", budowało nowe domy
oraz otwierało warsztaty rzemieślnicze. Dlatego też na te
tereny napływało sporo ludności szukającej pracy, czy
nawet możliwości stałego osiedlenia. Byli również tacy,
którzy zarabiali na życie ulicznymi występami, a nazywano
ich kuglarzami. Jeździli oni tzw. „wozami cygańskimi" (czę
sto byli to Cyganie) od miejscowości do miejscowości,
aby zabawiać ludność wsi i miasteczek.
Właśnie któregoś dnia do Śliwic przybyła jedna z ta
kich grup objazdowych, aby zademonstrować swe popisy
okolicznym mieszkańcom. Musiało to być w dniu jarmar
ku, czy też może w odpust św. Katarzyny Aleksandryjskiej
(patronki miejscowego kościoła katolickiego). W takie to
właśnie dni do Śliwic ściągała ludność z wielu wsi i osad
należących do tutejszej parafii. Kilka ciężko obładowanych
wozów wędrowców wtoczyło się na przykościelny plac,
który spełniał kiedyś rolę wiejskiego targowiska. Cyrkow
cy, by zwrócić na siebie uwagę, witali mieszkańców gło
śną, wesołą muzyką oraz śpiewem. Wokół nich zbierało się
coraz więcej ciekawskich. Oczywiście największą frajdę
miały dzieci. Początkowo ukryte za starszymi, po chwili
coraz pewniej podchodziły bliżej. Większość z nich pierw
szy raz na własne oczy zobaczyła egzotyczne zwierzęta,
które przybyły wraz z wędrowcami. Bo właśnie niedźwie
dzie brunatne, małpki oraz papugi były największą atrakcją
występów. Tym razem największy podziw, a jednocześnie
strach wzbudził jeden z niedźwiedzi. Jak się później okaże,
to właśnie on zostanie głównym bohaterem naszej historii.
Opiekunowie zwierząt demonstrując przeróżne sztuczki
otrzymywali gromkie brawa, a po kolejnym występie ob
chodzili wśród rozbawionej publiczności zbierając drobne
monety. Po całodniowym występie zebrała się z tego spora
sumka, która wystarczała na ich najpilniejsze potrzeby.
Śliwiczanie dyskutując i śmiejąc się udawali się do swo
ich domostw zadowoleni z atrakcji, której byli świadkami.
Kuglarze zaś swe kroki skierowali w kierunku karczmy, gdzie
można było dobrze zjeść, jak również kontynuować wystę
py. Tam oczywiście oprócz jadła było coś na rozgrzewkę,
więc zabawa była przednia. Miejscowi jak mogli do
trzymywali towarzystwa przybyszom. W karczmie było
gwarno, wesoło. Okoliczni gospodarze przybywali na
jarmark zaprzęgami konnymi, które stały teraz w tryftach i ciemnych zakamarkach przed oberżą. Często by
wało tak, że gospodarz budził się rano w domu i był zdziwiony jak tam się znalazł. Załatwiał to oczywiście karczmarz,
który pijanego do nieprzytomności kładł na wóz, a biedny
koń sam docierał do miejsca zamieszkania. Dalej to już do
mownicy zajmowali się tak dostarczoną „przesyłką".

Zabawa trwała na dobre, gdy jeden z cyrkowców wpadł
na pewien pomysł. Wyszedł niepostrzeżenie z karczmy i do
jednego z wozów, w miejsce konia zaprzągł największego
... niedźwiedzia. Wróciwszy dalej brał udział w biesiadzie.
Z czasem „zmęczenie" dawało się coraz bardziej we znaki
uczestnikom uczty i dlatego co chwilę ktoś udawał się do
domu na spoczynek. Jedni robili to o własnych siłach, a nie
którzy przy pomocy towarzyszy hulanki. Inni co wracali
swoimi furmankami udali się w mroczną ciemność w po
szukiwaniu swoich zaprzęgów. Jeden z gospodarzy wsiadł
na swój wehikuł, wziął lejce i cmoknął do konia, aby ten
ruszył. Lecz jego pojazd ani drgnie. Kolejne próby nie skut
kowały, więc zdenerwowany użył bata. Tego niedźwiedzio
wi było za wiele. Dość, że zaplątany w jakieś chomąto, to
jeszcze jest bity. Ale skąd o tym miał wiedzieć pijany w sztok
woźnica. Było ciemno i myślał, że batem traktuje swoją
szkapinę. Rozwścieczony miś rzucił się na swego oprawcę.
Krzyk nieszczęśnika o pomoc i ryk niedźwiedzia było sły
chać w całej uśpionej nocą wsi. Jak wieść niesie, przed
niechybną śmiercią uratował woźnicę kaganiec, który miał
na pysku niedźwiedź. Ponoć gospodarz był dość mocno
poturbowany, ale uszedł z tej opresji z życiem. Stare prze
kazy mówią, że od tego czasu bidula nie wziął żadnego
alkoholu do ust (oj niejednemu przydałaby się dzisiaj taka
przygoda).
Ile w tej opowiastce prawdy, a ile ludzkiej wyobraźni,
trudno dzisiaj ustalić. Jedno nie ulega wątpliwości, że wy
stępy takich trup objazdowych na tych terenach miały miej
sce. Dowodem na to jest załączone do artykułu zdjęcie,
pochodzi z trzywidokowej karty pocztowej przedstawiają
cej Śliwice około 1910 roku.

Jeden z widoków pocztówki przedstawia
trupę objazdową idącą ulicami Śliwic
wraz z niedźwiedziami
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od takim tytułem ukazała się w końcu 2001 roku,
wydana przez oficynę PHU „Promocja" w Staro
gardzie Gdańskim, książka-przestroga redakcyjnie opracowana przez Ryszarda Szwocha. Jest to praca
zbiorowa z udziałem osiemnastu autorów, których tek
sty w przeważającej mierze wcześniej ukazały się
w innych książkach bądź czasopismach - „Jantarowych Szlakach", „Kociewskim Magazynie Regionalnym"
i „Zapiskach Kociewskich". Zawartość książki została po
dzielona na trzy rozdziały: Czas zagłady, Ofiary, Pa
mięć. Jest to podział raczej przypadkowy, bowiem tek
sty tego samego gatunku spotkać można we wszystkich
trzech częściach, a ich merytoryczny czy chronologiczny
zakres też nie jest zaznaczony konkretną cezurą.
Najcenniejsze są te opracowania, które powstały na
podstawie badań historyków i analiz materiałów archi
walnych: Włodzimierza Jastrzębskiego, Józefa Milewskie
go, Stefana B. Raszeji, Mariana Podgórecznego, Marcina
Westphala. Wartościowym uzupełnieniem są przykłady

SZOPKA
BOŻONARODZENIOWA
Rozstrzygnięcie konkursu

" onkurs na najładniejszą szopkę bożonarodzenio
wą zorganizowany przez MiejskąBibliotekę Pu
bliczną im. Aleksandra Skulteta w Tczewie, ogłoszono w listopadzie 2001 roku. Miał on charakter otwarty,
startowały zarówno dzieci i młodzież, jak i osoby dorosłe.
Na konkurs wpłynęły 53 prace, które oceniło jury pod prze
wodnictwem ks. Mariusza Stalki. Twórcy nadesłanych
prac wykazali się różnorodnością pomysłów. Wykorzy
stali zróżnicowane tworzywa plastyczne jak: wełna, glina,
drewno, masa solna, słoma, gips, klocki lego. Przedstawie
nia szopek były zgodne z biblijną wersją wydarzeń Bożego
Narodzenia. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali na
grody i dyplomy ufundowane przez Miejską Bibliotekę
Publiczną w Tczewie.
Rozstrzygnięcie konkursu, połączone z otwarciem wy
stawy, nastąpiło 17 stycznia 2002 roku.

publicystyki Ryszarda Szwocha, Andrzeja Grzyba, Mi
chała Sikory, Albina Lubińskiego czy biogramy ofiar z Pia
seczna i okolic opracowane przez Jana Ejankowskiego.
Oddzielną wartością tej publikacji są zamieszczone utwo
ry poetyckie o Szpęgawsku (Jerzy Stachurski, Jan Brzo
zowski, Bronisława Szwedowska, Roman Landowski, Wa
cław Krakowski, Antoni Górski, Andrzej Grzyb).
Książka o formacie A5 ma 144 strony, ponad 40
ilustracji. Zapewne dobrze będzie służyć sprawie pamię
ci o tych, którzy zostali 62 lata temu w bestialski spo
sób zamordowani przez hitlerowców. To morderstwo
zostało starannie przemyślane i zaplanowane, perfek
cyjnie- iście z germańską dokładnością-, jak pisze w swo
im wstępie Biskup Pelpliński, Jan Bernard Szlaga.
Dzisiaj niektórzy chcieliby pomniejszyć okrucień
stwo tamtych złych czynów, żeby nie drażnić nowego
sprzymierzeńca w Europie. Skutków nienawiści i bez
prawia nie sposób zapomnieć, można tylko wybaczyć.
To co się stało m.in. w Lesie Szpęgawskim na pewno
nie pójdzie w niepamięć. I dobrze się stało, iż każdego
roku w tym miejscu wierni spotykają się na Mszy św.
podczas milczącej a pełnej modlitwy demonstracji pro
testu, dobrze też, że ukazała się ta książka, która przed
łuża pamięć i świadectwo o haniebnej zbrodni i cichej
ofierze.
Szęgawskie memento, oprać. Ryszard Szwoch,
PHU „Promocja" Starogard Gd. 2001,
14,5x20,5cm,ss. 144, il.43,bibl.
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Jury konkursu przyznało:
I MIEJSCE w kategorii dzieci i młodzieży do lat 16
11 -letniej Ewie Roszak ze Szkoły Podstawowej w Turzu.
Wnętrze oryginalnej szopki wypełnione zostało 15 figura
mi z wielką precyzją wyrzeźbionymi w mydle.
II MIEJSCE zajęła Laura Pustkowska z Gimnazjum Nr 3
w Tczewie.
III MIEJSCE przyznano Pauli Reczek ze Szkoły Pod
stawowej Nr 5 w Tczewie oraz Milenie Brzozowskiej
z Gimnazjum Nr 3 w Tczewie.
Wyróżniono prace: Sławomira Korzeniewskiego ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaczego, Żakliny
Kowalkowskiej ze Szkoły Podstawowej Nr 5, Macieja Rze
pińskiego ze Szkoły Podstawowej Nr 8, Dawida Ostrow
skiego ze Szkoły Podstawowej Nr 12, Pawła Króla ze Szkoły
Podstawowej Nr 5 oraz Karoliny Detlaf z Publicznego Gim
nazjum Katolickiego - wszystkie placówki oświatowe
z Tczewa.
W kategorii osób powyżej 16 roku życia wyróżnienia
otrzymali: Zbigniew Starosta i Dominik Kazanecki ze śro
dowiskowych domów samopomocy w Tczewie.

Serwis fotograficzny konkursu - Krzysztof Kuca

ALICJA SŁYSZEWSKA

W ramach o b c h o d ó w 725. rocznicy powstania opactwa cysterskiego w Pelplinie w dniach
21-23 września 2001 roku odbyła się międzynarodowa sesja naukowa, której plonem ma być mono
grafia przedstawiająca dzieje opactwa pelplińskiego na tle działań zakonu cysterskiego w Polsce i Eu
ropie. Ideą spotkania było wpisanie Pelplina na stałe w polski i europejski szlak cysterski, utworzony
przez Radę Europy w 1990 roku w ramach międzynarodowego programu europejskich dróg kulturo
wych. Nadrzędnym założeniem tego szlaku jest idea łączenia narodów i krajów europejskich.

Prawie wszystko o opactwie pelplińskim

W

ciągu trzech dni historycy, historycy sztuki,
archeolodzy i teolodzy przedstawiali w swoich
referatach i komunikatach dzieje opactwa pel
plińskiego, jego kontakty z innymi ośrodkami cysterskimi
w Polsce i Europie.
Uroczyste otwarcie sesji na temat kulturotwórczej
roli cystersów na Kociewiu w dniu 21 września poprze
dzone zostało półgodzinnym koncertem chóru Alla Came
ra z Grudziądza, miasta biskupa misyjnego Prus, cystersa
Chrystiana.
Wykład inauguracyjny w Auli Magna Wyższego Semi
narium Duchownego w Pelplinie wygłosił prof. dr hab. Jaro
sław Wenta z Torunia, który przedstawił świadectwa
fundacji pelplińskiej na marginesie Fundatio i pierwszych
dokumentów.
Niezwykle ciekawy okazał się komunikat dra Marka
Radocha z Olsztyna, omawiający najazdy na opactwo
pelplińskie w czasie wojny trzynastoletniej w świetle
korespondencji krzyżackiej oraz dra Klemensa Bruskiego
z Gdańska o dobrach cysterskich na Kociewiu w okre
sie średniowiecza.
W ciągu kolejnych dni obrady toczyły się w audyto
riach WSD, w katedrze, Liceum Katolickim „Collegium
Marianum" oraz w Archiwum Diecezjalnym. Tu właśnie
uczestnicy spotkania zapoznani zostali z bogactwem cy
sterskiego dziedzictwa materialnego naszego regionu. Na
tomiast w Muzeum Diecezjalnym dyrektor tej instytucji,
ks. dr Wincenty Pytlik, dokonał prezentacji specjalnie przy
gotowanej wystawy obrazującej klasztory cysterskie Eu
ropy Zachodniej w fotografiach Karla von Lindena oraz
wystawy rękopisów, starodruków i księgozbioru opactwa
pelplińskiego.
W bazylice katedralnej o jej architekturze na tle innych
budowli cysterskich opowiadał prof. Badstubner z Berli
na, a cystersi Bernard Grenz z Oliwy i Konrad Małys z Tyń
ca rozprawiali o duchowości cysterskiej i pokorze w homi
liach św. Bernarda.
Prawie trzydzieści referatów oraz komunikatów
przedstawionych i wygłoszonych podczas trzydniowej
sesji posłuży przygotowaniu monografii o pelplińskim
opactwie, które godnie uhonoruje działalność tego za
konu na Kociewiu.
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Poza salą obrad

U

czestnicy sesji zostali także zaproszeni do zamku
gniewskiego, gdzie wzięli udział w biesiadzie śre
dniowiecznej. Bractwo rycerskie zamku zaprezen
towało dawne obyczaje rycerskie i tańce dworskie, a Kon
fraternia Świętego Wojciecha zabawiła programem Vivat vasa!
- Jeszcze nigdy nie uczestniczyliśmy w tak świetnej
zabawie w prawdziwie historycznej scenografii zamkowej
- stwierdzili państwo Jankowscy ze Śląska. - Z pewnością
w czasie wakacji tu wrócimy z naszymi dziećmi, żeby im po
kazać choć część tego, co dzisiaj zobaczyliśmy.
Goście wysłuchali w kaplicy zamkowej gregoriańskich
pieśni i zwiedzili zamek przy świetle pochodni, zaś w piątek
21 września wzięli udział w koncercie.
- Koncert w katedrze pelplińskiej dostarczył nam wspa
niałych wrażeń - powiedziała Jolanta Byczkowska-Sztaba
z Warszawy, która zajmuje się badaniem tabulatur pelplińskich. - Świetna akustyka świątyni oraz mistrzowstwo wy
konania wydały wspaniały owoc.
Wieczorem goście mieli możliwość spacerowania po ogro
dach biskupich i ukwieconych skwerach Pelplina. Ogromne
wrażenie wywarło też na nich nocne oświetlenie katedry oraz
góry Jana Pawła II, a także szczególna gościnność i serdecz
ność placówki, która udzieliła im gościny, a więc Collegium
Marianum i jej dyrektora ks. dra Tomasza Patoki.
- Jesteśmy bardzo wdzięczni organizatorom, szczegól
nie Starostwu Powiatowemu w Tczewie za przygotowanie
dla nas tylu atrakcji związanych z sesją naukową- powie
dział na zakończenie prof. Andrzej Marek Wyrwa, prze
wodniczący zespołu do badań nad historią i kulturą cy
stersów w Polsce Instytutu Historii Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu. - Jesteśmy też pełni podziwu dla
organizacji całych obchodów 725-lecia powstania opac
twa cysterskiego w Pelplinie, szczególnie świetnej kon
wencji I Jarmarku Cysterskiego.

Uroczysta suma w katedrze

P

elplin istnieje dzięki cystersom - powiedział w swo
jej homilii Biskup Pelpliński, prof. Jan Bernard
Szlaga, wygłoszonej podczas uroczystej mszy
świętej „cysterskiej", odprawionej w niedzielę w bazy
lice katedralnej.

Oprócz naukowców z polskich, niemieckich i czeskich
uniwersytetów oraz braci zakonu cystersów, benedykty
nów i pramostratensów, którzy zjechali do Pelplina na trzy
dniową sesję naukową w sumie wzięli udział przedstawi
ciele władz wojewódzkich, powiatowych, miejskich i liczni
mieszkańcy powiatu tczewskiego.
W imieniu uczestników i organizatorów sesji nauko
wej za gościnność cysterskiego opactwa, jej gospoda
rzowi - Biskupowi Pelplińskiemu podziękowała Jolanta
Marszalska w towarzystwie starosty tczewskiego Marka
Modrzejewskiego i burmistrza Pelplina Wojciecha Wanke.
- Spotkanie w Pelplinie na zawsze pozostanie w naszej
pamięci - zwróciła się do biskupa dyrektor Biblioteki Semi
naryjnej w Tarnowie. - Czujemy się zaszczyceni współuczest
nictwem w pelplińskich obchodach, z których zabierzemy
w różne strony Polski i Europy niezapomniane wrażenia.

Dobrze nam tu być

W

piątkowy wieczór 21 września, w bazylice kate
dralnej odbył się uroczysty koncert zatytuło
wany Bonum est nos hic esse z udziałem Bisku
pa Pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi, duchowieństwa,
zaproszonych gości, uczestników trwającej cysterskiej sesji
naukowej oraz licznie zebranej społeczności lokalnej.
Główną jego część stanowiło prawykonanie utworu
Augustyna Blocha skomponowanego specjalnie na tę
okazję. Utwór powstał na zamówienie starosty tczewskie
go Marka Modrzejewskiego oraz prezydenta Grudziądza
Bożysława Tafelskiego.
Bonum est nos hic esse jest legendarnym zdaniem, któ
re wypowiedzieć mieli cystersi przybywszy na ziemię nadaną
im przez Mściwoja II. Do Pelplina przenieśli się z Pogódek,
gdzie przybywali na zaproszenie księcia lubiszewsko-tczewskiego Sambora II. Zdanie to w tłumaczeniu na język polski
brzmi: Dobrze jest nam tu być. Odczytać je można jeszcze
dziś na portalu jednego z wejść do katedry pelplińskiej.
Augustyn Hipolit Bloch funkcjonuje głębiej w świado
mości kulturalnej Europejczyka niż Polaka. Światowej sławy
polski kompozytor jest bardzo znany także w Niemczech.
- Prawdą jest, że większość utworów na zamówienie
pisałem dla zleceniodawców z Zachodu - powiedział Au
gustyn Bloch. - Tam też byłem nagradzany. Nawet prawy
konanie „Nie zabijaj", poświęcone pamięci ks. Jerzego
Popiełuszki oraz pastora Dietricha Bonhoefera, w obecno
ści rodziców księdza Jerzego odbyło się w Lubece. Poza
tym pisałem dużo dla mojej żony, śpiewaczki Haliny Łukomskiej, jeździłem z nią za granicę. Lecz moja dusza jest
zawsze nad Wisłą, tu, gdzie się urodziłem.
Augustyn Hipolit Bloch urodził się w Grudziądzu. Jako
syn organisty kościoła farnego od dziecka oswojony był
z symboliką religijną. Studiował grę na organach, chorał
gregoriański. Mając 16 lat został organistą w podbrodzkich Lipinkach. W 1950 roku znalazł się w Warszawie, gdzie
od razu poznano jego niezwykły talent.
Przed dwoma laty postanowił, że nie będzie już kompo
nował, i tak też było... do niedawna, kiedy zgodził się napi
sać kompozycję „dla cystersów".
Urzeczony katedrą pelplińską również wykonał swój
utwór na organach, na których koncertował w Pelplinie już
w 1952 roku. Towarzyszyli mu w czasie prawykonania Bo
num est... - grający na trąbce Marek Gorzkiewicz oraz Aka
demicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego pod dyrekcją Mar
cina Tomczaka.

- Byłem zaskoczony reakcją publiczności na moją kom
pozycję i tą owacją na stojąco - przyznał Augustyn Bloch.
- Moja współczesna muzyka przestrzenna nie należy do
najłatwiejszych. Cieszę się, że kompozycja podobała się
także obecnemu na koncercie Biskupowi Pelplińskiemu,
który zwrócił szczególną uwagę na dzwonki w zakończe
niu, budzące ducha uśpionych w tych murach cystersów.
Motyw grany w tym utworze przez trąbkę, to hejnał (Gru
dziądza) pisany przez mojego ojca tuż przed wybuchem
drugiej wojny światowej. Wraz z innymi nutami spłonął
w ostatnich dniach wojny. Hejnał stał się zalążkiem trwają
cego około trzynastu minut rozpamiętywania o przemijaniu,
o moim bracie Franciszku, który tutaj w Pelplinie w 1952 roku
otrzymał święcenia kapłańskie, o moim ojcu, który tutaj w Pel
plinie do szkoły organistowskiej uczęszczał, o cystersach,
którzy w Pelplinie 725 lat temu powiedzieć mieli, cytując Pi
smo św. Dobrze jest nam tu być! No i dobrze - napisał w pro
gramie do koncertu Bonum est... sam kompozytor.

I Jarmark Cysterski
zęść integralną obchodów cysterskich w Pelplinie
stanowił I Jarmark Cysterski, który odbył się przed
gmachem Collegium Marianum w niedzielę 23 wrze
śnia. Zorganizowany został przez Starostwo Powiatowe
w Tczewie przy współudziale samorządów Pelplina i Gnie
wa oraz Bractwa Rycerskiego z zamku gniewskiego.
Głównym gospodarzem imprezy była młodzież placó
wek oświatowych podległych starostwu powiatowemu
w Tczewie, która pod opieką swoich nauczycieli przygoto
wała część inscenizacyjną w średniowiecznej konwencji
oraz zaprojektowała i wykonała stosowne do koncepcji jar
marku stroje i scenografię. Scenariusz i wspaniałe prowadze
nie średniowiecznego popołudnia zawdzięczamy Jackowi
Ordowskiemu, wielkiemu mistrzowi Bractwa Rycerskiego
Zamku Gniewskiego.
Na alei Cystersów tego dnia królowały przekupki, ry
cerze, bakałarze, kmiecie, kuglarze, żebracy i inne postacie,
znane nam tylko z literatury. Obok licznych scen miesz
czańskich i plebejskich, traktem przemaszerowali pątnicy
nawołujący memento mori, a przed katedrą i u bram wej
ściowych trudno się było opędzić od schludnie ubranych
żebraków. Na placu odbył się sąd nad czarownicami i pra
wie doszło już do stracenia skazanych pod topór. Wśród
licznie zebranej gawiedzi przechadzali się zbudzeni ze snu
pelplińscy cystersi.
Jarmark rozpoczęto wystrzałami z hakownic obwiesz
czającymi przemarsz uczestników imprezy z placu przed pelplińskim magistratem, ulicami miasta na aleję Cystersów.
Podczas jarmarku można było najeść się i napić do syta
w kompleksie rozłożonym koło cysterskiego młyna nad
Wierzycą. Liczni przechodnie nabywali też okolicznościo
we dokumenty uczestnictwa w cysterskim święcie potwier
dzone pieczęciami rocznicowymi oraz publikacje wystawio
ne przez Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum".
Swoje wyroby prezentowali i oferowali rzemieślnicy
i twórcy ludowi Kociewia.
Mam nadzieję, że obchody 725-lecia powstania opac
twa cysterskiego w Pelplinie, wraz z wszystkimi towa
rzyszącymi imprezami wpłyną na promocję turystyczną
osobliwości Pelplina, a przede wszystkim pozwolą na wpi
sanie „perły gotyckiej Pomorza" w polski i europejski szlak
cysterski.

C
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Wszyscy jesteśmy zabiegani.
Chodząc po ulicach miasta, robiąc zakupy,
spiesząc do swoich bardzo ważnych spraw,
mijamy nieznanych ludzi obojętnie,
czasem nawet odnosimy się do nich
niegrzecznie, opryskliwie - zwłaszcza
gdy chcą nas zatrzymać w drodze
do obranego celu.
Czy jednak nie warto czasem zatrzymać się
lub chociaż zwolnić w biegu?
Baczniej przyjrzeć się otoczeniu,
mijanym w pośpiechu ludziom?
auczyciel powinien skłaniać wychowanków do
refleksji nad swoim otoczeniem, uczyć i przy
gotowywać nie tylko do działania w przyszłości ale i poznawania swojej przeszłości. Wiemy prze
cież, że bez przodków, korzeni nie stanowilibyśmy
tak ciekawej, bogatej w kulturę społeczności.
Drugi Kongres Kociewski był doskonałą okazją do
prezentacji wszystkich aktualnie działających twórców
naszego regionu. Dlatego, nie wahając się długo, po
stanowiłam zorganizować wystawę okołokongresową
w szkole. Inicjatorami imprez byli członkowie Kociewskiego Towarzystwa Oświatowego: Jerzy Cisewski
i Irena Brucka, którzy zaakceptowali nasz projekt.
Ciężar prac organizacyjnych spoczął na uczniach
klasy II c, której byłam wychowawcą i nauczycielem
języka polskiego. W pierwszej kolejności przystąpili
śmy do szczegółowego przygotowania planu. Okazało
się, że młodzież zaakceptowała ten pomysł i potwier
dziła, iż lubi się wykazać. Cała klasa włączyła się ak
tywnie w prace przygotowawcze. Również znajomi,
których prosiłam o radę i z którymi dyskutowałam na
temat wystawy, bardzo mi pomogli. Przede wszyst
kim podsuwali pomysły i propozycje prezentacji eks
ponatów. Ponieważ II Kongres Kociewski odbywał się
w listopadzie, wystawa miała jesienny wystrój. Pomysł
ten zaproponowała Krystyna Kępka, emerytowana już
nauczycielka naszej szkoły, a dokładny plan wystroju
wypracowaliśmy wspólnie z utalentowanym rzeźbia
rzem, Zygmuntem Burchardem, ojcem jednej
z uczennic klasy II c. Ustawione wśród eksponatów
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kolorowe owoce i jarzębina, wspaniale harmonizowa
ły z wysokimi dzbanami pełnymi suchych gałęzi i roz
sypanymi gdzieniegdzie zwiędłymi liśćmi i orzechami.
W czasie gromadzenia eksponatów, ze zdumie
niem stwierdziłam, jak wielu mamy na Kociewiu zna
komitych i utalentowanych artystów. Nie wszystkich
dotąd znaliśmy. Wielu twórców dotąd nie wystawiało
swoich prac, znane były tylko najbliższym - rodzi
nie i znajomym.
Spośród zgromadzonych na wystawie zbiorów
część stanowiły prace własne, wypożyczone nam przez
autorów, część zaś udostępnili nam właściciele eks
ponatów. Dużą pomoc w ich zbieraniu otrzymałam
od utalentowanego malarza, Janusza Mokwy, ojca
uczennicy klasy I a oraz poety i publicysty, Stanisła
wa Sierki, również ojca uczennicy tej samej klasy. Po
magał nam także Grzegorz Walkowski, malarz i na
uczyciel plastyki w naszej szkole oraz Daniela Bollin,
dyrektor szkoły, osoba obdarzona zarówno zmysłem
plastycznym jak i praktycznym.
Z Biura Promocji Urzędu Miejskiego otrzymaliśmy
opracowany „Multimedialny Przewodnik po Tcze
wie". W zebraniu tekstów literackich i publicystycz
nych oraz informatorów pomogła nam bardzo Józefa
Kiszel, mama uczennicy klasy II c, natomiast prywat
ne zbiory porcelany wypożyczyła Wanda Kołucka (obie
pracujące w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie).
Po zebraniu eksponatów, a zbiory były bardzo bo
gate, rozdzieliłam prace między uczniów. Roksana Za
borowska wykonała piękne plakaty, informujące
o czasie trwania wystawy, a Grzegorz Gogołkiewicz
przygotował wszystkie podpisy do eksponatów. Ostat
nim etapem przygotowań było ustalenie regulaminu
dyżurujących w sali wystawowej i odpowiadających
za eksponaty uczniów.
Prócz obrazów, rzeźb, haftów, książek, fotogra
fii, w sali znajdował się komputer, na którego ekra
nie obejrzeć można było wspomnianą już płytę CD
z „Multimedialnym Przewodnikiem po Tczewie". Efekt
wspólnej pracy napawał nas wszystkich satysfakcją.
Młodzież z klasy II c z niecierpliwością oczekiwała na
pierwszych gości, którzy mieli wpisem uwiecznić
swoją obecność w Księdze Odwiedzin.

Wystawę zwiedziło wielu uczniów naszej szkoły i in
nych szkół tczewskich, przedstawiciele kultury, wła
dze miasta, a także dziennikarze prasy lokalnej. Wysta
wa trwała tylko jeden dzień, a mimo to przysporzyła
młodym organizatorom wiele satysfakcji. Młodzież była
świadoma, że wniosła swój wprawdzie skromny, ale
liczący się wkład do programu II Kongresu Kociew
skiego.
Czy zyskaliśmy coś tworząc tę wystawę? Myślę,
że wszyscy, którzy się z nią zetknęli wzbogacili się
o nowe doświadczenia. Przede wszystkim młodzież
mogła zobaczyć, jak wiele osób przywiązanych jest do
swojego regionu, jak wielu artystów tworzy wokół nas.
Każdy kto zobaczył wystawę wie, że region kociewski
ma bogatą przeszłość. Myślę, że moi uczniowie, zro
zumieli, że z pojęciem „Kociewie" wiąże się nieroze
rwalnie ich życie, że Kociewiacy kochają swoją ziemię
i chcą wykorzystywać swoje zdolności nie tylko po
przez kultywowanie tradycyjnych rzemiosł, ale i wszel
ką działalność na rzecz jej rozwoju.

Swoje rękodzieła prezentowali znani twórcy ludowi.
Rzeźbę z lewej udostępnił Zygmunt Bukowski.
Fot. Józef Ubran

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Aleksandra Skulteta w Tczewie
wspólnie z redakcją
„Kociewskiego Magazynu Regionalnego"
ogłasza

KONKURS OTWARTY
NA TEKST PUBLICYSTYCZNY
MOI PRZODKOWIE Z KOCIEWIA
1. Celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia posta
ci rdzennie związanych z Kociewiem oraz faktów, zdarzeń
i realiów im towarzyszących.
2. Przedmiotem konkursu jest tekst publicystyczny
przedstawiony w dowolnym gatunku (reportaż, wspomnie
nia, szkic literacki, opowiadanie), którego bohaterem bę
dzie przodek rodzinny pochodzący z Kociewia bądź opie
wać będzie pochodzenie całego rodu.
3. Nadsyłać można tylko teksty oryginalne, napisane
specjalnie na konkurs, dotąd nigdzie nie publikowane.
Ujawnienie tekstów już drukowanych spowoduje ich wy
eliminowanie z konkursu.
4. Przewiduje się dwie kategorie wiekowe autorów:
a) młodzieży od 15 do 18 roku życia,
b) dorosłych.
W konkursie uczestniczyć mogą wszyscy autorzy, bez
względu na miejsce zamieszkania, zawód czy zajęcie.
5. Objętość tekstu winna się mieścić w granicach 5 do
10 stron znormalizowanego maszynopisu lub wydruku
komputerowego (1 strona = ok. 2000 znaków). Wyjątkowo
dopuszczone zostaną czytelne rękopisy.
6. Tekst może być uzupełniony załącznikami w postaci
kserokopii zdjęć, dokumentów rodzinnych czy wykresów
genealogicznych.
W przypadku nadesłanych oryginałów zostaną one
zwrócone autorom po rozstrzygnięciu konkursu.
7. Prace należy nadesłać (lub złożyć osobiście) do
31 maja 2002 roku na adres: Miejska Biblioteka Publiczna
im. A. Skulteta w Tczewie, ul. J. Dąbrowskiego 6, z dopi
skiem „Moi przodkowie z Kociewia".
8. Konkurs ma charakter tajny, dlatego każda praca win
na być oznaczona dowolnym godłem słownym lub cyfro
wym, a w dołączonej zaklejonej kopercie, oznaczonej takim
samym godłem, należy zamieścić kartkę z danymi autora:
imię i nazwisko, adres, nr telefonu kontaktowego, katego
ria (młodzież lub dorośli).
9. Powołane przez organizatorów jury oceni nadesłane
prace do 20 czerwca 2002 roku i dokona podziału nagród
między autorów najlepszych tekstów. Komunikat o rozstrzy
gnięciu konkursu zostanie ogłoszony podczas trwania Dni
Ziemi Tczewskiej oraz opublikowany w letnim numerze
„Kociewskiego Magazynu Regionalnego" (2/2002). Oprócz
nagród najlepsze teksty zostaną zamieszczone na łamach
„Kociewskiego Magazynu Regionalnego".
10. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje
organizatorowi, natomiast werdykt i opinie jury są osta
teczne i nie podlegają odwołaniu.
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27 listopada 2001 roku w Szkole Podstawowej Nr 12
im. Bronisława Malinowskiego w Tczewie odbył się kon
kurs wiedzy o regionie kociewskim dla uczniów klas
trzecich. Celem imprezy było przybliżenie uczniom re
gionu, w którym żyją. Zagadnienia dotyczyły różnych
dziedzin: miast, zabytków, środowiska przyrodniczego,
kultury ludowej, gwary i kuchni kociewskiej. Ponadto
uczniowie musieli wykazać się umiejętnością pracy
w grupie.
Wykorzystano wiele pomocy dydaktycznych, takich
jak: mapa Kociewia, wzory haftu kociewskiego, repro
dukcje zabytków, przedmioty codziennego użytku, kociewski strój regionalny, fragmenty książki „Uczba na
Kociewiu", dotyczące słownika gwarowego, wierzeń
i tradycji regionu.
Wstępem do konkursu była, przygotowana przez dzie
ci z kółka regionalnego, inscenizacja pt. „W kociewskiej
chacie", w której wykorzystano fragmenty utworu Marii
Pająkowskiej „Z teatru życia", wzbogacone o scenki autor
stwa organizatorek konkursu oraz elementy tańca kociew
skiego i współczesnego break dance. Dekoracja przedsta
wiała wnętrze kociewskiej chaty.

2. Rozpoznawanie zabytków regionu (katedra w Pelpli
nie, zamek w Gniewie, budynek Urzędu Miejskiego w Tcze
wie. Prowadząca pokazywała reprodukcję zabytku, grupa,
która rozpoznawała, sygnalizowała gotowość do udziele
nia odpowiedzi „lizakiem" z wzorem kociewskim).
3. Uzupełnianie mapki Kociewia (zaznaczanie na mapie
miast: Starogardu Gd. Tczewa, Gniewa, Pelplina i rzek: Wi
sły, Wdy, Wierzycy).
4. Rozwiązywanie testu:
a) połącz linią wyraz kociewski z jego odpowiedni
kiem w języku polskim (np. buksy - spodnie, skład - sklep,
knap - chłopiec),
b) wymień dwie potrawy kociewskie,
c) wymień dwa elementy stroju kociewskiego.
5. Rozpoznawanie rekwizytu. Przedstawiciel grupy lo
sował nazwę rekwizytu, następnie musiał odnaleźć go na
scenie i wyjaśnić do czego służył (np. balia - do prania,
kołowrotek - do przędzenia wełny, tarka - do prania).
6. Przygotowanie „kanapek kociewskich" dla zaproszo
nych gości i swoich klas (wykorzystanie produktów: chleb,
smalec, sól, rzodkiewki, szczypiorek oraz pomocy: tace, tale
rze, deski do krojenia, plastikowe nożyki, serwetki).

BEATA KASZUBOWSKA
.MAŁGORZATA ELSZKOWSKA

Kociewskiej chacie
Konkurs wiedzy o Kociewiu
dla klas trzecich szkoły podstawowej

Konkurs przeprowadzono w formie zabawowej. Każdą
klasę reprezentowały dwie osoby (dziewczynka i chłopiec).
Przed przystąpieniem do konkursu uczestnicy losowali
karteczki z nazwami grup, w wyniku czego powstały trzy
czteroosobowe zespoły: Knapy (chłopcy), Dziewuchy
(dziewczęta), Gzuby (grupa mieszana).
Następnie poproszono publiczność o wyjaśnienie nazw
poszczególnych grup, po czym przystąpiono do omówienia
zasad konkursu i punktacji. Za prawidłową odpowiedź każdy
członek grupy otrzymywał lizaka, którego umieszczał w kar
toflu. Suma lizaków zebranych przez grupę stanowiła jedno
cześnie nagrodę za uczestnictwo w konkursie.
Zespoły rozwiązywały następujące zadania:
1. Układanie z rozsypanki wzoru haftu kociewskiego
(przyklejanie na koszulce foliowej, po odwróceniu odczy
tanie hasła - nazwy kociewskiego miasta).

W czasie wykonywania zadań przez poszczególne gru
py, członkowie kółka regionalnego prezentowali publicz
ności ciekawostki dotyczące regionu oraz uczyli zabawy
kociewskiej „Móm chusteczka...".
Zmagania uczestników bacznie obserwowało jury
w składzie: mgr Irena Groszewska —przewodnicząca, se
kretarz Kociewskiego Towarzystwa Oświatowego,
mgr Józef Madeja- dyrektor szkoły i mgr Danuta Konkolewska - wicedyrektor.
Po przeliczeniu wszystkich punktów przewodnicząca
jury ogłosiła wyniki konkursu:
I miejsce - Dziewuchy
II miejsce-Gzuby
III miejsce-Knapy.
Na zakończenie uczestnicy konkursu poczęstowali go
ści kanapkami.

Obce znać, rzeczą dobrą jest, swoje - obowiązek.
Zygmunt Gloger

erozolimscy szpitalnicy nie spełnili oczekiwań pomor
skich władców. Joannickie bractwo, choć rycerskie,
nie kwapiło się do ewangelizacji pomorskich sąsiadów.
Tak sprawa wygląda na podstawie dokumentów i historycz
nych opracowań. To prawda, że joannici założyli wiele parafii
na Kociewiu, wykonując głównie zadania duszpasterskie,
jednak najlepiej umieli pilnować własnych interesów.
Dlatego już około 1220 roku książę Świętopełk Wielki,
prawdopodobnie za namową oliwskich cystersów, sprowa
dził na Pomorze rycerski zakon kalatrawensów albo - j a k
inni uważają - kalatrawitów. Przybyli z Wyżyny la Mancha, z obecnej Nowej Kastylii, gdzie w dzisiejszym Carrion
de Calatrava od 1158 roku istniał zakon hiszpańskich cy
stersów, powołany do obrony tego miasta przed muzuł
mańskimi Maurami. Spośród rycerskich zakonów hiszpań
skich kalatrawensi należeli do najstarszych i najbardziej
walecznych. Obok nieco młodszych - z Alcantary (tzw.
alkantarsi), z Avis (awiści) czy rycerzy św. Michała - zano
towali największe sukcesy w walce z Maurami. Zapewne
dlatego oliwscy cystersi zaproponowali pomorskiemu księ
ciu swoich zbrojnych braci z zakonnej reguły.
Kalatrawensi osiedli w Tymawie koło Gniewa, gdzie
istniała już parafia z kościołem. Szczupłe na ich temat
informacje w zapisach kronikarskich podają, że na czele
nielicznego konwentu przybył mistrz (magister) Florentius.
Oprócz niego było jeszcze trzech braci - Herbert, Konrad
i Magnus. Po kilku latach, a dokładnie w 1230 roku, zjawiło
się ich w Tymawie jeszcze paru.
Najwcześniejszy dowód o obecności kalatrawensów
na Kociewiu pochodzi z 1224 roku, spisany w Tymawie, gdy
pomorski książę cystersom oliwskim przekazał całe Radosto
wo i 10 włók ziemi w Rajkowach. W akcie darowizny wystę
pują jako świadkowie zapisu, a ich bezimienny przełożony
nazwany tam został „magister fratrum Calatravensium in
Thymaua" - mistrzem braci kalatrawensów w Tymawie.
Drugi ślad pochodzi z 1230 roku, gdy tymawscy ryce
rze z Calatravy świadczyli o poprawności zapisu biskupa
Chrystiana, który Krzyżakom odstępował swoje posia
dłości w Ziemi Chełmińskiej. Zapis sporządzono we
Włocławku w obecności opata klasztoru cysterskiego
w wielkopolskim Łeknie.
Należy mniemać, iż kalatrawensi byli w Tymawie już
przed 1224 rokiem, ponieważ-jak uważają niektórzy histo
rycy - w tymże roku przeprowadzony przez Prusów wielki
najazd zbrojny na klasztor w Oliwie był odwetem za sprowa
dzenie nad Wisłę hiszpańskich rycerzy. Rajdu tego nie byli
zdolni powstrzymać ani obecni na tych ziemiach joannici,
a tym bardziej kalatrawensi, skoro było ich tylko czterech.
Inne warunki klimatyczne, surowsze niż w Kastylii oraz
prawdopodobnie brak materialnego wsparcia w postaci
nadań spowodowały, że kawalerowie z Calatravy długo
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nie pobyli w Tymawie. Ze strony Świętopełka była to chy
ba tylko próba osadzenia tych rycerzy, a skoro próba się
nie powiodła, książę nie sprzeciwił się ich powrotowi do
Hiszpanii. Po 1230 roku wszelki słuch po kalatrawensach
zaginął. Milczą o nich kroniki ze zbrojnej wyprawy przeciw
Prusom, podjętej przez Krzyżaków w 1233 roku.
Po kalatrawensach przez wiele lat pozostała na Kocie
wiu umiejętność uprawy winorośli, którą rycerze przynie
śli ze swojej Kastylii. W Tymawie na tak zwanej Winnej
Górze i na nadwiślańskich urwiskach, zwanych Tymawskimi Alpami, winogrona zbierano podobno jeszcze w cza
sach gniewskiego starostwa Jana Sobieskiego, a więc po
ponad czterech wiekach.
W chronologicznej kolejności pora teraz na cystersów,
którzy w Oliwie byli już od 1186 roku za sprawą Sambo
ra I. Natomiast na Kociewiu ich oficjalny pobyt datuje
się od 1258 roku, gdy ufundowano zakonowi klasztor
w Pogódkach.
Stało się to w wyniku starań księcia lubiszewsko-tczewskiego, Sambora II, bratanka fundatora klasztoru oliwskiego.
W tym miejscu należy się nieco cofnąć w latach, by
zajrzeć do dziejów tego zakonu. Otóż zakon cystersów
powstał w 1098 roku we Francji, założony przez Roberta,
opata klasztoru benedyktyńskiego w Molesmes. Celem
przywrócenia surowej reguły według Św. Benedykta, opa
tów wraz z 21 współbraćmi udał się w inne miejsce odosob
nienia, by założyć „Nowy Klasztor". Miejscem tym było
Citeaus-Cistertium pod Dijon. Stąd pochodzi nazwa nowe
go zakonu - cystersi.
Z Citeaus-Cistertium powstałe w 1115 roku najstarsze
opactwa Morimond i Clairvaux były jakby klasztorami-matkami dla cysterskich ośrodków niemieckich i polskich.
Klasztor oliwski należy do linii Clairvaux, natomiast Pogódki do Morimond. Śledząc schemat powiązań filiacyjnych polskich opactw cysterskich, opracowany
przez znawcę przedmiotu, Andrzeja M. Wyrwę, można
bardzo dokładnie wyznaczyć drogę, którędy pośrednio
zakonnicy przybyli do Pogódek.
Morimond był założycielem klasztoru nad Renem w Camp
(1123), a ten z kolei w Ameluxborn (1135) nad Wezerą, który
był macierzystym ośrodkiem dla klasztoru w Doberanie (1171).
To stamtąd bezpośrednio przybyli cystersi do Pogódek.
W tym czasie cysterskich klasztorów w linii Morimond
było już wiele i może ktoś słusznie zapytać, dlaczego aku
rat ten w Doberanie był ośrodkiem macierzystym dla Pogó
dek. Odpowiedź wydaje się być prosta zważywszy powiąza
nia rodzinne Sambora II, fundatora pogódzkiego klasztoru.
Doberan był najbliższym ośrodkiem cysterskim wokół Rostoku, stolicy księstwa obodrzyckiego, skąd pochodziła
Matylda (Mechtylda), małżonka tczewskiego władcy. A jak
wiemy, owa księżniczka meklemburska, córka Henryka Bor-

wina (Borzywoja) II, księcia „na Rostoce", wywierała znacz
ny wpływ na decyzje Sambora. Prawdopodobnie za jej na
mową książę tczewski sprowadził cystersów właśnie z Doberanu, podobnie jak z Rostoku i Lubeki sprowadził kupców.
Rok 1258 jest datą oficjalnego zapisu fundacji klaszto
ru, a w dziejach Pomorza i zakonu rokiem formalnego osie
dlenia cystersów. Dlatego zapewne przyjęto, że to właśnie
w tym roku Sambor II sprowadził ich do Pogódek, chociaż
przebywali tam już od siedmiu lat. Pierwsi zakonnicy do
Pogódek przybyli już w 1251 roku, by wznieść tam jakąś
skromną siedzibę i może także kościół. Być może, że ko
ściółek jakiś już zastali po joannitach. Chociaż ks. Stani
sław Kujot, na podstawie ponoć osobistego zapisu Sam
bora II twierdzi, że kościół w Pogódkach książę „wystawał
li tylko dla nich, dla klasztoru (...), a zbudował tymczasem
z drzewa, miał jednak zamiar wystawić w dogodnym czasie
murowany".
Klasztor w 1258 roku był już zbudowany, więc do
kładnie na 29 czerwca tego roku wyznaczono uroczy
stość jego przekazania. Na uroczystość tę do Pogódek
przybył opat Konrad z Doberanu, a także książę Sambor II
z rodziną - małżonką Mechtyldą wraz z trzema córkami:
Eufemią, Salomeą i Gertrudą.
Scenę fundacji klasztoru utrwalił Andrzej Stech na swo
im płótnie z 1675 roku, które w bogato zdobionych ramach
Andrzeja Schluttera do dziś znajduje się w katedrze pelplińskiej. Malarz przedstawił wszystko według własnej wyobraźni
i jemu współczesnych realiów. Książęca para w renesanso
wych strojach przekazuje opatowi Konradowi ...w pontyfikalnych szatach kielich, na którym jakby przewieszony jest
dokument fundacyjny z czerwoną pieczęcią. Wnętrze pogódkowskiego kościółka jest przestronne i bogato wyposa
żone. Tak to przedstawił Andrzej Stech czterysta lat po
historycznym zdarzeniu, ale dzisiaj nawet laik wie, że w śre
dniowieczu uroczystość ta musiała wyglądać inaczej.
Przybysze w białych habitach nie pobyli długo w Po
gódkach. W tej części Kociewia ziemie były raczej piaszczy
ste, niezbyt urodzajne. Po około dwudziestu latach konwent
przeniósł swoją siedzibę też nad Wierzycę - do Pelplina.
Wydaje się, że głównym powodem przeprowadzki były lep
sze ziemie. Okolice Pelplina słynęły z gleb ilasto-madowych,
które później - w ramach osadnictwa krzyżackiego - przycią
gnęły na te tereny wielu kolonistów, zwanych przez miejsco
wą ludność Feterakami, bowiem osadzono ich na tłustych
ziemiach (fett - tłusty = feterak). Jednym z argumentów prze
niesienia konwentu do Pelplina mogły też być - czego nie
wykluczał m.in. ks. prof. Janusz St. Pasierb -jakieś istniejące
zabudowania pozostałe po kalatrawensach. Można przy
puszczać, iż rycerze z Kastylii mogli przecież posiadać inne,
poza samą Tymawą, ośrodki na „swojej ziemi".
O Ziemi Tymawskiej mówi dokument Mściwoja II, któ
rym nadał w 1274 roku cystersom nowe dobra, co umożli
wiło ich przeniesienie do Pelplina. Stało się to po dwóch
latach, gdy w 1276 roku nadania te zostały ostatecznie
zatwierdzone przez Mściwoja II i jego stryja, Sambora II,
który był przecież inicjatorem sprowadzenia cystersów.
Można więc przypuszczać - jak to sugeruje ks. Romuald
Frydrychowicz, iż przez te dwa lata, między nadaniem ziem
a zatwierdzeniem nadania, grupa zakonników (może tych
świeckich braci) przygotowywała obiekty do oficjalnego
przeniesienia konwentu.
Wiemy, bo kroniki tak przekazały, że przeniesienie kon
wentu z Pogódek do Pelplina miało miejsce dokładnie

27 października 1276 roku, w wigilię święta apostołów Szy
mona i Judy. Cystersi przybyli do nowej siedziby pod wo
dzą opata Wernera, nazywając miejscowość nad Wierzycą
Nowym Doberanem, a w następnym roku (1277) Mons
Sanctae Mariae - Górą Najświętszej Maryi. A wydarzenie
to również zostało uwiecznione na płótnie.
Z okazji 400-lecia przybycia cystersów do Pelplina, miej
scowy konwent ufundował pokaźny obraz, znany dziś pod
nazwą „Założenie Opactwa Pelplińskiego". Obraz namalo
wał Samuel Buchwald, znany wówczas artysta gdański.
Tworzył swoje dzieło dwa lata: pierwsze pociągnięcia pędz
lem utrwalił w lipcu 1683 roku, natomiast w sierpniu
1685 płótno zawisło na ścianie cysterskiej świątyni. W pelplińskiej katedrze obraz wisi do dzisiaj.
Według opinii historyków sztuki obraz Buchwalda nie
przedstawia wielkiej wartości artystycznej. Pod względem
poznawczym powtórzyło się to, co w przypadku omawia
nego wcześniej płótna Andrzeja Stecha - artysta uwiecz
nił na nim realia swojej epoki, a nie z okresu przedsta
wionego. Obraz Buchwalda ilustruje niby wydarzenia
z 27 października 1276 roku, a więc uroczystości wprowa
dzenia konwentu do Pelplina, ale stary ceremoniał został
przybrany we współczesną malarzowi rzeczywistość.
Opat Werner na scenie obrazu odbiera z rąk Mściwoja II
symboliczny klucz. Książę, ubrany w czerwony płaszcz,
czyni przy tym wręczeniu dworski ukłon, gest bardziej te
atralny, zupełnie obcy w średniowieczu. Towarzyszący
Mściwojowi dworzanie, żołnierze i paziowie też są nace
chowani renesansowymi środkami - zarówno w postawie
sylwetek jak też ich stroju. Stojący na czele konwentu opat
ma na sobie strój pontyfikalny, a takich oznak władzy ko
ścielnej w żaden to sposób w średniowieczu opaci dzier
żyć nie mogli, bo nie mieli do nich wówczas ani prawa ani
chęci. Takie samo „nadużycie" popełnił wcześniej Andrzej
Stech na swoim płótnie.
„Przekłamywanie" realiów historycznych miało też pew
ne pozytywne znaczenie. Oglądana współczesność
Buchwalda pozwoliła uwiecznić dwie sakralne budowle,
pełniące na płótnie funkcje symbolu. Malarz z prawej stro
ny pokazał wśród wzgórz mały gotycki kościółek, a z lewej
obiekt klasztorny. Z prawej ku lewej przeprowadzali się
cystersi. Stąd wiemy dzisiaj, jak wyglądała poprzednia
świątynia konwentu w Pogódkach, która przetrwała do 1700
roku, i jaką okazałością szczycił się w pierwszej połowie lat
osiemdziesiątych XVII stulecia zespół cysterski w Pelplinie.
Bez względu na to, jak XVII-wieczni malarze próbowali
te ważne dla Pomorza wydarzenia przedstawić na swoich
płótnach, przebieg procesu lokacyjnego był zgodny z prak
tykowanym przez cystersów schematem. Według tego mo
delu, po podjęciu myśli o ufundowaniu opactwa należało
uzyskać aprobatę biskupa. Następnie czyniono starania
o zgromadzenie konwentu w opactwie już istniejącym, który
pozostawał jednostką macierzystą. Potem wizytowano miej
sce przyszłej fundacji oraz całe przyległe terytorium. Po
przybyciu konwentu rozpoczynano budowę kościoła
i klasztoru, a następnie fundator wystawiał właściwy do
kument. W tej części schematu zdarzały się niekiedy przesu
nięcia kolejności: dopiero po wydaniu aktu fundacyjnego
pojawiał się zespół organizujący i wznoszący klasztor, po
czym „na gotowe" przybywał konwent. Ostatnim etapem,
wieńczącym całe dzieło, była zawsze konsekracja kościoła.
Od pobytu cystersów w Pelplinie wiedza o nich staje
się bogatsza. Więcej można wyczytać w kronikach czy w in-
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nych źródłach, a także w późniejszych opracowaniach. Nad ! łącznie do pierwszego rozbioru Polski rozrosły się do po
Wierzycę przybywali zakonnicy odziani w biały habit, na
nad 21.400 ha. Starszym był klucz pogódkowski, a należało
który nakładali najczęściej też białą pelerynę z czarną kado niego piętnaście wsi: Kleszczewo, Jezierce, Więckowy,
pucą, na co przewieszali czarny szkaplerz. Strój regulowały
Głodowo, Jaroszewy, Kobyle, Junkrowy, Koźmin, Kowaliprzepisy cysterskiej Karty Miłości (Charta Charitatis), usta
kowo, Czernikowy, Malarki, Brzęczek, Ryla, Deka i Pogódlonej jeszcze przez św. Stefana Hardinga, a zatwierdzonej
ki. W granicach tego klucza znajdowały się też osady le
w 1119 roku przez papieża Kaliksta II. Przepisy te dopusz
śne: Stefanowo i Milonki.
czały noszenie szarego habitu, co z białą peleryną i czarną
Klucz pelpliński obejmował Nową Cerkiew, Rzeżęcin,
kapucą czyniło strój bardziej surowym a jednocześnie ko
Morzeszczyn, Kulice, Królówlas, Gętomie, Rożental i Ro
lorystycznie ciekawszym.
puchy oraz dziewięć większych i mniejszych folwarków:
Życie codzienne cystersów było surowe, dzielone mię
Pelplin (Maciejewo, Pólko, Gaj), Nowy Dwór (Stary Dwór,
dzy modlitwę i pracę fizyczną. O godz. 2"" w nocy mnisi
Kamieniec), Wola, Wolsze, Borkowo, Rombark, Smoląg ze
schodzili się na modlitwę, po czym udawali się na dalszy
Smolążkiem, Bielawki i Pomyje.
30
sen. O 5 gromadzili się na rozmyślaniach, rozważaniach
Posiadłości nad Wisłą były dzierżawione mieszczanom
i publicznym wyznawaniu win. Po mszy św. i odmówieniu
i chłopom, a organizacyjnie nie należały do żadnego klu
po niej kolejnych modlitw i psalmów spożywali śniadanie,
cza. Do najważniejszych miejscowości tej grupy osad nale
po którym odbywały się zbiorowe śpiewy. Obiad przypadał
żała Szpęgawa z Dobkowem, Narkowy oraz Wielka Słońca.
00,
30
już o godz. 11 a po nim był czas wolny. Na 14 wyznaczone
Dzierżawione były również folwarki; konwent w zasadzie
30
były nieszpory, a kolację spożywano o 16 . Po kolejnym
prowadził ich tylko sześć: w Pogódkach, Pelplinie, Borko
0
czasie wolnym, o 19° cystersi schodzili się na ostatnie mo
wie, Nowym Dworze, Rombarku i w Bielawkach.
00
dlitwy, a potem od 20 obowiązywała cisza nocna, zarówno
Poza dobrami ziemskimi pelplińscy cystersi posiadali
zimą jak i latem. Wieczorem klasztor jakby wymierał.
liczne zakłady, częściowo też dzierżawione. Do klasztoru
Wspólnota zakonna składała się nie tylko z samych
należało pięć młynów. Trzy były napędzane wodami Wie
duchownych. Już od połowy XII wieku reguła cysterska
rzycy - dwa w Pelplinie i jeden w Pogódkach. Na Jance,
dopuszczała podział tegoż zgromadzenia na mnichów i konzwanej też Jonką, Jonią bądź Joncą, obracały się koła mły
wersów. Zmusił do tego ogrom prac związanych z utrzy
nów w Królówlesie i w Borkowie. Ten w Borkowie był czę
maniem klasztornych posiadłości, z których to zakon
sto nazywany Olszowym Młynem, bo stał w Olszówce koło
się całkowicie żywił i rozwijał. Konwersi (łac. converGąsiorek, bo jak wiadomo samo Borkowo nie leży nad Jan
sus - nawrócony) to osoby stale przebywające w klaszto
ką, dopływem Wierzycy. Przy młynie w Borkowie, podob
rze, wykonujące różne posługi. Pozostawali pod opieką
nie jak w Pogódkach, pracowały również tartaki. Natomiast
zakonu i traktowano ich na równi z mnichami. Nie mieli
w Pogódkach czynna była ponadto klasztorna cegielnia.
jednak święceń i nie składali ślubów zakonnych, ale obo
Znaczne dochody przynosiły też browary i gorzelnie,
wiązywały ich klasztorne regulaminy. Ze względu na wy
które znajdowały się w Pelplinie, Pogódkach i Borkowie,
konywaną pracę przysługiwało im lepsze wyżywienie, mie
a te zaopatrywały w trunki okoliczne karczmy. A karczmy
li też zmniejszony rytm modlitw dziennych i nie odbywali
przyjmowały gości niemal w każdej wsi. W opackiej stoli
modlitw nocnych. Już w XVI wieku konwersi, razem z brać
cy, w Pelplinie, istniały trzy karczmy z zajazdem. Karczmy
mi świeckimi, zostali zepchnięci li tylko do zadań służby
bez gościńca cieszyły się powodzeniem w małych wsiach,
klasztornej -jako rolnicy, ogrodnicy i rzemieślnicy.
gdzie prowadzono tylko wyszynk.
Pierwszą grupą byli bracia chórowi, awięc mnisi, prze
W sumie wszystkie te własności dawały poważne do
znaczeni do służby liturgicznej. W XVI stuleciu w spo
chody - zarówno konwentowi jak i bezpośrednio opatowi.
łeczności mnichów nastąpił podział na godność ojców
Dla przykładu wystarczy porównać dochody 1579 roku.
(patres) i braci (fratres). Ojcowie i bracia posiadali świę
Łącznie wynosiły one 12.420 zł, w tym 8.220 zł stanowi
cenia kapłańskie ale różnił ich status wykształcenia i do
ły dochody samego opata, gdy bogate starostwo gniew
świadczenia. Oficjałami klasztoru pozostawali odtąd tylko
skie dawało około 8.600 zł. Więc nie należy się dziwić, że
ojcowie. Konwersi spadli na trzecią pozycję w grupowej
o tron opata zabiegali co możniejsi przedstawiciele pomor
hierarchii klasztornej.
skich rodów.
Na czele klasztoru stał opat (pater monasterii), któ
W tym miejscu trzeba wyjaśnić zasady wybierania opa
rego zastępcą był przeor (prior) odpowiadający za spra
tów. Do XV wieku wybór opata dokonywany był przez
wy zarówno duchowne i organizacyjne. W pewnych
wszystkich zakonników. Początkowo obowiązywała formuła
latach był jeszcze podprzeor (subprior). To oni, wspól
jednomyślności, przestrzeganie której w praktyce nie było
nie z szafarzem (klasztornym ekonomem), stanowili za
łatwe. Od 1134 roku kapituła generalna zdecydowała, iż
rząd całego zgromadzenia.
należy uznać stanowisko większości, według której to za
W skład zespołu ojców oficjałów wchodzili: mistrz
sady wybierani byli już wszyscy opaci pelplińscy w obec
nowicjatu, kantor, skarbnik, kanclerz, szatny, mistrz refek
ności przełożonego klasztoru macierzystego w Doberanie.
tarza, hospitalariusz, zakrystian, furtian. Należy jednak do
Samodzielność wyboru została ograniczona w 1538
dać, że w grupie konwersów przebywało także wiele
roku, kiedy Sejm Piotrkowski postanowił, że opatem może
wykształconych osób. Byli wśród nich świeccy leka
zostać wyłącznie szlachcic polskiego pochodzenia. Odtąd
rze, ekonomowie, budowniczowie, fachowcy różnych rze
opaci byli konwentowi narzucani, „przywożeni" z zewnątrz.
miosł, prawnicy. Trudno sobie wyobrazić, by tak rozlegle
W 1550 roku zdecydowano, ze jeśli w gronie zakonników
dobra mogli utrzymać wyłącznie mnisi czy prości konwersi
brak kandydata polskiego ze szlacheckim pochodzeniem,
bez udziału sprawnych zarządców.
to opatem może zostać kapłan diecezjalny (świecki), speł
niający te warunki. Od tego czasu aż do zaboru opatami
A było przecież czym zarządzać. Posiadłości opactwa
mianowanymi przez króla byli tylko Polacy.
obejmowały dwa klucze: pogódkowski i pelpliński, które
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Poczet polskich opatów w Pelplinie zaczyna się od Sta
nisława Żelisławskiego (1557-1563), przedstawiciela moż
nego rodu pomorskiego. Był duchownym wykształconym
i pobożnym lecz bardzo rozrzutnym, co opactwu nie przy
sporzyło majątku.
Następcą jego został wiekiem jeszcze młody Leonard
Rembowski I (1563-1592), przysłany przez króla Zygmunta
Augusta. Opat Rembowski I długo sprawował swoją wła
dzę, ale sprawy konwentu mało go interesowały. Uwielbiał
łowy, a dobra klasztorne chętnie oddawał w dzierżawę lub
nawet sprzedawał swoim „myśliwskim towarzyszom".
Odmiennymi cechami odznaczał się następny opat pelpliński, Mikołaj Kostka h. Dąbrowa (1592-1610), należący
do wpływowej na Pomorzu rodziny szlacheckiej. Wiele tru
du włożył w dzieło naprawy tego, co roztrwonili jego
poprzednicy. Podniósł dyscyplinę konwentu, a sam ufun
dował wiele sprzętów i wyposażeń.
Do zasłużonych opatów należał też kolejny przeło
żony konwentu pelplińskiego, Feliks Kos (1610-1618).
Wszechstronnie wykształcony, dbał o poziom intelek
tualny, a ponadto ufundował ławy, renesansowe stalle
i ołtarze w świątyni.
Najaktywniejszym opatem był Leonard Rembowski II
(1618-1649). Podczas jego długich rządów wiele pomor
skich rodzin szlacheckich wróciło na łono Kościoła kato
lickiego, czyniąc różne, w tym nawet duże, darowizny. Ko
rzystając z tego wsparcia oraz przekazując własne środki,
stał się fundatorem kilku ołtarzy w świątyni, m.in. ołtarza
głównego Koronacji Najświętszej Maryi Panny i tak zwa
nego ołtarza mariackiego czyli Wniebowzięcia NMP Ufun
dował także barokowe stalle. Opat Rembowski II gościł
w klasztorze dwóch polskich monarchów. 20 maja 1623 roku
w Pelplinie przebywał Zygmunt III Waza, a w 1634 roku
-jego syn, król Władysław IV. Natomiast w 1647 roku
w pałacu opackim przebywał nuncjusz papieski, Joannes
de Torres.
Opat Jan Karol Czarliński (1649-1662) w czasie trwają
cej drugiej wojny szwedzkiej, zwanej „potopem", uratował
klasztor przed całkowitą grabieżą. Wywiózł bowiem i bez
piecznie ukrył trzy wozy najcenniejszych przedmiotów
i kosztowności, które po wojnie wróciły do Pelplina.
Natomiast opat Jerzy Michał Ciecholewski (1662-1673)
zajmował się odbudową klasztoru i likwidacją strat powo
jennych. Sam ufundował dwa ołtarze i kilka paramentów
liturgicznych.
Za czasów Aleksandra Ludwika Wolffa, kolejnego opa
ta (1673-1678), zbudowano trzy następne ołtarze boczne,
a świątynia wzbogaciła się o kilka obrazów Andrzeja Stecha. Rozpoczęto też budowę barokowych organów. Opat
Wolff miał okazję dwukrotnie gościć w Pelplinie Jana So
bieskiego. Pierwszy raz w 1668 roku, gdy gniewski staro
sta był jeszcze hetmanem wielkim koronnym. Drugi, dwu
dniowy pobyt miał miejsce 15-16 czerwca 1677 roku, kiedy
już jako król, pogromca Turków i Tatarów, Jan III Sobieski
wraz z małżonką Marysieńką i synem, królewiczem Jaku
bem, uczestniczył w nabożeństwie i uroczystej procesji Bo
żego Ciała. Z zapisów kroniki klasztornej wynika, że potem
królewska rodzina zasiadła do wystawnego obiadu, zwiedzi
ła całe opactwo, wraz z parkami i ogrodami, których król był
wielkim miłośnikiem. Królewski orszak z Gniewa do Pelplina
przybył Wierzycą, skąd wniosek iż rzeka ta była wówczas
żeglowna. Na pamiątkę tego wydarzenia miejsce przybicia
do brzegu królewskiego galara - między ulicami Mestwina

i Starogardzką, na odcinku od Wierzycy do jej kanału - zo
stało w Pelplinie nazwane Przystanią Jana Sobieskiego.
Następny opat, Ludwik Aleksander Łoś (1679-1688) był
namiętnym myśliwym, przemierzającym pogódkowskie lasy.
Ale jednocześnie był też dobrym organizatorem życia za
konnego. Zadbał również o nowe wyposażenie zakrystii,
o nową kamienną posadzkę w kościele i powiększenie ga
lerii obrazów na płótnie. Jako myśliwy tropił wilki koło Pomyj
i niedźwiedzie w okolicach Pogódek. Grubego zwierza jed
nak nie ubił. Kronika opacka odnotowała dwie udane za
sadzki na niedźwiedzia na przestrzeni ponad stu lat. W 1677
roku dużego zwierza ubił leśniczy z Pogódek, a w 1785 roku
udało się to pastuchowi krów w lasach koło wsi Junkrowy.
Do końca XVII wieku opactwem zarządzał Jerzy Skoroszewski (1688-1702), który - podobnie jak jego następca,
Tomasz Franciszek Czapski (1702-1730) - zmierzał do ukoń
czenia prac nad wystrojem wnętrza świątyni. Następnym
opatem był Walenty Aleksander Czapski (1730-1736), a po
nim Wojciech Stanisław Leski (1736-1747), który był
dobrym administratorem, a także przyczynił się do reor
ganizacji polskiej prowincji cysterskiej. Przełożonym
konwentu był też trzeci z Czapskich - Ignacy Franciszek
(1747-1751), a także Hieronim Stanisław Turno (1751-1759)
oraz pochodzący ze szlachty litewskiej (jedyny to przypa
dek) Izydor Bartłomiej Karasiewicz-Tokarzewski (1759-1766).
Ostatnim opatem w Pelplinie był Florian Andrzej Gotardowski (1766-1779).
Wielu z powyższego grona opatów zasiadało na bisku
pich tronach. Na biskupów chełmińskich powołani zostali:
Stanisław Żelisławski (1562-1571), Tomasz Fr. Czapski
(1731-1733) i Wojciech St. Leski (1747-1758). Biskupem tej
diecezji byłby także Mikołaj Kostka, który jednak zmarł
w roku otrzymania nominacji (1610). Natomiast godność
biskupa kujawskiego we Włocławku sprawował Walenty
A. Czapski, a Aleksander L. Wolff zasiadł na tronie bisku
pa inflanckiego.
Zabór Pomorza przez Prusy po pierwszym rozbiorze
Polski spowodował przejęcie przez zaborcę dóbr klasztor
nych. Późniejsze ograniczenia naboru do zakonu, a od 1810
roku wprowadzenie całkowitego zakazu przyjmowania kan
dydatów, przyspieszyły upadek pelplińskiego opactwa
cystersów. W kwietniu 1823 roku, na podstawie dekretu
króla pruskiego, Fryderyka Wilhelma III, opactwo przesta
ło istnieć. Ostatni cystersi zamienili klasztorne życie na
służbę kapłanów świeckich, pełniąc duszpasterskie obo
wiązki w różnych pomorskich parafiach. Ostatni zakonnik
z pelplińskiego klasztoru, Wojciech Miecznikowski, uro
dzony w 1780 roku w Przechowie koło Świecia nad Wisłą,
zmarł w 1859 roku w Skarszewach, a ostatni przeor przejął
probostwo w Nowej Cerkwi.
Kasacja klasztoru spowodowała stopniowe zubożenie
jego dawnych zasobów, a nawet grabież. W 1836 roku zabor
ca wywiózł do Berlina 13.779 najcenniejszych rękopisów i in
kunabułów. Pruska administracja postąpiła tak mimo iż od
1821 roku Pelplin był już stolicą diecezji chełmińskiej, prze
niesionej tutaj z Chełmży na podstawie bulli papieskiej. De
cyzja ta uratowała pozostałą substancję klasztorną przed
dalszą dewastacją, a pocysterską świątynię od zapomnienia
i niszczącego wpływu czasu. Zakonny kościół stał się bisku
pią katedrą, a w poklasztornych pomieszczeniach umiesz
czono Seminarium Duchowne, przeniesione z Chełmna.
Ciąg dalszy w następnym numerze
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W lipcu 2001 roku w towarzystwie Jana Ejankowskiego odwiedził nas Vitor Inacio Kozłowski,
dawny Kociewiak, mieszkający od lat w Brazylii. W wyniku tego spotkania powstała propozycja
napisania szkicu i gadki w gwarze, które zamieszczamy poniżej.
Tekst Vitora I. Kozłowskiego wiele wyjaśnia i stanowi ważny przyczynek do dziejów emigracji
pomorskiej. Gadka w gwarze należy do mowy regionalnej pogranicza kociewsko-borowiackiego.

VITOR I. KOZŁOWSKI

o zwiedzeniu, parę razy, miejscowości położonych
'przy trasie 22, od Chojnic do Starogardu Gdań
skiego, postanowiłem odezwać się stąd, z dalekiego południa Brazylii. Jako wnuk mieszkańców kociewskich
okolic, jestem zobowiązany do pozostawienia śladu w hi
storii polskich emigrantów. Uważam, że muszę napisać coś
o tym, jak w moich stronach „tę ziemię orał polski pług",
manewrowany rękoma Pomorzan.
Pierwsi polscy imigranci* przybyli do Rio Grandę de
Sul w 1875 roku, jako „Prusacy", ale podpisywali się „Pola
cy". To oni dali początek historii polskiej imigracji w tym
południowym stanie Brazylii. Już w 1883 roku, w swojej
osadzie wybudowali szkołę i dwie kaplice.
W ciągu osiemnastu lat dziesiątki rodzin, krewnych albo
znajomych, jeden za drugim, przyjeżdżali grupami, zasiedla
jąc ciasne oraz niewygodne domy swoich poprzedników.
Miejsce gdzie się osiedlili, wyznaczone przez agentów
rządu, nazwano la i 2a Secao Linha Azevedo Castro - Kolo
nii Conde d'Eu. Skierowano tam również Włochów i Niem
ców. Polacy trzymali się blisko swych kościółków i szkoły.
Dobrze im się powodziło, czuli się już nie chłopami, ale
potencjalnymi właścicielami swego. Ale pod wolnym da
chem w nowym kraju, byli jakby mieszkańcami małej wy
spy otoczonej morzem Włochów. Przy pierwszej okazji
Polacy wyruszyli stamtąd w inne strony. W ciągu osiem
nastu lat handlowali między sobą domami i ziemią osta
tecznie, prawie wszyscy, posprzedawali majątki Włochom
i opuścili swą pierwszą osadę. Już w 1885 roku pewna ilość
z tych rodzin przeniosła się do niedalekiej Santa Tereza,
zajmując tam ziemie nad rzeką Taquary. Osiedlili się wzdłuż
linii 8-ej (Veranópolis), 3a Secao de Bento Goncalves, Erne
sto Alves (Guapore) i Anta Gorda.
Warto podkreślić, że do Rio Grandę de Sul przyjechało
wielu Polaków jeszcze przed oficjalną datą 1875 roku. Też
byli Pomorzanami wchodząc w skład grup „pruskich" imi
grantów. W Brazylii osiedlili się pomiędzy Niemcami i z nimi
się przemieszali. Nie zaznaczyli żadnego znaku swej polskiej
tożsamości i nie zostawili odrębnego śladu jakiejkolwiek
etnicznej wspólnoty. Natomiast „Prusacy" w Azevedo Ca
stro słusznie uważani są za pierwszych polskich imigran
tów w Rio Grandę de Sul. Niemcy opanowali tylko ich do
kumenty a nie polskiego ducha. Włoscy księża w parafii,
nazywali ich „entrambi polacchi", wyróżniających się po
chodzeniem, zwłaszcza tych z Marienverden, Kreis Koenitz,
Long, Starogard, Schwarzwasser, Bessenfleish, Danzig,
Czersk, Kreis Schwetz i Tuchel. Posługiwali się między sobą
mową jakiej się nauczyli w Polsce od rodziców. Mówili też
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po niemiecku, ale w Brazylii nie uczyli nikogo tego języka,
bo ta mowa przypominała im prześladowania przeżyte na
własnej skórze w czasach zaboru. Nauczyli się natomiast
szybko po portugalsku, i o dziwo, gwarą włoską. Byli to
pracowici, religijni, prości, uczciwi ludzie. Wstydu Matce
Polsce nie przynieśli. Mowa, którą posługiwali się tutejsi
Polacy i ja w młodości, jest bardzo zbliżona do gwary kociewskiej.
Był to ich typowy język, zachowany od dawna w pa
mięci trzeciego a nawet czwartego pokolenia. Niestety, dzi
siaj tylko starsze osoby z tęsknotą wspominają niektóre
słówka dziadów. Trudno obecnie stwierdzić, czy była to
mowa Kociewiaków czy Borowiaków. Na pewno nie nale
żała do Kaszubów. Ta czysta chłopska gwara, sporo lat
przetrwała tam w Brazylii, daleko od Polski.
Obecnie piszę, po portugalsku, książkę o pierwszych
Polakach z Kociewia i okolic w Brazylii. Oto niektóre na
zwiska spośród odnalezionych przeze mnie 150 rodzin,
które podały swoje pochodzenie. Z Łąga do Brazylii
wyemigrowali: Mokwa, Wons, Miszewski, Kiedrowski,
Lewiński, Langowski, Pril, Odya, Hamerski, Połłom, Babiń
ski, Biesek, Wielewska, Szymanko, Warmbier, Grefkowa
(Szablewska), Lipski, Reszka, Grajczyk, Zyger.
Z tzw. Prusji, zwanej też Marienwerder (malborskie),
pochodzą: Pestka, Bielski, Kuffel, Gromowski, Stanisław
ski, Banach, Wasiniewski, Czerwiński, Glaner, Sikora,
Sikorski, Czarnowski, Zieliński, Kolasza, Krefta, Kucz
kowski.
Kilka rodzin podało dokładne miejscowości swoich
przodków, często w niemieckim brzmieniu. Z Chojnic i oko
lic wyjechali do Brazylii Chabowski i Ossowski, z Czarnej
Wody - von Sztormowski i Danielska, z Miedzna Kałduński, ze Starogardu Talaśka, ze Śliwic Smagorzewski, z Wo
ziwody Kowalski, a z okolic Zelgoszczy Kotlewski.
Oprócz mowy zachowałem m.in. skrzynię wianową mo
jej babci, Salomei Banach z Kozłowskich. Zabytek ten,
w moich prywatnych zbiorach służy brazylijskiej Polonii
z Kociewia. Dla porównania zestawiłem jąz podobną skrzy
nią eksponowaną w muzeum w Piasecznie.
* Autor posługuje się dwoma terminami ruchu ludności. Wyja
śnijmy więc, że emigracja to wyjazd z ojczyzny do innego kraju,
celem osiedlenia się tam na stałe lub czasowo. Inaczej ruch ten
nazywamy wychodźstwem. Natomiast terminem imigracja okre
śla się przybywanie ludności do obcego kraju z zamiarem osiedlenia
się. Emigranci to ludzie wybywający z ojczyzny, imigranci - przy
bywający do nowego kraju.

Jezdem stamój
Tera ja wóm banda gadać tak jak óniji my żam gadali
dóma. Ja żarn sia nauceł po polsko lod tati i mami. Zaś
óni obaj napsód nauceli sia łod babusiów co psyjecheli
do Brazalii, a uż bańdze wnetki 120 lata. Beli niby uboge. Moja babusia, Warmbierka, sama mnie powiadywała
że jeźdzeła kolejóm do Berlina zbiyrać bulwy, aby uciu
łać pyniądze. Tutej jim lepi sło. Ktoś mówiyl do mnie, że
tata i ja mómy jasna krefłod Kozłowskich. Ja żarn sia nie
zląk, bo kedy ciernie kłulji moje golana, to wybuchała
cyrwóna kref jak jucha kónia.
Mówią wóm, że moga gadać jak żarn sia nauceł doma
fi łod sómsiadów. Chyba wiele jejich słowów chcielybyśta porychtować, bo só zes starodawna i podług tego, że
uż dawno tak gadeli tutej w borach.
Chyba wiyta, dzie i jak dalek je Brazaljia, a ja żarn nie
chodzeł do skoły po polsko, choć jaż tu ludzie zes Wasych
stronów psyjechali mniyskać i uceli rachować i psisać po
polskó. Oni lostawieli nóm fsistkim jejich gadanie.
Dzisiej nicht w Polsce o tym sia nie spodziewa, bo
nicht prandzy o tym nie pisał. Aby tera Kazimierz Ickiewicz, źdzebulko napisał, że Kaszubi osiedleli sia
w „Santa Barbara i Santa Tereza..." (Kociewski Ma
gazyn Regionalny 1 (20). Wiosna 1998, str. 14). Wiera
j o. Napsód ja żarn też myślał, że to byli Kasubi, a żarn
beł pomełony bo, wej, tera cytóm w Kociewskim Ma
gazynie Regionalnym - „gadka po naszamu", dycht
podobna do mojygo gadania.
Niedawno żarn sia wstydział tak gadać. Tu nie, ale
żarn sia bojał kedy bym zajechał do Polski, bo ludzie
tamój mogliby nawet z mnie sia walnie nachrychtać.
Podług tego ja żarn zabacył srodze wiele starych sło
wów. Jedan profysor w Polsce, mało brakło, co sia nie
wyszczezał ze mnie, kedy żarn pogadał po staramu. Ja
żarn musiał jamu powiedzeć w pysk, że ta moja mowa je
mojych babusiów, jak inszych imigrantów niebozczyków, tutaj zachowana w rodzinach ji należy do majóntku
kulturalnygo narodu i je jako zabytek chroniony przez
brazylijska konstytucja. A w Polsce, chyba tyż je lepsy
zabytek niż materialna budowa.
Kędy żarn beł mały to tatowa famyIjia mnieskala dycht
dalek lod mniasta. Fsistke dóma robilim na polu na tato

wy ziamni. Tata dostał ziamnia łod mojego babusia, Alek
sandra Kozłowskiego, co beł ożaniały ze Salomejio Ba
nach. Oni obaj psyjecheli młode z Polski. Tata i mama
naucyli sia psisać i cytać po polskó, jano my knapy nie,
bo uzónd kazał uczanie aby po brazałiskó. To beło 60 lat
śladzy. Bez to nicht tamój z gzubów do dzisiej nie wie
cytać ani psisać po polsko i licho gada. Wnetki fsistke
polskę słowa majo zabacóne. Ja tyż esce sia myła choć
dość lepsi gadóm.
Tam dzie bela nasa chałupa, tera je jinacej, a to samo
u sómsiadów. Ni ma nikogo takygo coby napsisał coś po
polsko.
Jak my żarn robili na polu, to casam mnie sia udało
chwatko podziabać walny kawał rzyska kele poramby
nad parowó, bo żarn bel srodze zgniewy gzub i nie nało
żony do dziobki. Tan dziań ja żarn chciał iść czym pran
dzy do boru na jachta. Tedy żarn sia pochwalił do mamy,
bo wiele i fsistko żarn wyciściol A mama za to mnie poskalowała dziebełko niemierna:
- No jo, wejta jaki to chwali portka, zamniast zrobić
robota rychłych, to pocfazyl, bo ni ma szyku. Insy raz, ty
i Josiek razam musita nazat po caluśkó to poprawić, bo
jak nie to dostanieta witkó.
Pomaluśko żarn złapał flynta i żarn wleciał do boru
zabić psynamnij jedna kóropatka. Jak to mnie sia nie
udało i żarn nie beł taki lichy nygus, żarn wrócił abe po
magać mamnie dźwigać kipy futru na konia i pańdzić
krowy do chlywa co bety na paśniku. Tata beł dóma sykować patyk do śfiniów, a tedy psejechał bez zeka po
riby Dóma dalim dranku i żreć prosiakom, a kuróm trochi kukurizy z ospo łod jednygo miecha co beł w melicie
kele ściany pod drabkó. Bez mała na Anniół Panski, po
paciorkó, na ciamkó esce pociułałim ździebko drewków
do łognia na rano do arbaty. Arbata z mlykam beła do
bra na frystyk. Musielim napełnić kubełki wody i nalać
kopónka, co bela pod trepami do mycia nogów, bo żarn
łazilim zawdy boso i nogi były powalane. Po myciu no
gów łobulim szlapy abo korki. Jak beło zimko, to mama
obtułyła sia barchonowó jupó. Na golanach mniała łobute długe stryfle i chodziła zawdy na szlapach, a tata
mniał kropówki.

Skrzynia wianowa znajdująca się w piaseckim muzeum (z lewej) i skrzynia babci Vitora,
Saloemei Banach-Kozłowskiej, będąca w posiadaniu autora
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Urodziła się na Kociewiu i w okolicach Tczewa spędziła dzieciństwo.
Potem mieszkała przez kilka lat w okolicach Kartuz. Kiedy wyszła za mąż,
osiadła z mężem w pobliżu Brodnicy. W swoim czasie cieszyła się na Pomo
rzu podobną popularnością jak Józef Chociszewski. Była uznaną na przeło
mie XIX i XX wieku oraz w okresie międzywojennym literatką, autorką
wielu dramatów, powieści, opowiadań i wierszy. Dzisiaj jej twórczość jest
nieznana, poza kilkoma wierszami, danymi przez Pawła Hertza do „Zbioru
poetów polskich XIX wieku" (1965). Jeżeli w okresie międzywojennym uka
zał się szkic jej monografii oraz kilka artykułów i recenzji, tak dzisiaj o tej
pisarce już się nie mówi. Dobrze więc się stało, że dzięki Piotrowi Chmielow
skiemu, który był pierwszym autorem jej hasła, można było już o niej przeczy
tać w roku 1903 w „Wielkiej encyklopedii powszechnej", czego dzisiaj w ogólnie dostępnych encyklo
pediach nie znajdziemy, a potem dzięki Celinie Gajkowskiej i Andrzejowi Bukowskiemu mamy o niej
hasła w siedemnastym tomie „Polskiego słownika biograficznego" (1966-1967), w szesnastym tomie
„Nowego Korbuta" (1982) i pierwszym tomie encyklopedycznego słownika „Literatura polska" (1984).
Ponadto przypomniał jej sylwetkę i twórczość Jerzy Konieczny w trzecim tomie „Literatury okresu
Młodej Polski" (1973), o czym też należy pamiętać, aby obecnego zainteresowania tą autorką obraz był
pełny. Bo jeżeli nawet nie zasłużyło jej pisarstwo na specjalną uwagę historyków literatury, o czym się
tu jeszcze powie i co zawsze jest sprawą wielce dyskusyjną, to na Kociewiu, Kaszubach i Pomorzu
pamiętać o niej się powinno. Tak jednak nie jest i dlatego warto przypomnieć życiopisanie i społeczne
działanie Anny z Bardzkich Karwatowej, o której była tu właśnie mowa.
nna Karwatowa urodziła się 17 stycznia 1854 roku
w Małym Turzu, w obecnym powiecie tczewskim,
który niegdyś był starogardzkim. Małe Turze dzisiaj znane jest w okolicy Tczewa jako Turze, ale w XIX wieku
było ziemiańskim majątkiem ojca pisarki, Nikodema Bardzkiego. Jego ojciec, Franciszek, przybył do tej miejscowości
z Parlina, spod Świecia, około roku 1820. Małe Turze wnio
sła mu w wianie żona, Anna Żelewska (Duże Turze też
należało do rodziny Żelewskich), babka pisarki. Zaś Bardzcy, pochodzący z węgierskich książąt „na Bardyowie" i pie
czętujący się herbem Szaszor, co znaczyło młodego orła,
pochodzili z Węgier i przybyli wedle Karwatowej do Polski
już za Władysława Hermana, w roku 1100; należała do nich
m.in. Września. Jeden z nich, Mścisław Bardzki był za Ja
giełły wojewodą poznańskim i starostą bydgoskim, znano
także Bardzkich w Królestwie Polskim.
Matką pisarki była Anna z Łyskowskich (ur. 2 X 1828),
córka Konstantego herbu Doliwa i Anny z Rutkowskich,
których majątkiem było Miłoszewo pod Brodnicą. Nikode
ma Bardzkiego poznała Anna Łyskowska w któreś wielka
nocne święta w bliskim Skarszewom Obozinie, rodzinnym
majątku Narzymskich, a dzierżawionym przez brata Anny,
Józefa Łyskowskiego. Ślub odbył się w listopadzie 1849 roku,
a po pięciu latach przyszła w Małym Turzu na świat Anna.
Dzieciństwo spędziła w tamtejszym szlacheckim dworku,
którego już dzisiaj nie ma, ale którego ówczesny wygląd
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warto chociażby dla obecnej wiedzy o tamtych czasach ze
wspomnień pisarki poznać:
Dworek murowany, ale niezbyt duży w Małym Turzu,
z facjatką u góry, z przybudówką sali, otoczony był ogro
dem, w którym królowały wspaniale lipy. Po prawej stro
nie dworu cień dawała piękna lipowa aleja, ulubione
miejsce zabaw moich dziecięcych. Pod tymi wiecznymi
lipami stroiłam lalki, obwoziłam je we wózeczku, lub
budowałam na nich pałace z lśniących kamieni z przepa
lonego wapna. W poprzecznej ulicy znajdowały się dwie
duże altany, utworzone z pojedynczych lip; niech to bę
dzie miarą jakiej objętości były te drzewa, że gałęziami
swymi okrywały całe towarzystwo. Dwie te altany przy
właszczyli sobie do zabawy moi bracia, nazywając je al
tana Władysława i Bolesława.
Ogród dalej chylił się w tarasach ku jeziorowi. Front
domu, zwrócony do pobliskiej żwirówki, odgraniczony
był od niej i od wsi, która się ciągnęła wzdłuż drogi ze
schludnymi chatami oparkanieniem z bramą wjazdową.
O kilkanaście kroków od bramy, bieliła się figura św. na
rozstajnych drogach, a naprzeciw niej, od strony podwó
rza, a po lewej dworu, wznosił się wspaniały budynek
z wieżą i zegarem na niej, przeznaczony na spichrz, staj
nie, wozownię. Budynek ten był ostatnią pracą budowla
ną mojego ojca w rodzinnym majątku i łączył się z głów
nym podwórzem.

Z drugiej strony, okna dworu miały widok na mniej
sze zabudowania kobiecego gospodarstwa, z wylotem na
łąkę przeznaczoną dla źrebców, a w głębi - na wzgórzu,
ciemnym pasem odznaczał się zagajnik, miejsce wycie
czek dziatwy dworskiej, spadający pochyłością ku lśnią
cej powierzchni jeziora.
Chociaż do Obozina nie było tak blisko, to z Łyskowskimi spotykali się w każdą niedzielę. Zwyczajem bowiem się
stało, że raz z Małego Turza Bardzcy jechali do Obozina,
a w następną niedzielę Łyskowscy odwiedzali majątek pod
Tczewem. Potem były jeszcze wyjazdy do przyjaciół do Prusz
cza, a także do Westerplatte, gdzie matka wyjechała na lecze
nie. Beztroskie dzieciństwo jednak szybko minęło i przyszedł
czas na naukę. Najpierw Anna miała w Małym Turzu gu
wernera, a kiedy w 1862 roku ojciec sprzedał majątek i prze
prowadzono się do Chełmna, gdzie zamieszkano w dwupię
trowej kamienicy przy rynku, oddano ją na pensję pani
Lemkowej. Gdy rok później zmarł ojciec, finansowe kłopoty
zmusiły matkę do powtórnego małżeństwa. W 1867 roku
wyszła za mąż za profesora chełmińskiego gimnazjum, Fran
ciszka Schrodera. W styczniu 1869 roku Anna rozpoczęła
nauki na pensji pp. urszulanek w Poznaniu. Do końcowego
egzaminu, dającego uprawnienia nauczycielskie, nie została
jednak z racji młodego wieku (16 lat) dopuszczona. F. Schrode
ra tymczasem wybrano w 1870 roku na członka koła polskie
go do pruskiego sejmu, ale jako polski profesor został prze
niesiony do Monasteru w Westfalii. Zrezygnował wtenczas
z nauczycielskiej profesji i kupił w 1871 roku duży majątek
ziemski (3000 mórg) Kobusewo (dzisiaj Kobysewo). Pocho
dził ze Strzepcza, więc zamieszkał na Kaszubach (w pobliżu
Kartuz i Gdańska) W okolicy pięknej, ładny, duży dom z wie
żą i werandami, obrośnięty od dołu do góry bujną roślin
nością, z uroczym parkiem wśród położenia górzystego,
okazałą i miłą stanowił siedzibę dla całej rodziny.
Tu przydały się Annie nauczycielskie umiejętności
i wiedza wyniesiona z przyklasztornej pensji w Poznaniu.
Założyła w Kobysewie polską szkołę dla kaszubskich dzie
ci, o czym po latach tak pisała: Widząc zaniedbanie umy
słowe dziatwy wiejskiej w Kobysewie, gromadziłam ja
około siebie, a wkrótce zgarnęłam zupełnie. W oficynie
urządziłam w dwóch pokojach szkółkę, niby ochronkę,
ucząc w niej sama dziennie po trzy godziny. Zdobyła takie
zaufanie u dzieci, że było ich coraz więcej i chodziły na jej
lekcje chętniej, niż na obowiązkową naukę do szkoły, gdzie
uczono poza religią po niemiecku. Zapewne długo by te
nauki nie trwały, gdyby był im przeciwny ówczesny in
spektor. On natomiast, jak napisze potem autorka wspo
mnień, katolik i zacny człowiek, patrzał na działalność
moją z punktu chrześcijańskiego i moralnego, nie karcił
dziatwy za opuszczenie prawdziwej szkoły, głosił tylko,
że szkółkę moją odwiedzi. I tak się rzeczywiście stało. Przy
był któregoś dnia na prowadzone przez Bardzką lekcje,
o czym ta już jednak nie napisała, ale o tym za chwilę.
Takie zachowanie szkolnego inspektora, którego zada
niem było w onym czasie nakłanianie nauczycieli uczących
kaszubską dziatwę do germanizacji, było dziwne i nierze
czywiste. Anna z Bardzkich Karwatowa mogła z tego
wszystkiego się zwierzyć, ponieważ wydano jej wspomnie
nia w roku 1932, a skończyła je pisać w roku 1914, kiedy
Polska oczekiwała już na niepodległość. Pomimo tego nie
podała w nich nazwiska owego inspektora, którego albo
nie chciała zdradzić, albo uleciało jej z pamięci. Na szczę
ście udało się owego inspektora ustalić! Okazał się nim

ks. dr Konstanty Damrot, autor „Szkiców z ziemi i historii
Prus Królewskich", wydanych pod pseudonimem Czesła
wa Lubińskiego. Damrot pełnił wówczas na Kaszubach
funkcję szkolnego inspektora i zarazem dyrektora nauczy
cielskiego seminarium w Kościerzynie. Trudnił się ponad
to pisaniem wierszy i religijnych książek, a wreszcie okazał
się autorem wspomnianych „Szkiców...". Nie tam jednak
udało się znaleźć jego relację o szkółce Bardzkiej, tak od
powiadającą jej słowom, jakby to było brakujące szkiełko
z witraża czy element popularnych puzzli, ale w pierwszej
ich redakcji, drukowanej odcinkami w latach 1877-1878
w „Gazecie Toruńskiej" pod tytułem „Listy z podróży od
bytej przez Czesława Lubińskiego". Damrot musiał zaś zre
zygnować z tych słów i dokonać takiego przeredagowa
nia, ponieważ w wydanych później jako samodzielna książka
„Szkicach..." (1886) nie mógł już sobie na to pozwolić. Za
ostrzyła się germanizacja i mógłby tą informacją nie tyle
zaszkodzić sobie, zresztą nie podawał własnego nazwiska,
co skrzywdzić Bardzką, której pseudonim „Bolesławy" w to
ruńskiej gazecie podawał. Ponadto, chociaż już wtenczas
polskiej szkółki Bardzką w Kobysewie nie prowadziła, to pru
ska cenzura mogłaby ją szybko rozpoznać, ponieważ była
autorką dramatów wydawanych od 1878 roku w Toruniu.
Tak więc, chociaż podana tu cytacja z podróżnych li
stów Damrota może okazać się nadto przydługa, to warto
ją poznać, ponieważ daje o wiele bogatszy obraz nauczy
cielskiej pracy Anny Bardzkiej, aniżeli opowiedziała o niej
w swoich wspomnieniach. Zresztą, cóż tu mówić tylko
o pracy, jeżeli wedle sugestii Damrota powinno się ją pa
triotyczną misją zwać. Ale oddajmy głos Damrotowi:
Za to zbudowałem się i rozczuliłem widokiem szkółki
w pewnej wiosce kaszubskiej. Będzie Ci to niezrozumiałe
i trudne do uwierzenia, ile że nasze szkoły przy dzisiej
szym systemie pruskim są przeciwnie dla Polaka wido
kiem zgorszenia i powodem do smutku, jako środki ku
niemczeniu ludności polskiej za pomocą dresowania i ba
łamucenia dziatwy, i to im więcej wzorowe, tym gorsze.
Ale bo też nie była (to - T. L.) szkoła publiczna pod sterem
bakałarza dresowanego i dresującego po ukazie, ale
szkółka prywatna, utrzymywana przez tę samą panienkę,
z której pióra wyszedł niejeden ustęp pedagogiczny, któ
ryś może czytał w Gazecie Toruńskiej, opatrzony pseudo
nimem Bolesławy. Otóż zacna ta panienka urządziła
w dworskiej oficynie dwie izby na szkółkę, gdzie dzieci
dworskie i inne wiejskie zgromadza około siebie i w pew
nych godzinach, a to regularnie, nie dorywczo uczy je
pacierza, religii, czytać i pisać po polsku, śpiewu, rachun
ków, historii ojczystej i robótek kobiecych. Zaprawdę
serce rosło i wyciskało Izy spod źrenicy na widok poczci
wej dziatwy, która z pewną dumą popisywała się z swo
ich wiadomości, zwłaszcza z historii polskiej, i na widok
skromnej nauczycielki, która z takim poświęceniem i zna
jomością rzeczy pojęła obowiązek prawdziwej Polki
i z niego tak praktycznie się wytwiązuje. Cześć jej i błogo
sławieństwo za jej trudy!
Ponieważ ojczym Anny był posłem, więc miała okazję
bywać w Berlinie. Tam spotkała znanego jej wcześniej Jó
zefa Karwata, który studiował wtenczas prawo. Potem spo
tkała się z nim 26 lipca 1874 roku ponownie na ślubie swego
brata w Wichulcu, a po roku było już jej wesele z doktorem
obojga praw Józefem Karwatem, do którego wspomniany
Wichulec należał i do którego wkrótce po ślubie pisarka
się wyprowadziła. Jak czytamy w jej wspomnieniach, Roku
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1875 dnia 31 sierpnia odbył się nasz ślub bardzo uroczy
ście, zjechała nań cała rodzina do Kobysewa i sporo dal
szych osób. Nie braliśmy go w parafialnym kościele
w Przodkowie, bo kościółek drewniany miał lada chwili
ulec katastrofie starości, ale w pięknej świątyni poklasztornej w Kartuzach. Wśród „dalszych osób" był także na
jej ślubie, a może i na weselu, ks. Damrot. Zaś o jego uzna
niu dla panny młodej świadczył najlepiej złożony podczas
ślubu u ołtarza kosz przepięknych róż, własną jego ręką
hodowanych i niecodzienny gest, by zagrać wprawną ręką
na organach podczas ślubnej mszy Św. To niezwyczajne
zdarzenie musiało odbić się szerokim echem w całej okoli
cy i zostało nawet zapisane w biografii poetki przez ks. Al
fonsa Mańkowskiego, któremu też od znajomych mogło
być znane, jeżeli dopiero cztery lata później, wydano jej
wspomnienia. Że natomiast rodzina Anny Karwatowej była
mu bliska, najlepiej mógłby świadczyć wpisany do publi
kowanej w roku 1877 pierwszej redakcji „Szkiców..." wiersz,
którego autorem był brat matki poetki, Ignacy Łyskowski,
poseł na sejm w Berlinie i znany na Pomorzu obrońca Pola
ków przed pruskim zaborcą, wiersz skierowany do Win
centego Pola, że zapomniał napisać w „Pieśni o ziemi na
szej" o „polskich rodach" mieszkających nad Bałtykiem
i na Pomorzu - o Kaszubach, Kociewiakach, Borowiakach:
Piewco Polski! Gdyś nam nucił
Gdzie nasz lud, gdzie czeladź Boża,
Czemuś okiem swym nie rzucił
Na szlak Wisły aż do morza,
Po Bałtyku modre wody?
Byłbyś widział na pół śpiące
Powalone polskie rody,
Dziś do życia wracające.
Gdy więc pieśń Twa znów odpłynie,
Wlicz je w szereg naszych dzieci,
Daj świadectwo tej krainie,
Nim twój duch ku niebu wzięci!
Poza nauczaniem i pisaniem do „Gazety Toruńskiej",
Karwatową układała również w Kobysewie wiersze. Ale
nie musiały to być tylko utwory okolicznościowe, jeżeli
nazywała te większe, jak „Na Kaszubach" czy „Gitara", po
ematami. Oczywiście, jak to z pierwszymi tekstami najczę
ściej bywa, nie wszystkie się zachowały. Niektóre celniejsze znalazły się potem w pierwszej części tomiku „Z mojej
teki" (1907). Natomiast dopiero te pisane w Wichulcu i prze
słane razem z pięcioaktowym dramatem „Mieczysław I, ksią
żę polski" do „Ruchu Literackiego", prowadzonego we
Lwowie przez Agatona Gillera, zostały wydane i znalazły
jego uznanie, o czym wspomniany wyżej redaktor pisał do
Karwatowej w listach z 5 marca i 4 października 1877 roku.
Jako że były to zarazem ich pierwsze recenzje, warto je
wedle podanej wyżej kolejności przytoczyć:
»Wiersz Pani „Na balu" odebrałem, jest w nim wiele
uczucia, są piękne myśli i piękna fantazja. Widzę w Pani
rzeczywisty talent, który poznawszy, czego mit brakuje, może
w literaturze naszej zajaśnieć świetnie. Obdarzył P. Bóg Pa
nią niepospolitą zdolnością, myśli zaś, które Pani wyśpie
wała w nadesłanym wierszu, przekonywają mnie o dobrych
zasadach i wzniosłym pojmowaniu życia. Przy talencie i tak
pięknym pojęciu, przyszłość literacka otwiera się przed Pa
nią w sposób wielce obiecujący. Proszę Panią o wspólpracownictwo w „Ruchu Literackim"«.
>>Przeczytanie „Mieczysława I" utwierdziło mnie
w przekonaniu dawniej nabytym o talencie poetyckim

38

Pani. Są w nim sceny, których by nie powstydził się mistrz
dramatyczny< <.
Wspomniane utwory wkrótce się ukazały - te pierwsze
w lwowskim „Ruchu Literackim", zaś dramat, napisany w ro
ku 1877 po urodzeniu przez Karwatową syna Józefa, rok
później w Toruniu. Potem była jeszcze, również wydana
w Toruniu w roku 1880, komedia „Pieniądz czy osoba", na
tomiast na następne utwory trzeba było poczekać kilkana
ście lat; aż poetka otrząsnęła się z rodzinnych nieszczęść,
kiedy to najpierw zmarł jej pięciomiesięczny syn, potem
najstarsza córka, i jakby tego było jeszcze za mało, Wichulec dotknęła częściowa parcelacja.
Kiedy Karwatową z tego się otrząsnęła, wróciła do pi
sania. Po dziesięciu latach ukazał się wymowny w swym
tytule wiersz „Milczenie", opowiadający wszystkie rodzin
ne tragedie, a po kilkunastu wydano w Gdańsku, napisany
na konkurs i uwieńczony pierwszą nagrodą, sceniczny
obrazek ludowy „Na naszej glebie" (1894). Po roku ukazał
się następny obrazek dramatyczny, „Kachna", a później
zaczęły się one sypać jak z rękawa. Aby w tym miejscu nie
zanudzać, wystarczy powiedzieć, że ludowych sztuk, hi
storycznych i współczesnych dramatów Karwatową wy
dała, oczywiście jako zwarte utwory, szesnaście, bo w cza
sopismach było ich więcej. Następnie znane były jej cztery
powieści, dwa tomy poezji i obszerna powieść w 14 pie
śniach osnuta na tle faktów historycznych i stosunków
współczesnych ze zaboru pruskiego, z okresu 1871-1891,
którą z powodzeniem można było zwać epopeją. Nie było
tego mało i jeżeli nawet nie była to literatura wysokiego
lotu, bo kierowana przede wszystkim do ludu, warto ją
odkurzyć i bliżej jej się przyjrzeć.
Zanim jednak do tego dojdzie, powróćmy raz jeszcze
do sytuacji rodzinnej Karwatów. Przybyło im nie tylko dzie
ci, ale i obowiązków. Trzeba było zająć się ich nauką i spa
dło to na głowę matki. Ponadto w 1887 roku Kobysewo
poszło pod młotek i Bardzcy, którzy woleli stracić wszyst
ko - niż oddać ziemię dobrowolnie na kolonizację, naj
pierw sprowadzili się do Wichulca, a potem przenieśli do
Brodnicy. Także Józefowi i Annie Karwatom powodziło się
coraz gorzej: Wygórowane podatki, droga robocizna, wy
magania ludu, niskie ceny za płody, nieurodzaj wskutek
zmian klimatu, tak, że wegetacja była coraz to krótsza,
brak robotnika przyczyniły się do obniżenia stanu ekonomicznego-finansowego u obywatelstwa. I nam nie prze
lewało się ani mlekiem ani miodem, warunki bytu trudne
chciał mąż polepszyć wybudowaniem gorzelni, co też
uczynił, ale okoliczności były przykrzejsze z roku na rok
mimo wielkiej zapobiegliwości męża mojego. Wobec za
grażającej kolonizacji zdecydowano się na rozparcelowa
nie połowy areału Wichulca pomiędzy Polaków.
Gdy synowie rozpoczęli naukę w gimnazjum w Brodni
cy, gdzie mieli opiekę matki i ojczyma Karwatowej, a córka
została oddana na pensję do Poznania, w Wichulcu coraz
częściej panowała cisza samotności. Wszystko nabierało ży
cia, kiedy dzieci wracały do domu. Potem córka ukończyła
selektę i zajęła się jak niegdyś matka uczenim dzieci wiej
skich. Do domu powrócił też starszy syn i często nadarzały
się okazje, by wyjeżdżać na bale do Torunia, Inowrocławia,
a także do wód do Ciechocinka i Sopotu. Wtenczas Karwa
towa zaczęła także pisać, dając na amatorskie przedstawienie
w Brodnicy jednoaktową komedię „Zemsta Fity". A potem
były wesela - najpierw córki, która wyszła w 1905 roku za
Stanisława Kraszewskiego z Kruszyna, po roku syna, któ-

ry ożenił się z Antoniną Gabrielówną, wdową po ziemiani
nie Kutschu. Pierwsi, którym dawał ślub w Bobrowie zna
ny na Kaszubach i Kociewiu ksiądz Feliks Bolt, zamieszkali
w Charlottenburgu pod Berlinem, zaś druga para w wielko
polskim Macewie.
To zapewne w Berlinie poznała nasza pisarka moder
nizm, który najbardziej zaniepokoił ją secesją, co zapewne
spowodowało, że zauważyła jej najważniejsze cechy. Moż
na to oczywiście zrozumieć, bo będąc wobec czegoś wro
gim, umie się tym lepiej te najbardziej bulwersujące kwe
stie omówić. Dlatego warto tu właśnie jej słowa o secesji
podać, jako że towarzyszyła ona nie tylko twórczości mo
dernistów i mieszkającemu niegdyś w Charlottenburgu
Przybyszewskiemu, a także dlatego, że zdecydowany sprze
ciw wobec niej Karwatowej przyczynił się znacznie do za
pomnienia jej twórczości. Nie oddawszy pióra modernie,
starała się być wierna idei pozytywistycznej, co zatraciło ją
w czasie. Niemniej jej słowo o modernistycznej epoce oka
zało się trafne i gdyby tak pisała swoje dramaty, zyskałyby
one większe uznanie ówczesnych i pamięć potomnych.
Powróćmy jednak do jej krytyki ówczesnego zachowa
nia i stylu: Szerzyło się wówczas wszędzie ogromne
zepsucie - i Berlin nie był wolny od tej zarazy. Przedsta
wienia bywały gorszące, a w galeriach obrazów i rzeźby
panowała secesja - straszna nieraz. Poza tym rozpano
szyła się moda dziwaczna, brzydka, bez gustu. Kobiety
z figury swojej przez naturę zaokrąglonej estetycznie, jęły
robić Unie sztywną i długą bez końca. Suknie zbyt obci
słe, nieraz za bardzo wycięte i lekkie, zanadto uwydat
niały kształty, a kapelusze często dochodziły wprost do
śmieszności, niektóre nazywano garnkami! Kobiety nie
umiejące wybierać i zastosować mody do swej figury,
oszpecały się nią, a w kilka lat później doszło wszystko
do szczytów! Z powodu tego wydali biskupi list paster
ski, występując w nim surowo przeciw nieprzyzwoitej mo
dzie obecnej i tańcom wyuzdanym. Zepsucie wdarło się
i do literatury polskiej.
Gdy wedle Karwatowej młodopolskie „zepsucie" osią
gnęło już swoje apogeum, odczytała w kwietniu 1912 roku
w Poznaniu na zebraniu walnym delegatek związków ko
biecych oświatowych odezwę „Do autorów, autorek i mi
łośników sceny". Wydała również w tym czasie broszurę
„Jakie kobiety bohaterki daje nam obecny prąd zmysłowy
w powieści i w sztuce dramatycznej i wpływ ich na społe
czeństwo" (1912). Ponadto założyła 10 października 1912
roku w Brodnicy kobiece Towarzystwo im. Piotra Skargi,
którego celem była oświata, moralność i walka z pornogra
fią. Aby lepiej być zrozumianą, pisała raz jeszcze na ten
temat w „Dzienniku Poznańskim". Przy tej okazji powstała
sztuka „Wujcio jedzie", którą odegrano w Brodnicy. Potem
były jeszcze inne utwory, jak chociażby powieść „Czarna
perła" czy dramat „Królowa kwiatów", w których nie bra
kło treści umoralniających. Oczywiście, jej społeczne i lite
rackie działanie zwróciły uwagę władz pruskich i wtenczas
policyjni komisarze z Torunia: Rex i Weigt coraz pilniej po
częli wczytywać się w jej pisma. Zdarzenia te tak wyczerpały
Karwatową, że zapadła na zdrowiu i chorowała ponad trzy
lata. Potem, bodaj w 1915 roku, przeniosła się z mężem do
Poznania, a Wichulcem zajął się Zygmunt. Powróciła do
Wichulca po śmierci męża- w roku 1918 - i tam obchodziła
50-lecie pracy twórczej. Zmarła 17 marca 1932 roku.
Ciąg dalszy w następnym numerze
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o pogrzebie matki wnet rozjechali się krewni.
W domu nastąpiła przerażająca pustka, tylko trzask
płonących polan zdradzał, że toczy się życie. Ojciec załama
ny utratą ukochanej, siedział za stołem z głową w dłoniach
i wzrokiem wybiegłym w zaświaty patrzył w zaparowane ku
chenne okno. Po zmizerowanej i bladej twarzy spływały mu,
nigdy dotąd nie widziane, strużki łez. Pierś wznosiła się i opa
dała, jakby dławiący nadmiar żalu z niej uchodził.
Dobiegał końca krótki listopadowy dzień. Kres skrwa
wiony łuną z wolna pochłaniały stłoczone nad nim obłoki.
Wreszcie zdławiły szkarłatną wstęgę, przeszytą rozpalonym
mieczem w miejscu, gdzie skryło się słońce. Mrok szybko
gęstniał i zdwojonym smutkiem począł zalegać dom pogrą
żony w grobowej ciszy. Jasia, z braku nafty, zapaliła gromni
cę, w której blasku matuś odeszła w nie znane nam światy.
Wtedy uklękliśmy wszyscy przed obrazem Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy i zaczęliśmy odmawiać różaniec za jej
duszę. Podczas modlitwy coraz to jedno z nas cichło, a po
tem wybuchało głośnym płaczem, aby dać upust wezbra
nej rozpaczy. Po pacierzu ojciec powiedział:
- Tera musita sie słuchać jeden drugiego.
Biorąc najmłodszego na kolana dodał:
- A Janina będzie wam matką.
Dla mnie noc bezsenna ciągnęła się w nieskończoność.
Leżałem przy oknie i patrzyłem na gwiazdy, wśród których
wznosił się księżyc niczym złoty koszyk, napełniony czarno-granatową żałobą pod ledwo widoczny pałąk. Pytałem
w myślach: Mamo, gdzie teraz z okrutnych cierpień wy
zwolona twoja dusza? Łzy nabiegały do oczu, a gwiazdy
przez nie widziane wydłużały kolce, a niebo zdawało się
ognistym ogrójcem, cierniową koroną, wtłaczaną na głowę
obolałą od płaczu po rozstaniu się z jedyną na zawsze.
Zegar wybijał kolejne godziny, o piątej jednak musiałem
zasnąć, gdyż nie słyszałem, jak wydzwaniał następną.
Wstałem o świcie, obudzony krzątaniną w kuchni. Jasia,
przejęta rolą matki, rozpalała już ogień. Biały dym buchał
przez fajerki, a ona dmuchała z całej siły. Wreszcie słomia
ny wiecheć zajął się żywym ogniem i wesoły płomień po
czął dąć w komin. Ojciec w oborze dawał siano łaciatej
i ciepłym mlekiem poił cieliczkę, mającą zaledwie tydzień.
Po kilku mroźnych dniach nastąpiła zełga, czyli od
wilż. Pierwszy śnieg szybko topniał. Uroczyste białe
pola znowu stały się szare, porankami zaścielone mgłą.
W niedzielę poszedłem z ojcem do kościoła, ksiądz
Kunemund w kazaniu krótko nawiązał do pogrzebu matki,
wtrącając wiele słów po niemiecku. W czasie podniesienia
skupiony patrzyłem na hostię. Widziałem w niej wtenczas
Chrystusa jako dobrego pasterza z jagniątkiem w ramio
nach. W drodze powrotnej pytałem taty, czy widział to co
ja. Odpowiedział:
- Chyba ci się przywidziało.
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I dodał:
- Hostia zawsze jest biała.
Dobiegał końca listopad. Szosą na Kościerzynę i Skar
szewy jechały nie kończące się kolumny czołgów, katiuszy, armat i samochodów załadowanych łupem wojennym.
Pędzono jednak mniej bydła niż latem. Pod wieczór w naszą
drogę skręcił wóz z czerwonymi krzyżami na bokach. Myśle
liśmy, że to sanitarka. Jakże wielkie było nasze zdziwienie,
kiedy poczęły z niej wychodzić młode, ładne kobiety i rosyj
scy oficerowie. Najstarszy rangą podając ojcu rękę rzekł:
- Zdrastwuj chaziain. My u tiebia budiem użinać i nocz
prabudiem, a tolko sołnyszko wajdiot, pajediem w dalszuju
darogu.
Klepiąc po ramieniu dodał.
- Panimajesz gaspadin?
Ojciec wskazał im pomieszczenie gospodarskie przy
oborze, gdzie obok leżało siano. Do późnej nocy słychać
było śpiewy, śmiechy i pisk kobiet. Zwykły szeregowiec,
który powoził, spał przy koniach. Wcześnie rano grzał już
wodę i smażył mięso na naszej dużej patelni. Gdy zauważył
mnie, łykającego ślinę, powiedział:
- Chadzi malczik.
Wyciągnął rózgę z chruścianej miotły, naostrzył, wbił
na nią duży kawałek mięsa, dał mi i powiedział:
- Udziraj! - kładąc palec na usta.
Ukryłem się w pokoju, gdzie jeszcze było ciepło od ka
flowego pieca. Chwilę później weszła tam piękna młoda
kobieta, trzymająca w ręku duży rogowy grzebień. Mówiła
„szpigel, szpigel", patrząc na swoją dłoń wzniesioną na wy
sokość twarzy. Zrozumiałem, że chodzi o lusterko. Po chwili
wahania zaprowadziłem ją do dużego pokoju, gdzie wisiało
wielkie, kryształowe, poniemieckie lustro, od dołu do poło
wy zaciągnięte rdzą. Stałem obok i przyglądałem się, jak cze
sała swoje piękne, długie blond włosy. Spostrzegłszy mnie
w zwierciadle, odwróciła się dobrotliwie uśmiechnięta i za
częła mówić nie znane mi słowa. Zapamiętałem sobie „zon"
i „muti", które powtarzała. Pewny, że chodzi o matkę, powie
działem, że umarła. Wtedy przykucnęła i załzawionymi ocza
mi patrzyła w moje, mówiąc „tot, tot mama". Na potwierdze
nie przytaknąłem głową. Kobieta zadrżała i mocno przytuliła
do piersi moją głowę, znów powtarzając „szade! szade! di
kinde". Czułem jej mocno bijące serce i matczyny zapach
gładzących mnie po twarzy włosów. Nie jestem pewien, ale
zapewne z przyczyny zachowania owej niewiasty zaczęła
topnieć moja wrogość do narodu, który mi tyle krzywdy wy
rządził. Kiedy usłyszała rozmowę Rosjan w sieni, wyszła
natychmiast. Po południu, gdy odjeżdżali, kobieta sprzed
lustra wychyliła się przez okienko i pomachała mi ręką. Siano
po noclegu tych gości pachniało wódką i perfumami. Była
także pozostawiona kartka z adresem jednej z kobiet, z dopi
skiem, by ojciec powiadomił rodzinę, że ona żyje.
W adwentowej ciszy szybko biegły dni zimowe. Ziemia
zamarznięta bez pokrywy śniegu bębniła pod stopami, ni
czym wielki strop. Na poniemieckiej gospodarce obok nas
osiedlił się wujek z ciocią Bronią- siostrą matki. Kuzyno
wie wtrącali wiele niemieckich wyrazów, gdyż cała rodzina
była wywieziona do Rzeszy na roboty. My zaś zaciągaliśmy
po lubelsku. Boże Narodzenie 1945 roku było smutne. Nie
otrzymaliśmy żadnych prezentów. Na choince paliło się zale
dwie kilka świeczek. Śpiewaliśmy wiele kolęd, potem u pach
nącego drzewka rozmawialiśmy długo i serdecznie.
W styczniu spadło dużo śniegu, po czym zaczęły sza
leć zadymki. Rozwścieczony żywioł wył, jęczał i kołtunił
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śniegiem tak, że nie wiedzieliśmy, co jest ziemią a co nie
bem. Zaspy sięgały dachu, do obory szliśmy tunelem. Po
mimo, że upływał czas leczący rany, czułem w sobie wielki
żal. Brak mi było słów czułych, płynących z matczynej duszy,
choć wiedziałem, że nigdy więcej nie powie mi słowa „kocha
ny", które kiedyś tyle razy wracało z echem zwielokrotnione.
Po szalejących zapustach niebo się wypogodziło. Na
stąpiły siarczyste mrozy, ściany naszej chaty skrzyły się
w świetle, niczym szron na dachu. Gwałtowna zelga i cie
pły deszcz wnet zamieniły strumień domowy w rwący po
tok. Wietcisa zalała łąki od Trzepowa aż po Szumleś. Luty
jednak znów skuł ziemię w twardy bazalt, a rozlewiska oszklił
grubą szybą lodu.
Zaczęły się popisy na lodzie. Moi kuzynowie wraz
z młodzieżą z zamożniejszych rodzin ścigali się na łyżwach,
młodsi na sankach, a jeszcze inni na „łyżwach" własnej
roboty, z desek podkutych grubym drutem. Kuzyn Bro
nek, który już wtedy uczył się zawodu kowala, widząc, że
jest mi przykro z powodu braku sanek, rzekł:
- Zygmunt, przyjdź jutro, a ja ci też zrobię ślizgacze.
Nazajutrz już od rana byłem w kuźni. Dymając miech
patrzyłem, jak dyszał niczym wielkie płuco, prostując fałdy
skóry, to ssał przez zawory powietrze, to kurczył się pod
ciężarem żelastwa, ciągle huśtającego się na jego grzbiecie
i rurą wpychał sprężone powietrze w buzujące ognisko.
Bronek tymczasem przyniósł kilka metrów pordzewiałej
„winklówki" (kątownika), skrzącej się od mrozu ślepiami sza
tana i rzucając ją obok kowadła powiedział, że z tego będą
moje sanki. Młody, przystojny kowal o pięknej, pełnej dosto
jeństwa twarzy zapasał skórzany fartuch jeszcze po dziadku
Augustynie, roześmiał się serdecznie, odsłaniając ładne zęby
z przodu lekko zachodzące na siebie i powiedział:
- Żelazo i młot mocniejsze niż grzmot - wydzwaniając
równocześnie na kowadle jemu tylko znaną melodię.
Wąskie rozpalone żelazo giął w kabłąk, nadając mu
kształt płozy pięknej, posuwistej, pchanej w przestrzeń,
jakby siłą tajemną. W wyobraźni widziałem już dzieło zna
komite, skończone, ale młot nadal dzwonił.
W niedzielę po południu młodzież z całej wsi wyległa
na lód, zachęcona ogłoszeniem Bronka, jakie przybił do
drzewa obok kuźni. Przyszły nawet córki kierownika mająt
ku - Zdzisława i Danka, także blondynki - Marysia i Kry
sia Aszyk, których rodzice prowadzili sklep spożywczy
w Trzepowie. Najpierw odbył się wyścig najmłodszych. Li
nie startu i mety zostały zaznaczone pyłem ceglanym. Ma
luchy wpierw nieporadnym biegiem po lodzie rozpędzały
saneczki, potem kładły się na nich i pędziły do mety odpy
chając się rączkami. Mamy wykrzykiwały imiona swoich
pociech, dopingując je głośnymi oklaskami. W drugiej gru
pie startowałem ja. Współzawodnicy musieli pokonać sto
metrów tam i z powrotem. Denerwowałem się bardzo, bo
nie chciałem zrobić Bronkowi zawodu. Na sygnał gwizdka
ruszyliśmy, wbijając piki w lód, aby jak najprędzej rozpę
dzić sanki. Z prawej Cześ Łosiński, z lewej Franek Borzystowski ścigali się ze mną zaciekle. Choć byliśmy najlep
szymi kumplami, w tym przypadku nie było koleżeństwa.
Przy nawrocie, gdy już mknęliśmy do mety, krzyk potęgo
wał się. Każda grupa wykrzykiwała imię swego faworyta,
a my parliśmy do przodu ze wszystkich sił. Kiedy począ
łem wysuwać się do przodu, rywale jakby siłą niepojętą
jeszcze bardziej rozpędzali sanie. Na moment dostrzegłem
Bronka w tłumie. Wtedy z całą mocą nacisnąłem na tak
zwane pyrksy, by jeszcze zwiększyć przewagę. Nagle po-

czułem, że lewy kij nie stawia oporu, tylko ślizga się po
lodzie. Domyśliłem się, że pękł kolec. Byłem zrozpaczony,
sanie traciły szybkość i tuż przed metą wyprzedził mnie
Franek. Bronek podbiegł i wyszeptał:
- To moja wina, za bardzo zahartowałem to zdradliwe
żelastwo.
Emocje nadal wzrastały. Na starcie stanęło siedmiu naj
starszych chłopaków, wszyscy na łyżwach. Na pierwszym
stanowisku Bronek, obok niego jego brat Jan, Franek Gliwa, mój brat Jasio i Stefan Czaja. Pozostałych już nie pa
miętam. Ruszyli na komendę Jana Ostrowskiego, miejscowe
go aktywisty sportowego. Po starcie czubki łyżew wbijali
w lód, by nabrać prędkości. Potem mocno pochylili się
i długimi ślizgami mknęli w dal. Lód śpiewał pod nimi, jak
by szklarz ciął wielką taflę szkła. Gdy zbliżali się do mety,
krzyk był taki, że było go chyba w niebie słychać. Zwyciężył
oczywiście Bronek. Całowali go wszyscy, szczególnie dziew
częta, gdyż był najprzystojniejszym młodzieńcem w okolicy.
W ten sposób minął jeden z najpiękniejszych dni lutego.
W początkach marca począł padać ciepły deszcz, zie
mię wzruszył grzmot, a żyta wyzwolone spod śniegu rosły
w oczach. Wezbrane rzeki ruszyły do morza. Nasza cicha,
leniwie płynąca struga zamieniła się w rwący potok. Lód
na stawie zaczął kruszeć i łamać się na wiele kawałków. Na
łące zjawiły się czajki i nasz oswojony bekas, któremu w cza
sie koszenia trawy obcięto nogę. W połowie marca ojciec
wybrał się z sąsiadami do Gdańska, gdyż dostał z gminy
przydział na konia z „unry". Drugiego dnia o świcie, kiedy
ciągle nie wracał, patrzyłem w sufit, po czym wzrok prze
niosłem na przeciwną stronę pokoju. Wtedy zobaczyłem
postać pochyloną nad najmłodszym bratem. Myślałem, że
to moja siostra Jasia odmawia już ranny pacierz. W tej chwili
zjawa uniosła głowę. Z jej długich czarnych włosów wyło
niła się twarz matki. Przerażony skryłem się pod pierzynę.
Wszyscy już wstali, a ja nadal byłem szczelnie przykryty.
W końcu Wanda zdarła ze mnie nakrycie i zaczęła krzyczeć:
- Ty wariacie, chcesz się udusić?
Kiedy opowiedziałem o widzeniu, Janina zaczęła płakać
i wyrzekać, że to nic dobrego nie wróży. Rychło jednak nasz
głęboki smutek zamienił się w wielką radość, gdy w purpurze
zachodzącego słońca ojciec z długogrzywą kasztanką ukazał
się na drodze. Pobiegliśmy natychmiast i w asyście całej ro
dziny wprowadziliśmy przybysza zza mórz do naszej zagro
dy. Oglądaliśmy klacz szczegółowo. Na łbie miała białą gwiazdkę, w grzywie duże ołowiane plomby z wybitymi cyframi.
Zwierzę było spokojne, tylko od czasu do czasu rżało patrząc
w dal, jakby chciało dostrzec swoje ojczyste łąki.
Marcowe dni wydłużały się szybko, pola w słońcu ob
sychały gwałtownie. Wracały ptaki. Bociany gniazdujące
w Trzepówku nosiły chrusty, reperując swój dom nadwy
rężony przez zimowe wichury. Janek już naszym własnym
koniem bronował pola pod zasiew. Ojciec, przeżegnawszy
zagon, siał z płachty, rzucając w przestrzeń garście ziaren,
cedząc je przez palce. Nasiona na chwilę gubiły się w błęki
cie, potem równym posiewem pojawiały się na świeżo zbronowanej roli. Nasz parów pokrył się miękką wonną trawą.
Kaczeńce złotym szpalerem obstąpiły strugę. Na zboczach
nachylonych do słońca zakwitły mlecze. Po raz pierwszy
wypędziłem na łąkę łaciatą z cieliczką i owcę z dwoma jagniątkami, z których jedno było barankiem. Zwierzęta bry
kały, długo nie mogąc nacieszyć się swobodą.
Ciocia Leosia, siostra ojca, odwiedzając nas przyniosła
parę królików. Nazajutrz postanowiliśmy zbudować im klat

kę. W tym celu wybraliśmy się do zlikwidowanych już ba
raków po dawnej niemieckiej szkole szybowcowej, gdzie
jeszcze walały się połamane przez rozbiórkę beleczki i krót
kie deski. Zjeżdżając z załadowanym wózkiem na szosę, za
uważyliśmy poniżej zagrody Worzały oficera w mundurze
pilota, idącego z damą w dużym białym kapeluszu. Kiedy
chcieliśmy przemknąć przez jezdnię, aby skryć się za bzami,
zauważył nas i wyciągając pistolet z kabury zaczął krzyczeć:
- Stać! Z powrotem złodzieje, bo was zastrzelę!
Zawróciliśmy natychmiast. Wózek na żelaznych kół
kach grzązł na piaszczystym podjeździe. Płacząc ciągnęli
śmy go z całej siły, padając na kolana. Kiedy rozległ się
strzał, Janek upadł. Myślałem, że został trafiony. Ale ów
porucznik chciał w ten sposób pokazać swoją władzę i za
imponować damie, która śmiejąc się rozkosznie kładła gło
wę na jego ramieniu. Kiedy na trzęsących się nogach po
konaliśmy stromiznę, wrzasnął:
- Z powrotem!
Biegliśmy, jak spłoszone dzikie zwierzęta, gubiąc po
drodze prawie cały załadunek. W domu jednak nie mówili
śmy nic, gdyż pojechaliśmy tam bez wiedzy ojca.
Pewnego sierpniowego popołudnia, gdy mój latawiec
bujał pod obłokiem, nad Trzepowem począł krążyć tzw. kukuruźnik, zataczając coraz niżej koła. Kiedy odleciał
w kierunku szkoły szybowcowej, na ziemię opadł maleńki
spadochronik. Opisana wyżej kobieta, mieszkająca wtedy
w poniemieckim posterunku pobiegła doń i uchwyciła
w dłonie, my zaś popędziliśmy tam, gdzie wylądował sa
molot. Jakże wielki zdawał nam się dwupłatowiec, przy
którym stał ów porucznik i wydawał polecenia stojącym
obok niego mężczyznom.
Nadchodził wrzesień, we wsi gadali, że przybył już na
uczyciel, ponoć z Krakowa. Rzeczywiście tak było. Pierwsze
go września poszliśmy do szkoły, oprócz Janiny, która już nie
podlegała obowiązkowi szkolnemu. Była tam tylko mała garst
ka uczniów, a każdy mówił swoim językiem. Jedni po kaszubsku, drudzy na w pół po niemiecku, a jeszcze inni zaciągali
z lwowska. Kierownik nazywał się Mieczysław Moryń, był
szczupły, wysoki i stale poprawiał okulary. Tylko dzięki swej
żonie, pochodzącej z pogranicza Kaszub i Kociewia, mógł się
porozumieć z dziećmi. Elementarz mieliśmy jeden, jeszcze czar
no-biały. Nie znając abecadła do końca, umiałem wszystko
na pamięć, a to dzięki Jasi, czytającej mi zawczasu wszystkie
czytanki. W pierwszym oddziale byłem tylko do końca
1946 roku. Z nowym rokiem poszedłem już do drugiej klasy.
Dzieci były ubrane przeróżnie. Dziewczynki przy
chodziły zazwyczaj w fartuszkach, ale zdarzało się, że
przyjezdne wkładały pasiaki. Wielu chłopców miało
spodnie z tak zwaną klapą. Latem prawie wszyscy cho
dzili boso. Zimą dzieci z Pomorza nosiły „korki", czyli
drewniaki, a te zza Buga czasami przychodziły w walon
kach. W pierwszym i drugim oddziale pisaliśmy rysi
kiem na łupkowych tabliczkach. Podczas lekcji pano
wała idealna cisza, gdyż na biurku nauczyciela zawsze
leżała w pogotowiu trzcinka.
Podczas dużej przerwy ślizgaliśmy się na zamarzniętej
rzece, spiętrzonej betonową tamą tuż przy moście. Jeden
z kolegów ciągle dziewczętom podstawiał nogę, a te wyzy
wały go od „pegerusów". Usłyszawszy to, jego brat pracują
cy przy rozbiórce gorzelni, rzucił połówką cegły i właśnie ja
oberwałem w tył głowy. Gdy przychodziłem do siebie, zie
mia stała skosem do nieba i wirowała kołysząc się na boki,
jak bąk przed upadkiem. Skończyło się zgoleniem głowy
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i długim chodzeniem w bandażach. Sprawca tego czynu
musiał przez tydzień chodzić ma posterunek milicji do Przy
widza i rąbać drewno na opał. Wkrótce po gorzelni został
tylko komin, zaślubiony z czasem żelaznymi pierścieniami
aż po wierzchołek, na którym bocian zbudował gniazdo.
Było ono ciągle atakowane przez stado pieklących się gaw
ronów, zamieszkujących trzepowski park.
Worzała, będący wtedy kołodziejem, wyciosał dębowy
krzyż. Postawiono go w tym miejscu, gdzie znajduje się do
dzisiaj. W maju odprawiano przy nim nabożeństwa, które
prowadził ojciec, a kiedy on nie mógł, zastępował go kowal
Krefta. Powstała też we wsi straż pożarna. Sikawka konna
miała swoją remizę obok rozpadającego się dzisiaj baraku.
Cmentarz poniemiecki był wtenczas jeszcze bardzo zadba
ny. Alejki oczyszczone, na grobach kwiaty. Były tam rów
nież całkiem świeże mogiły żołnierzy poległych na froncie.
Rok później został aresztowany sprawca naszego stra
chu. Chciał on bowiem z całą rodziną uciec samolotem do
Danii. Ujęto także rozpoznanych i ukrywających się w tej
okolicy oprawców z różnych obozów koncentracyjnych.
W marcu 1948 roku zmarł wujek Józef Gliwa, mąż cioci
Broni. Wieczorami często zostawaliśmy sami, gdyż ojciec
zaczął odwiedzać owdowiałą ciocię. Wtedy rozpoczynały
się różne zabawy. Opowiadanie o strachach, w czym spe
cjalistką była Wanda. Bawienie się w chowanego. Przy
chodziła także kuzynka Helka, w której podkochiwał się
Janek. Potrafiła opowiadać bez końca fantastyczne bajki
i wróżyć z kart. Niekiedy przychodził Bronek z małym ra
dyjkiem, które ciągle ukrywał przed matką, gdyż nie było
rejestrowane. Słuchaliśmy muzyki, a czasem Wolnej Euro
py. Bronek, mający wtedy 18 lat, potrafił wytłumaczyć
działanie fal radiowych, wyjaśniał po co są filtry, kon
densatory, oporniki, potencjometry. Rysował jak dzia
łają lampy, jak przez nie płynie prąd. Był już zakochany
w Jadzi Czerwonka. Kiedy pasłem krowy widziałem jak
chodzili na przylasiu, jak nosił ją na rękach, jak całowali
się co krok. Była ładną dziewczyną, wtrącała dużo ka
szubskich wyrazów.
Na pozimku, czyli przedwiośniu, kiedy bywała brzydka
deszczowa pogoda, a szczególnie w niedzielę, gdy ze wsi
przychodziło więcej koleżanek i kolegów, ojciec pozwalał
nam bawić się w stodole. O tej porze roku było już po
omłotach, tylko pachnąca, sprężysta słoma prawie do po
łowy wysokości zalegała wielkie sąsieki. Co tam się wyra
biało! Był to istny cyrk. Z dwóch stron klepiska aż pod
dach wznosiły się wygodne szerokie drabiny, po których
ciągle wspinali się akrobaci, zeskakując z najwyższej belki.
Robili w locie wielokrotne salta, to w przód, to w tył, kręcili
się jak śruby, zwijali się w kłębuszek, padali plackiem. Była
i konkurencja polegająca na tym, kto więcej słów wypo
wie, nim spadnie na słomę. Gromadka mniej odważnych,
a zwłaszcza dziewcząt, siedziała wkoło i śmiejąc się biła
brawa swym ulubieńcom, czy już sympatiom. Stodoła
wrzała jak wielka arena, lub zamierała, gdy najzwinniejsi chwytali się podciągów i na wysokości siedmiu me
trów nad klepiskiem, wisząc na rękach, przechodzili na
drugą stronę. Jednak szczyt wrzawy i pisku następo
wał wtedy, gdy na klepisko wbiegał baran. Wtedy wszy
scy przestraszeni wdrapywali się na drabiny, belki, gdzie kto
mógł, by nie być w zasięgu rogacza. Była to istna korrida.
Baran groźnie łypiąc ślepiami chodził po klepisku i bódł
wiechcie słomy, które zrzucali siedzący wyżej, by w ten
sposób rozjuszyć zwierzę. Gdy wiecheć zaczepił się na jego
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rogach, tłukł łbem w ścianę, aż deski trzeszczały. A kiedy
prowadzący uznał, że nasz bohater jest już gotowy do walki,
na arenę wychodził najodważniejszy - mój starszy brat Jasio
z czerwoną spódnicą siostry, prowokując zwierzę do ciosu,
a kiedy ten następował, umykał to w lewo, to w prawo, a ba
ran znów cofał się i szykował do kolejnego uderzenia. Wtedy
„matador" z płachtą stawał tuż przy ścianie. Rozjuszone zwie
rzę atakowało z ogromną siłą, brat umykał do sąsieka, a baran
całą mocą uderzał w belkę i padał ogłuszony. Dziewczyny
płakały, a chłopcy mówili:
- Dobrze ci, głupi baranie.
Kiedy przychodził do siebie, klękał wpierw na kolana,
jakby kłaniał się wszystkim po skończonym spektaklu. Wte
dy brawa i okrzyki były tak wielkie, że mało brakowało a roz
leciałaby się stodoła.
W drugi dzień Wielkanocy 1948 roku było bardzo cie
pło. Słońce na bezchmurnym niebie grzało, aż powietrze
wibrowało nad polami. Skowronki pod błękitem drganiem
skrzydełek wytrząsały z siebie pieśni wielbiące Pana Zmar
twychwstałego. Pobiegłem na łąkę, by sprawdzić, czy ob
raca się mój młyn napędzany strugą. Wtem zobaczyłem
kuzyna Janka Herbasza idącego z ościeniem wzdłuż rowu.
Gdy mnie dostrzegł, zawołał:
- Zygmunt, jeszkną się już (idą na tarło) szczupaki!
Odpowiedziałem, że wczoraj złapałem cztery. Szliśmy
wolno jeden za drugim. Nagle w trawie poruszanej wodą
dostrzegłem dużą płetwę szczupaka. Kuzyn także dojrzał
jego głowę i rzekł:
- Ale duży!
Gdy przymierzaliśmy się do zadania ciosu, drapieżnik
ujrzał cień ościenia. Błysnął bokiem przy nawrocie i po
mknął jak błyskawica z prądem wody. Daremny był nasz
pościg i przeszukiwanie większych zagłębień, gdzie mógł
się skryć. Idąc ku rzece zobaczyliśmy na dużym rozlewisku
w kilku miejscach drobne falowanie wody, widomy znak,
że tam odbywa się tarło. Wkrótce na bosaka, podwinąw
szy spodnie za kolana, zaczęliśmy podchodzić ryby. Gdy
usłyszały plusk wody, rzuciły się w kierunku strugi. Wte
dy wąski przesmyk odgrodziliśmy belką z uszkodzonego
mostu, którą wezbrany strumień wyrzucił na łąkę. Zaczął
się pościg. Szczupaki mknęły w różnych kierunkach, my
atakowaliśmy zawzięcie, ale ciosy były chybione. Zdespe
rowane zaczęły taranować przeszkodę. Wzięliśmy się na
sposób, ja wypłaszałem je z kryjówek w kaczeńcach, a ku
zyn czatował przy belce. Wypłoszone mknęły z prędkością
strzał. Największemu udało się pięknym łukiem pokonać
przeszkodę i zniknąć w rwącym potoku. Mniejszy zawrócił,
ale był to tylko pozór, chciał w ten sposób uśpić naszą
czujność. Nagle wystrzelił z wód jak lśniący pocisk i o wie
le dalej niż poprzednik zniknął w kłębiącym się nurcie. Cho
ciaż było ich wiele, wróciliśmy do domu z pustymi rękami.
Po południu kusiło mnie jednak, by pójść za szosę.
Idąc w kierunku Wietcisy, tuż za zrujnowanym przez czołgi
mostem, zobaczyłem w dużym zagłębieniu wielki łeb szczu
paka. Kiedy półtora metra dalej dostrzegłem jego ogon,
wolałem go sam jeden nie ruszać. Toteż pobiegłem po ojca.
Gdy przyszliśmy, nasz „wieloryb" był zakleszczony
w szczelinie między rozłupanymi kamieniami, gdzie woda
przelewając się przez rumowisko głazów, dzieliła na wiele
strumyków. Przy pomocy rąk i ościenia wyrzuciliśmy go na
brzeg. Leżał zmęczony, tylko co raz to otwierał pysk poka
zując swoje ostre zęby. Gdy przewróciliśmy go na drugi
bok, ojciec dostrzegł w górnej szczęce wrośnięty hak.

Zdecydowaliśmy uwolnić zwierzę od tego dokuczliwego że
lastwa. Ze względu na długie cierpienie, jakie sprawiał
olbrzymowi utkwiony hak, postanowiliśmy darować mu
życie i zanieśliśmy go z powrotem do wezbranej Wietcisy.
W tym roku, czyli w czterdziestym ósmym, wraz z sio
strą Wandą zostałem przyjęty do pierwszej komunii. Na
naukę chodziliśmy do Przywidza. Katechizmu musieliśmy
uczyć się na pamięć. Ksiądz Edmund Kiinemund był bar
dzo wymagający. Podczas nauki musiała być idealna cisza.
Z Czesławem Łosińskim, Konradem Kuczkowskim, Stasiem
Sadowskim i Feliksem Dunstem siedziałem w drugiej ławce,
obok organów. Nagle po kolei dostaliśmy w twarz. Proboszcz
łapał nas za odzienie, wywlekał przez oparcie ławki i rzucał
pod balustradę chóru, wrzeszcząc przy tym:
- Smarki! Smarki! Ja gardło zdzierać, a wy gadać jak
gangory.
Zauważywszy, że Feliks miał bujne kędziory przypięte
wsuwkami, począł tarmosić jego włosy, ze śmiechem wiele
razy powtarzając:
- Dzewczinka, dzewczinka szpangi mieć jak pupa!
Po stronie lewej, gdzie siedziały dziewczyny, wybuchł
śmiech. Mały Kaszuba stał z zaciśniętymi ustami. W koń
cu zaczął głośno szlochać. Zrobiło się smutno. Wszyscy
spuścili głowy.
Uroczystość pierwszej komunii odbyła się w maju. Gdy
ksiądz począł rozdawać hostie, wyobraźnią byłem w swym
niebie na ziemi. Widziałem las zaśnieżony zawilcem i Chry
stusa schodzącego do mnie z nieba ścieżką błękitną a ja
biegłem naprzeciw, by mu w dłonie podać swoją duszę
czystą jak płatek głogu ozdobiony promienną kropelką
rosy. Po mszy był posiłek na plebanii. Rodzice ze swymi
pociechami posiadali za stołami, a ja z siostrą nadal stałem
w przejściu, gdyż ojciec był chory i został w domu. W końcu
mały Feliks złapał mnie za rękę i zaprowadził tam, gdzie
siedział z mamą. Siostrę przygarnęła starsza kobieta, mó
wiąca akcentem lwowskim.
W czerwcu na łące pełnej stokrotek, oźrebiła się nasza
kasztanka. Pobiegliśmy wszyscy, by oglądać długo ocze
kiwanego konika. Źrebię było nadzwyczaj urodziwe, maści
kasztana świeżo wyłuszczonego z łupiny, z falistą grzywą
i gwiazdką na czole. Na nogach miało białe skarpetki sięga
jące powyżej pęcin, a oczy mu się szkliły odkrywczym zdzi
wieniem pięknego świata.
Gdy padało, do mojej pastuszej chatynki przychodził
niejaki Horst z ciągle obandażowaną głową i ręką. Miesz
kał z obłąkanym bratem w Trzepówku. Byli muzykantami,
grali w orkiestrze dętej. Ze łzami w oczach opowiedział mi,
że Rosjanie zabrali im instrumenty, od czego starszy Jurgen
dostał pomieszania zmysłów. Gdy obudzili się pewnego
ranka, nie było ani rodziców ani zdrowego rodzeństwa.
Horst był bardzo nieszczęśliwy, wszyscy stronili od niego,
a we wsi gadali, że mu ciało odpada z twarzy. Od niego rów
nież dowiedziałem się, że z płonącego samolotu, lecącego
nad Trzepówkiem, wyskoczył rosyjski pilot. Chciał się urato
wać, chwytając gałęzie wysokich lip rosnących nad szosą
i spadł na środek asfaltu, trzymając w ręku złamaną gałąź.
Samolot natomiast runął na pola pod Borowiną.
Kwitnące żyta poczęły zwiewać złote kurzawy na łąki,
a ja wciąż pasłem nad strugą lecząc zranioną duszę długo,
jakże długo. Lecz w tej pachnącej chlebem zawiei poczułem
się znów bezpieczny, jakby przyjęty przez nowy otaczają
cy mnie świat, który pozwalał mi się ukorzenić i zakwitać
w nowej rzeczywistości.

Poniżej zamieszczamy
obszerne fragmenty korespondencji
otrzymanej od naszego stałego współpracownika,
tczewianina zamieszkałego w Anglii. Autor
tekstu polemizuje z częścią merytorycznej
zawartości Albumów Tczewskich
Józefa Golickiego.
Materiał zamieszczamy
z myślą o wymianie pozostałych spostrzeżeń.

iedy ukazał się pierwszy album pt. „Rody
Tczewskie" nie wzbudził we mnie większe
go zainteresowania. Chodziło tu o rodziny, których
nie znałem. Rodziny te, z całą pewnością, autoryzo
wały to co o nich napisano. Kiedy ukazał się drugi
tom, łudziłem się, że może wreszcie nasze miasto
zostanie postawione w historii na odpowiednim miej
scu. Patrząc na zdjęcia przypominałem sobie przed
wojenne czasy, kiedy chodziło się nad Wisłę, szło się
do szkoły, później do Gimnazjum. Euforia szybko ustą
piła miejsca rozczarowaniu, kiedy zacząłem czytać opi
sy i podpisy pod zdjęciami. Znalazłem tam sporo błę
dów i wątpię, aby ta praca mogła być przyczynkiem
do jakiejkolwiek historii Tczewa. Odnoszę wrażenie,
że autor przyjmuje wszystkie wiadomości za dobrą
monetę i nie sprawdza ich.
Pisząc o gimnazjum, autor nazywa je szkołą elitar
ną. Sądzę, że nazwał ją tak z powodu wysokich opłat
za naukę. Byłaby to właśnie jedna z nie sprawdzo
nych wiadomości. Opłaty za naukę w państwowych
szkołach średnich były unormowane dla całego pań
stwa i wynosiły 220 zł rocznie za uczniów, których
rodzice wykonywali wolne zawody, a 110 zł za ucznia,
którego rodzice żyli z pensji pracownika państwowe
go. Rada Pedagogiczna rozpatrywała też wnioski
o ulgi, które udzielano na podstawie zaświadczenia
o dochodzie, ilości dzieci w rodzinie i postępów
ucznia. Za drugie dziecko w szkole średniej płaciło
się połowę, a trzecie uczyło się za darmo. Faktem
jest, że uczęszczając do Gimnazjum, miało się poczu
cie pewnej przynależności do przyszłej inteligencji.
O ile chodzi o przekrój społeczny, to np. w mojej kla
sie było czterech synów kupców, jeden syn restaura-

torą, czterech synów rolników, syn taksówkarza, syn
inwalidy wojennego, syn nauczyciela gimnazjum,
dwóch synów celników, jeden listonosza, a reszta była
synami kolejarzy. Ten przekrój nie wskazuje, że była
to elita.
Nazwę szkoły we wszystkich miejscach autor po
daje błędnie. Oficjalna nazwa, jaka figurowała w doku
mentach i na świadectwach, brzmiała „I Liceum i Gim
nazjum w Tczewie". Podobną nazwę miały wszystkie
inne szkoły średnie. Nigdy nie figurował w nazwie
numer rozpoznawczy uczniów - w męskim 757, w żeń
skim 756. Po reformie szkolnej Gimnazjum przesta
ło być humanistycznym, a stało się ogólnokształcącym.
Liceum miało kierunek matematyczno-przyrodniczy.
Drużyna harcerska miała tczewski nr I. (śpiewano:
„...pierwsza się zjawia, niby to sen...") „Opiekun" Sodalicji Mariańskiej zwał się Moderatorem, a Sodalisi
nie byli Sodalicjonistami, jak tego chce autor.
Naukę tańca w 1938/1939 roku prowadziła na
uczycielka spoza szkoły. Opłata wynosiła 10 zł za kurs.
Podczas gimnazjalnych nabożeństw, akompaniował
do śpiewu Michał Żmijewski. Szkolny samochód był
marki Polski Fiat 508. Drugim był Opel Olympia. Za
kurs nauki jazdy płaciło się 10 zł.
Podobne uwagi dotyczą nazwy gimnazjum żeńskie
go. Na zdjęciu na str. 47 są uczennice drugiej klasy
gimnazjalnej. Widać, że dla autora średnia szkoła to
tylko liceum, więc nazwał je uczennicami drugiej kla
sy licealnej. Zrobił je o cztery lata starsze.
Na str. 74 przedstawiony na zdjęciu statek to nie
„Carmen". „Carmen" był statkiem morskim, o więk
szym zanurzeniu, napędzany śrubą.
W Polsce przedwojennej istniała Liga Morska i Ko
lonialna, która za cel postawiła sobie obronę dostępu
Polski do morza, wbrew rewizjonistycznej polityce
Rzeszy oraz przyznanie Polsce poniemieckich kolo
nii. W tomie III na str. 69 autor mówi o jakiejś Lidze
Morskiej i Rzecznej.
Członkowie Towarzystwa Gimnastycznego „So
kół" nazywali się sokołami. Ich pieśń miała w refrenie
słowa ...Hej, bracia sokoły dodajcie mu sił... Autor
nazwał ich na str. 80 „sokolnikami", a ci, jak wiadomo,
uczyli ptaki drapieżne polowania.
Wiele niejasności znalazłem także w kolejnej czę
ści Tczew i jego mieszkańcy w czasie I i II wojny świa
towej.
Najbardziej mnie ubodły sprawy dotyczące polityki
zniemczania, podane na str. 67-68. Niemcy nigdy pu
blicznie nie mówili o zniemczaniu Polaków. Byłoby to
sprzeczne z ich polityką wyższości i czystości rasy
niemieckiej. Oficjalnie mówiono o spolszczonych
Niemcach, których należy przywrócić na łono Rze
szy. Nazwa „Eingedeutchte" została utworzona raczej
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przez Polaków, jako forma humoru. Miało to oznaczać
że „zrobili z nas Niemców". Trudno to dosłownie prze
tłumaczyć, w przybliżeniu oznacza „wniemczenie".
Koniecznie trzeba przeanalizować sprawy społecz
ne, wynikające z zapisywania na listy narodowe. Tu
autor prześcignął samego siebie w braku logiki i kon
sekwencji. Na str. 96 podaje podział na grupy naro
dowościowe, które sam chyba wymyślił. Do pierw
szej grupy należeli „Reichsdeutche", czyli Niemcy
z Rzeszy (Reich = Rzesza). Do nich dodano zasłużo
nych Gdańszczan. Posiadali dowód osobisty (Ausweis) biały.
Do drugiej grupy należeli „Volksdeutche", czyli
ci, którzy uważali się za Niemców, a mieszkali poza
granicami Rzeszy. Musieli składać podania o zapis,
a także udowodnić swoją przynależność do narodu
niemieckiego i aryjskie pochodzenie do trzeciego po
kolenia. Do nich należeli również ci, których przy
wieziono z krajów bałtyckich, Besarabii, Ukrainy, czy
też ze wschodniej Polski. Dowód osobisty mieli
szaro-niebieski.
Trzecia grupa była najmniej zdefiniowaną. Po fia
sku dobrowolnego zapisywania, (zapisało się 59 osób
w rejonie Tczewa), zastosowano przymus. Chodziło
tu głównie o ludność zamieszkującą Pomorze od pra
dziadów. Ci posiadali obywatelstwo pruskie. Trzecia
Rzesza udowadniała światu, że na Pomorzu nie było
Polaków, dlatego Pomorze słusznie im się należy. Jak
wspomniałem, nigdy nie mówili o zniemczeniu lokal
nej ludności. Tę grupę zaczęto tworzyć w pierwszym
rzędzie z młodych mężczyzn, których w Tczewie zwo
łano, pod groźbą kary, imiennymi pozwami do sta
wienia się w Strzelnicy oznaczonego dnia o oznaczo
nej godzinie. Pierwszym dniem był 20 marca 1942 roku.
Młodzi ludzie w wieku od 17 lat, wielu z nich w ogóle nie
znało języka niemieckiego, indywidualnie zostali wezwa
ni na salę i postawieni przed trzema SS-, lub SA-manami,
którzy rozpoczęli inwigilację. Mieli gotowe, wypeł
nione formularze z danymi osobistymi delikwenta.
Poniżani i zastraszani byli zmuszeni do przyjęcia oby
watelstwa. Było to podwójne bezprawie, gdyż zgod
nie z umową haską, nie wolno było okupantowi narzucać
swego obywatelstwa ludności kraju okupowanego, a po
wtóre, pełnoletność w owym czasie liczyła się od
21 roku życia. Zmuszano więc nieletnich do podpisy
wania tych dokumentów.
W swoim wywodzie autor konkluduje, że: „w prak
tyce, w tej grupie znalazły się osoby urodzone na
ziemiach byłego zaboru pruskiego, dobrze władają
ce językiem niemieckim i posiadające niemiecko
brzmiące imię lub nazwisko". Młode pokolenie na Po
morzu języka niemieckiego nie znało. Niektórzy uczy
li się go w szkołach średnich, tak jak inni francuskie-

go czy angielskiego. Starsi ludzie z Tczewa wiedzą,
jakie nazwiska i imiona posiadali ci, których w ten
sposób potraktowano. Dostali za to zielony dowód
osobisty z prawem warunkowego obywatelstwa, do
odwołania (Auf Wiederruf) na 10 lat. To zostało też
wpisane do ich wojskowej książeczki służbowej (Wehrpass), nie pozwalając na awans powyżej kaprala.
20 kwietnia wszyscy stanęli do poboru, a 20 maja wy
jeżdżali do wojska. Kiedy pierwszy transport pobo
rowych wyjeżdżał do wojska, dzień ten stał się dniem
manifestacji polskości w Tczewie. Przed odjazdem
zaczęto śpiewać polskie pieśni, najpierw kościelne,
później wojskowe, a na końcu „Boże coś Polskę",
a gdy pociąg ruszył, hymn narodowy. Doprowadziło
to obstawę SS i SA do wściekłości. Wyciągnęli pisto
lety, grozili, że będą strzelać, ale nic zrobić nie mogli.
W koszarach, kiedy okazało się, że ponad 80% pobo
rowych nie zna niemieckiego, musiano tworzyć z nich
osobne kompanie czy plutony. Nie trzymano ich
w osobnych obozach, jak tego chce autor, ale razem
z innymi Niemcami.
Na Śląsku i w Wielkopolsce trzeciej listy nie było.
Ślązaków wszystkich uważano za Niemców i dlatego
zmuszano do zapisywania się na drugą listę.
Czwarta lista składała się z tych, którzy nie posia
dali żadnych kwalifikacji do niemieckości, ale byli na
czas wojny potrzebni jako siła robocza. Byli to rolni
cy, robotnice, rzemieślnicy potrzebni na roli i w prze
myśle, o których myślano, że z biegiem czasu pogo
dzą się z niemiecką hegemonią i może sami się zgło
szą po prawa obywatelskie. Ponieważ musieli być
gdzieś zarejestrowani na kartki żywnościowe, do le
karza itd. dano im legitymacje koloru ceglastego.
W rubryce: „przynależność państwowa" wpisano
„Ehemalige Polnische" (dawniejsza Polska). Tych,
którzy pracowali we wrogich dla Niemców organiza
cjach, rozstrzelano w Lesie Szpęgawskim lub zamor
dowano w Stutthofie.
Po zakończeniu działań wojennych, Wojewoda Po
morski automatycznie zwolnił wszystkich zapisanych
na trzecią listę od jakiejkolwiek odpowiedzialności
i ich rehabilitował. Członkowie drugiej grupy musie
li osobiście w sądach ubiegać się o rehabilitację.
Nie wszystkie nieścisłości tu poruszyłem. Jest ich
dużo więcej. Ci, którzy jeszcze dożywają żywota, sami
je sobie znajdą, a młodsi i ci, którzy osiedlili się
w Tczewie po wojnie i tak się tym nie zainteresują.
Uwagi moje kieruję z życzliwości, by możliwie naj
wierniej przekazywano dzieje minionych czasów,
w tym także historię związaną z Tczewem. Sądzę, że
autor i wszyscy zainteresowani powodzeniem wyda
wanych przez niego albumów, przyjmą moje krytycz
ne słowa za dobrą monetę.

Prezentujemy czytelnikom pracę wyróżnioną w konkursie
„Ciekawe miejsce w powiecie - legendy, podania".
Autorką jest uczennica ki. II
Publicznego Gimnazjum w Morzeszczynie
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miejscu zwanym przez mieszkańców Morzesz
czyna parkiem od wieków leży ogromny ka
mień. Nadaje on temu obszarowi tajemniczy cha-

rakter. dochodzenie głazu wiąże się z licznymi legendami. Jedna
z nich mówi, że w bardzo dawnych czasach na miejscu, w któ
rym teraz spoczywa kamień, stała chata, a w niej mieszkała zła
kobieta. Okoliczni mieszkańcy nazywali ją wiedźmą. Jej strasz
ny wygląd odstraszał nie tylko dzieci. Każdego po spotkaniu
z nią w nocy nękały koszmary. Mówiono, że kto naruszy
spokój lub prywatność kobiety, zostanie poddany próbie,
a jeżeli jej nie przetrwa, wiedźma uczyni go swym sługą.
Pewnego czerwcowego wieczora drogą która wiodła
nieopodal chaty tajemniczej kobiety, szedł młodzieniec.
Ubrany był skromnie, ale schludnie. Pod jego bujną czu
pryną skrywały się czarne, połyskujące oczy. Wyglądał na
silnego i odważnego. Stawiał kroki powoli, jakby od niechce
nia. Gdy ujrzał tajemniczy dom, postanowił sprawdzić, kto
w nim mieszka. Wszedł na niewielką górkę i już miał pukać do
drzwi, gdy usłyszał tajemniczy głos dobiegający z drzewa:
-Nie idź tam.
Młodzieniec myślał, że przesłyszał się, bo wędrował już
od trzech dni i był zmęczony, ale usłyszał ponownie:
- Nie idź tam, bo spotka cię nieszczęście.
- Kim jesteś i dlaczego udzielasz mi rad? - zapytał z za
ciekawieniem chłopak.
- Zła kobieta, która mieszka w tej chacie, zaczarowała
mnie i teraz jestem drzewem. Jeżeli nie posłuchasz mej rady,
spotka cię taki sam los.
Młodzieniec zbliżył się do drzewa i zdziwiony zapytał:
- Przecież to niemożliwe, jak to się mogło stać?
- To wydarzyło się dawno, gdy byłam małą dziewczyn
ką. Pewnego pięknego popołudnia wybrałam się na spacer.
Przypadkiem natknęłam się na chatkę. Nie wiedziałam, kto
w niej mieszka. Byłam ciekawa, kto może być właścicielem
tego tajemniczego domu, więc zapukałam do drzwi. Otwo
rzyła je stara kobieta. Była bardzo miła i nawet zaprosiła mnie
do środka. Gdy weszłam do izby, ona kazała mi usiąść przy
wielkim stole. Był zrobiony z bukowego drewna i stał na jed
nej nodze, która kształtem przypominała wilka z czterema gło
wami. Usiadłam przy nim i wtedy dopiero zauważyłam, że ta
miła kobieta to odrażająca zjawa. Jej twarz pokryta była licz
nymi krostami, wyłupiaste oczy patrzyły na mnie ze złością
a pogardliwy uśmieszek nie zstępował z jej ust.
Chcąc, aby dziewczyna mówiła szybciej, zapytał:
- I co dalej?
- Czarownica wybuchła śmiechem. Powiedziała, że daw
no nie wpadł w jej ręce taki łup.
- Łup? - zapytał ze zdziwieniem chłopak.
- Łup, czyli ja. Wiedźma chciała uczynić mnie swą słu
żącą. Jednak ja próbowałam wyrwać się z jej sideł. Kilka
krotnie uciekałam z klatki, w której zamykała mnie na całe
dnie. Mówiła, że są to przygotowania przed próbą którą
dla mnie szykuje. Czarownicę zaczęło bardzo denerwować
moje zachowanie. Byłam wobec niej opryskliwa i strasznie
nieprzyjemna. W końcu zagroziła mi, że jeżeli się nie poprą-
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wię, to spotka mnie kara, aleja nie wierzyłam w jej groźby
i nie zmieniłam się. W tym momencie dziewczyna przestała
mówić, słychać było tylko jej cichy płacz.
-1 nic nie może ci pomóc? - z troską zapytał młodzieniec.
- Może mi pomóc osoba, która przetrwa próbę, jaką
przygotuje wiedźma - mówiła łkając.
-Nie płacz, ja pójdę do czarownicy i poddam się próbie
- powiedział stanowczo.
- Nie rób tego, nie możesz się narażać - błagała, lecz
chłopak jej nie słuchał.
- Nie idź tam, proszę, nie! - krzyczała.
Młodzieniec zapukał do drzwi. Gdy się otworzyły, po
czuł, że strach paraliżuje jego ciało. W progu stanęła ko
bieta, która, nie zadając pytań, zapraszała do środka. Chło
pak wszedł do ciemnej izby. Nie pytając o pozwolenie, usiadł
przy bukowym stole i powiedział:
- Przyszedłem do pani w ważnej sprawie.
- Chodzi o tę dziewczynę, którą zaczarowałam - powie
działa wiedźma.
- Nie wiem, skąd pani o tym wie, ale to prawda.
- Wiem o wszystkim, co dzieje się z moimi poddanymi,
ale widzę, że ta dziewczyna nieźle zawróciła ci w głowie.
Jeśli chcesz jej pomóc, to przyjdź pod mój dom jutro o świ
cie i pamiętaj, nie możesz na razie z nią rozmawiać.
- Będę na pewno - rzekł i wyszedł z chaty.
Szedł długo i rozmyślał o tym, co wymyśli czarownica, aż
w końcu wyczerpany położył się pod drzewem i zaraz zasnął.
Zbudziły go promienie wschodzącego słońca. Wstał i pę
dem pobiegł w stronę chaty. Pod drzwiami znalazł kartkę, a na
niej te słowa: „Wśród ciemności panuje, jego twarz odstra
szy każdego, lecz pazur ma cenny, tobie on potrzebny".
- Co to może znaczyć? - pomyślał i zaraz przypomniał
sobie legendę, którą opowiadał mu dziadek. Mówiła ona
o potworze, który pojawia się o północy w miejscu, w któ
rym złoży mu się ofiarę. Młodzieniec wiedział, że zdobędzie
pazur tylko wtedy, gdy zabije stwora. Nie miał pojęcia, jak
to zrobić. Myślał cały dzień i całą noc, nic nie przychodziło
mu do głowy. Już chciał iść poradzić się dziewczyny, ale
przypomniał sobie, że wiedźma mu zabroniła. Był zrozpa
czony, ale coś mu zaświtało w głowie i krzyknął:
-Wiem, już wiem!
Nie patrząc na nic, pobiegł do jednego z okolicznych
gospodarzy i kupił od niego najdorodniejszą owcę. Póź
niej udał się na łąkę i zerwał piękny bukiet polnych kwia
tów. To wszystko złożył na ogromnym pniu i krzyknął:
- Przyjdź, potworze, o północy, to dla ciebie ofiara
- powiedział i odszedł.
Gdy nadeszła długo oczekiwana chwila, udał się na miej
sce spotkania ze zjawą. Wziął ze sobą ogromne wiadro wody.
Gdy przybył, krzyknął do potwora, który był już na miejscu:
- Jeszcze tu mam dla ciebie kąsek!
Chytrus zaraz pobiegł na miejsce, ale zamiast obiecane
go kąska znalazł wiadro wody. Zbliżył je do twarzy. Gdy w lu
strze wody zobaczył odbicie swego ohydnego oblicza, okrop
nie zawył i padł na ziemię. Chłopak szybko skoczył do niego
i wziął złoty pazur. Trzymając go mocno w ręce, pobiegł do
czarownicy. Gdy ta zobaczyła czarodziejski przedmiot, wpa
dła w złość, zaczęła tupać, skakać i krzyczeć:
- Jak mogłeś to zrobić! Hańba, hańba!
Wiedźma bardzo się wściekła, że ktoś mógł sprostać jej
zadaniu. Gdy weszła do chaty, ta zamieniła się w ogromny
kamień. Dziewczyna została odczarowana. Okazało się, że
jest bardzo piękną niewiastą. Chcąc odwdzięczyć się mło
dzieńcowi, zgodziła się zostać jego żoną.
Legenda mówi, że kamień, w który zamieniła się chata
i wraz z nią wiedźma, nadal się powiększa, a kiedy będzie
tak duży, że nikt go wzrokiem nie obejmie, rozpadnie się na
cząsteczki. Każda z nich będzie miała uzdrawiającą moc,
a ich posiadacze będą najszczęśliwsi na świecie.
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Nasze promocje
K R Z Y S Z T O F PIŁCZYŃSKI

Jak zostać poetą?
Jak zostać poetą
Gdy wszyscy posługują się monetą
Monetą smutku i zapomnienia
Co robić, gdy ludzie zapomnieli
0 cudownej, orzeźwiającej w poezji kąpieli
Poecie zostaje tylko jedno
Pisać dalej
I czekać, aż ludzie wrócą
Do poezji, nie do pieniędzy, o które się kłócą

KRZYSZTOF PIŁCZYŃSKI, uczeń klasy
drugiej Liceum Katolickiego Collegium Marianum w Pelplinie, mieszka w Wycinkach, gmina
Osiek. Zamieszczony wiersz jest debiutem poetyc
kim młodego autora. Utwór ten po raz pierwszy
publicznie przedstawił podczas ogólnopolskiego
Dnia Wspólnego Czytania Czytajmy razem, który
w Pelplinie odbył się 5 października 2001 roku.

Poetki regionu
na ogólnopolskich arenach
ROMAN LANDOWSKI

O

bie panie - obie Ilony - promowaliśmy na łamach naszego kwartalnika. Ilona Brzozowska-Misiewicz z Tczewa
debiutowała w tczewskim piśmie społecznym „Uwaga" w 1991 roku wierszem „Pytasz się kim jestem". Upoważ
niał do tego jej pierwszy sukces młodzieńczy. Wówczas to 19-letnia Ilona została laureatką konkursu literac
kiego turnieju „Młode Talenty" zorganizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie.
Po dwóch latach pismo „Uwaga" padło, szkolny turniej też przestał istnieć, ale poezja Ilony Brzozowskiej pozosta
ła. Kolejne udane próby literackie kilka razy zamieściła w „Kociewskim Magazynie Regionalnym" i dwukrotnie
zyskała uznanie jurorów konkursu poetyckiego tczewskich Festiwali Twórczości Sakralnej. W 1996 roku wydała
w Kociewskim Kantorze Edytorskim pierwszy zbiorek wierszy „Szatan i anioł", a wtajemniczeni wiedzą, że jest
gotowa do wydania drugiego tomiku.
W maju 2001 roku Ilona Brzozowska-Misiewicz znalazła się w gronie dziesięciu wyróżnionych autorów turnieju
„O Złote Gęsie Pióro" XX Jubileuszowego Międzynarodowego Konkursu Poezji w Wąglanach. Jury zwróciło uwagę na
dwa utwory oznaczone godłem „Amazonia". Zamieszczono je w jubileuszowym almanachu literackim „SOS u progu
III Milenium". Z tej publikacji przedrukowujemy je, by podzielić się z naszymi czytelnikami sukcesem tczewskiej poetki.

Ilona Brzozowska-Misiewicz
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CÓRECZCE

MARNOTRAWNI

Zapłakana dziewczynko:
... że śpioszków nie ma,
golutki leży, a taka kruszynka;

Gdy dzienne mozoły
i nocne poty
opuszczą nas wreszcie śmiertelnie znudzone

Dziewczynko zamyślona:
...że nagi,
wstyd cierpi i jeszcze na tym krzyżu musi konać.

Nadpłynie z powrotem
czas czekania kroków,
zaniechania pochopnych upomnień

Mała łąk artystko:
Wybrałaś Mu nowe szaty na koszulki - powoje,
na tuniki-łubiny,
a na płaszcze dziewanna da liście rozkazałaś kwiatom.

Gdy perły żartów
i lawę śmiechu
wyręczy popielny czar powściągliwości
Przyklękniemy w biegu
a oknem otwartym
ubłagamy miłość, zaniedbanego gościa..

Upieszczona wierzba (zapuściła włosy)
pod okapem słoneczne chowa gwasze
ścieram z nich troskliwie zbędne resztki nocy
może zamazały czyjąś twarz?

Wyjątkiem w tobie
twoje linie papilarne
spodu dłoni (i stóp?)
podobno także warg

Lubię ten dojrzały mozół.. .
znowu w gazecie znajome nazwisko,
żal mi, nie odwiedził mojego ogrodu
czy już, czyjuż ominęłam granicę?

Zrób dla mnie odcisk
linii swych zamyśleń
odleję go w czerwonym złocie
za wieki wskrzeszę skarb
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