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Powrót do normalności
Przy okazji 70. rocznicy narodzin Koziołka Matołka, stworzonego w 1933 roku piórem Kornela
Makuszyńskiego i pędzelkiem Mariana Walentynowicza, co uważniejsi słuchacze w Pacanowie
dowiedzieli się, że w Rzeczypospolitej wzrośnie niebawem ilość bibliotek publicznych, szcze
gólnie tych wiejskich. A więc zbliżymy się - nie wiadomo czy całkowicie - do stanu sprzed 1990
roku, kiedy ojczyzna ludowa z krajowego funduszu rozwoju kultury utrzymywała skromne ale
stałe książnice w małych miejscowościach. Z podstawowego nośnika kultury, wiedzy i informa
cji, jakim jest - i zapewne pozostanie - książka, praktycznie korzystać mogli wszyscy. Nowa
ojczyzna jakby miała za złe tej poprzedniej, że zlikwidowała analfabetyzm i nauczyła każdego
czytać. A skoro czytać to również myśleć. Gdyby było odwrotnie, nie stałaby się możliwa trans
formacja społeczna w Polsce.
W nowej erze wybuchł zachwyt nad nośnikami: wideo, komputer, internet. Zaczął się czas
obrazków, gier i lekceważenia książki. Jednocześnie w ramach tzw. oszczędności sporo gmin
zlikwidowało swoje biblioteki, szczególnie wiejskie filie i punkty biblioteczne. Czytelnikom wy
tłumaczono, że samorządy są biedne i nie stać ich na utrzymywanie wypożyczalni. - „Kto chce
czytać, niech sobie książkę kupi". Książka stała się towarem, zrezygnowano z jej funkcji intelek
tualnego dobra. W efekcie odzwyczajono ludzi od czytania, stwarzając znakomite warunki do
rozwoju wtórnego analfabetyzmu. Pytanie: - Co ostatnio czytałeś? zastąpiono innym: - Ile ostatnio
zarobiłeś? modnym w środowisku różnych dorobkiewiczów.
Być może, że Koziołek z Pacanowa nie jest kompletnym Matołkiem, skoro jego wezwanie ma
zachęcić do zwiększenia ilości wypożyczalni książek. Nie od niego to będzie zależne; w końcu
zdecydują różni wójtowie, burmistrzowie czy starostowie. Nigdy nie było wiadomo, na ile zależa
ło tym włodarzom by uchronić swoich wyborców przed intelektualną katastrofą. Ostatecznie
wystarczy, żeby umieli postawić krzyżyk we właściwej rubryce karty do głosowania. A to potra
fią nawet analfabeci.
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GRZEGORZ WALKOWSKI

Demonologia pomorska

Z

iemia pomorska pełna jest istot o tajemniczym cha
rakterze i zawiłych często rodowodach, pełniących
różne dziwne role, a coraz bardziej idących w zapo
mnienie. Wiele w nich poezji i mądrego współżycia czło
wieka z siłami natury na zasadzie dobrze wytyczonych praw
i granic. Są tu oczywiście uniwersalne krasnoludki, które
zwą się krośnięta. Przychylne dobrym ludziom i pomocne
w biedzie, w razie potrzeby mogą jednak być złośliwe. Dziś
o nie nikt nie dba, a przecież poratowały niejednego,
np. puckiego piekarza, którego ocaliły od głodu i licytacji.
Dawniej na Kaszubach nie było gospodyni, która by cze
goś w garnku nie zostawiła do jedzenia i picia. Jeszcze
bliżej człowieka trzyma się Grzenia, będący uosobieniem
snu. Śpiący człowiek mówi: Grzenia na mnie idzie. Jest
również w niektórych okolicach znamieniem biedy. Gdy
bieda ściska, ludzie mówią: Grzenia tłecze.
Inne istoty nadprzyrodzone przebywają z dala od che
czy (chaty). W lesie można spotkać Borową Ciotkę - sta
ruszkę w szacie czerwonej jak pień sosny, przewiązanej
zielonym pasem z igliwia. Ma diadem z szyszek na czole
i niesie kosz i kij, jakby wyszła sobie na grzyby. Dobry
człowiek nie musi się jej bać. Borowa Ciotka to duch opie
kuńczy borów i lasów, broni przed czarownicami i błędny
mi ognikami, a zabłąkanych prowadzi do swojego drewnia
nego dworku. Ale biada szkodnikom leśnym łamiącym
drzewa, niszczącym poszycie. Wysyła przeciw nim koma
ry, osy i żmije. Dawniej nawet wilki były na jej usługach.
W wypadkach niebezpiecznych zamieniała w jałowiec.
W lesie spotkać można również Borowca, który ma
różną postać. Mało kto jednak go dokładnie oglądał. Jedni
mówią, że to zły duch byłego dziedzica - najczęściej Niem
ca, który za życia zapisał duszę diabłu, a po śmierci straszy
w swoich dawnych włościach. Zwą go też pański diabeł.
Inni widzą w Borowcu ducha opiekuńczego lasu. Gdy ści
nają drzewa słychać jak Borowiec płacze. Jest wówczas
uosobieniem smutku i samotności, spokrewniony blisko
ze Smętkiem. Markotnych bez powodu pytano we wsi:
Spotkoł że ty sie z Borowcam w lesie, żeś taki smutni.

wsiach. Była też Mora, która dusiła we śnie. Natomiast
Mogilnik wciąż jeszcze żyje tam gdzie usypisko kamieni,
gdzie stare kurhany i samotne mogiły samobójców, sły
chać wieczorami jak Mogilnik płacze. Polem przechadza
się Półnica, demon polny w postaci nagiej dziewczyny,
przysparzającej urodzaju. Makownica w zbożu to najczę
ściej dzieci przemienione w demony zbożowe za to, że zry
wały lub deptały kłosy. Kaszubi znali owśniego konia, de
mona zbożowego przebywającego w owsie w postaci konia
maści glinianej, z grzywą i ogonem podobnym do kłosów
owsa. Bernard Sychta wspomina też bulę - demona zbo
żowego w postaci byka popędzającego rogami kosiarzy
w czasie żniw. To on odpowiada za ból w krzyżach. Znany
jest też wilk - astronomiczny demon uosabiający świecące
słońce i równocześnie padający deszcz.
Na Kaszubach i Kociewiu wielką czcią otoczony jest
bocian. Nie wolno mu robić krzywdy, a co gorsze zabić. Mię
sa zabitego bociana nie tykają nawet najdrapieżniejsze zwie
rzęta. Najważniejszym jest to, że od zagrody w której osiadł
bocian, stronią demony. Bocian przeczuwa ogień, a przyjaź
nią darzy tylko ludzi zacnych. Pod postacią bocianów poku
tują dusze wielkich grzeszników. Z chwilą, gdy bocian wrzu
ca schwytaną żabę przez komin do chaty, powstaje człowiek.
Z żab schwytanych w morzu pochodzą rybacy, a chłopi z żab
pojmanych przez bociana na łąkach i polach. Dlatego grze
chem jest zabijać żabę, podobnie jak bociana.
Wśród demonów znane są też zmory, duszące ludzi
podczas snu. Są to złe istoty rodzaju żeńskiego. Józef Łęgowski w swojej pracy „Kaszuby i Kociewie. Język, zwy
czaje, zagadki i pieśni ludowe w północnej części Prus Za
c h o d n i c h " pisze m.in.: O tych zmorach tak sobie
powiadają, że (...) jeśli kto we śnie jęczy, jest znakiem, że
go zmora dusi, wtenczas trzeba zawołać na niego po imie
niu, a zmora go opuści.

Rokitnik to również duch, raczej psotny niż szkodliwy,
raczej złośliwo-figlarny niż zły. Gdy coś nie daje spać w no
cy, szura po strychu lub za oknami, to na pewno Rokitnik
rozrabia. Dalej od domostw można go spotkać przy ro
wach i błotach. Związany jest z wierzbą, bo drzewu temu
przypisywano od wieków właściwości odpędzające złe moce.
Z pogańskich czasów znane są też wierzbowe bazie, a już
poświęcone - w chatach pomorskich były symbolem powo
dzenia i działały przeciw różnym chorobom. Rokitnik ma
partnerkę - Rokitnicę. I ona chowa się w miejscach ustron
nych: nad jeziorami i rzekami, i rozkochana w niczym nieskrę
powanej swobodzie opiekuje się dzikimi stworzeniami i wszel
kimi istotami spragnionymi wolności, również w miłości.

Są też straszne demoniczne upiory, na Kociewiu zwane
wieszczy, niełap, połap, a na Kaszubach mówiono na nie:
łopi lub opi.
Są też diabły, których Kaszubi i Kociewiacy znają wie
lu. Jako demon zła diabeł szkodzący ludziom widziany jest
na Pomorzu w wielu postaciach i sytuacjach. Wierzenia
Kaszubów, Borowiaków i Kociewiaków, dotyczące demo
nologii diabłów i czarownic są wielorakie. Różne są diabły
występujące na tych terenach, o różnych nazwach, funk
cjach i postaciach. Jednak przy pewnych dość istotnych
różnicach wiele nazw diabła jest wspólnych, podobnych
lub wręcz tożsamych. Takim typowo pomorskim, związa
nym tylko z tym regionem, jest Purtk (Purtek). Jego młod
szym, a może starszym bratem, bardzo tajemniczym i jed
nocześnie duchem smutku jest Smętk (Smętek), nie
spotkany nigdzie więcej duch, który przeszedł pewną ewo
lucję wynikającą z typowo pomorskich zdarzeń i wierzeń.

Natomiast Mornica była wyjątkowo apatyczna. I dobrze,
że jej w pomorskich stronach już nie widać. Był to demon
o postaci starej baby, który roznosił po północy zarazę po

W „Słowniczku kaszubskim" Gerarda Labudy znajdu
jemy określenia: diobeł, diocheł, diachlin, a w przekleń
stwach diochle!, do diochłal, diachłiszcze!

Szerszą definicję podaje „Bedeker kaszubski": Obok
słowa „diobeł" mówi się również na Kaszubach „diocheł", a są i inne określenia: „ten zły", „czort", „bies",
„kaduk", „piekielnik", „smolok", „paskudnik", a u Słowińców - „czorny bóg". Diabeł pospolity, widywany naj
częściej, ma powierzchowność i charakter raczej konwen
cjonalny.
Pierwszoplanowym zajęciem diabła jest kuszenie ludzi.
Strzeże też skarbów w ziemi i w wodzie, w związku z czym
często przesusza pieniądze. Jego obecność widoczna jest
wszędzie, bo znane są przecież diabla góra i diabli ka
mień, diabelski węzeł (nie do rozwiązania) czy diabelskie
skrzypce. Lud kaszubski zna wiele odmian diabłów, a każ
dy ma inne imię i postać: Latawiec, Zgrzela, Zgrzydlok,
Skarbowiec, Mamon, Skamżoch i najbardziej znane, wspo
minane już Purtk i Smętk.
Miano Furtka wywodzi się od purtać, czyli mówiąc
oględnie oddawać wiatry, stąd odpowiedniki diabelskich
mian: Gnojorz i Srela. Purtk jest prawdopodobnie owło
siony, z różkami. Prócz domowych złośliwości (Purtk to
zakrył ogonem, że znaleźć nie mogę), jego dziełem są błęd
ne ognie i wiry powietrzne.
A Smętki Jest dziwną osobistością. Diabeł to i nie dia
beł, może duch zła w kaszubskiej krainie? Ma on już swoje
zapisane karty w literaturze, a wciąż pozostaje nie
uchwytny i tajemniczy.
Ulubionym miejscem pobytu Błotnika były wszel
kiego rodzaju bagna, błota. Miał postać czarnego męż
czyzny z latarnią w ręku. Czarny kolor był ważnym ele
m e n t e m j e g o u b i o r u . M o ż n a go sobie skojarzyć
z błędnym ognikiem czyli latającym Purtkiem - Widem.
Znali go rybacy morscy. Wacław Odyniec jego postać
tak przekazuje: Osiągał wielkość kapelusza. Miał szyb
kość wiatru, tańczył na kupach trawy morskiej wyrzu
conej na plażę i ginął w lesie. Kto jednak odważył się
iść za nim, tonął w morzu.

Najpełniej wypowiada się o diable ks. Bernard Sychta
w „Słowniku gwar kaszubskich". Przedstawia szeroką defi
nicję diabła wraz z obocznościami fonetycznymi, zwrotami,
przysłowiami, opowieściami oraz wymienia wiele nazw i od
mian diabłów. Podobnie szeroko wypowiada się ten autor
na temat diabła kociewskiego.
Lud niechętnie wymawia imię diabła w myśl przysłowia
Kiedy się o diable gada, to on się niedaleko kręci. Co
odpowiada innemu przysłowiu: Nie wywołuj wilka z lasu.
Mógłby się wówczas ukazać w całej swojej brzydocie i za
pytać: Chciałeś coś ode mnie.
Według kociewskich wyobrażeń ludowych Djobeł jestaj czarni, ma rogi i ogon, jedna noga ludzka, druga
szkapia, kurza lub kozia. Może on przybierać rozmaite
postacie. Najczęściej ukazuje się w postaci czarnego kota,
psa, kozła, konia, niekiedy także byka (np. w Pączewie)
i zająca (Lubichowo). Natomiast nie przemienia się nigdy
w owcę będącą symbolem Baranka Bożego. Nie wszyscy
jednak widzą go we wspomnianych postaciach. Niektórzy
słyszą tylko jego głos lub kroki, np. szczekanie, miaucze
nie, tętent końskich kopyt, brzękanie łańcuchem.
Oto jego odmiany i postacie:
• bestija, np. w przysłowiu Chto je bestija, tam nie
pomoże ani swanta mnisyja;
• balcer, diabeł na usługach kobiet: Ta baba to je tyż
jedna z tich, co z balcerem narabia;
• bies, zły duch, np. w zawołaniu: Do biesa jakiego!;
• binek, zły duch na usługach czarownic, stąd kojarzo
ne, znane na Kociewiu, nazwisko Binek lub Bieniek;
• sraka, latawiec, zły duch w postaci ognistego słupa
lub ogona;
• sryl, znaczenie analogiczne jak srela;
jurk, diabeł wywołujący nagle wir w powietrzu.
Ten ostatni diabeł nazwą swoją wykracza poza zasięg
Kaszub i Kociewia. Mianem tym określany jest także żar
nowiec miotlasty, o którym kociewiacy mówią diabli ogon.

Diabły pomorskie
Rys. Grzegorz Walkowski
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ADAM SAMULEWICZ

Prasa lokalna
i ruch wydawniczy
dokończenie
Aktywną rolę w życiu po
litycznym i społecznym
- Tczewa odgrywała prasa
lokalna. W okresie międzywojennym
ukazywały się w mieście czasopisma
o różnych orientacjach politycznych
oraz czasopisma wydawane przez
mniejszość niemiecką.
Organem Stronnictwa Narodowe
go w Tczewie był „Goniec Pomorski"
wydawany przez Drukarnię i Księgar
nię Tow. z o.o., która miała swoją sie
dzibę w Pelplinie. Gazeta ta, wycho
dząca od 1919 roku, początkowo nosiła
nazwę „Dziennik Tczewski", zmiana
nazwy nastąpiła w połowie 1927 roku,
dawna nazwa została zachowana
w podtytule.
„Goniec Pomorski" był mutacją
„Pielgrzyma" i redagował go ten sam
zespół redakcyjny. Różnice polegały
na częstotliwości ukazywania się oraz
dostosowaniu jego układu redakcyj
nego do charakteru dziennika. „Goniec
Pomorski" posiadał kronikę lokalną
poświęconą wydarzeniom z terenu
Tczewa i najbliższej okolicy, natomiast
serwis informacyjny i publicystyka
polityczna oraz artykuły wstępne były
zasadniczo identyczne z zamieszczo
nymi w piśmie macierzystym 1 . Pismo
było wyposażone w kilka dodatków,
wśród których na uwagę zasługuje
„Krzyż" - poświęcony życiu religijne
mu oraz „Kociewie" - poświęcony
przeszłości Tczewa i okolicy (redago
wany był przez E. Raduńskiego). Na
kład gazety ulegał zmianom, w 1921
roku wynosił on 800 egz., a na począt
ku 1926 roku 1500 egz., w połowie lat
trzydziestych zmalał do 600 egz.2.
Proendecki charakter pisma spra
wiał, że władze administracyjne inge
rowały w jego treść. Ingerencje te na
siliły się po 1929 roku, kiedy starosta
tczewski J. Stachowski i jego następ
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ca Z. Muchniewski wypowiedzieli
otwartą wojnę Stronnictwu Narodo
wemu. Coraz częściej poszczególne nu
mery „Gońca Pomorskiego" ulegały
konfiskacie, a puste szpalty znaczyły
miejsca po zdjętych artykułach.
Do gazet związanych bezpośred
nio lub pośrednio z obozem sanacyj
nym należały „Dzień Tczewski" i „Ilu
strowany Kurier Tczewski". „Dzień
Tczewski" był lokalnym organem
BBWR założonym w styczniu 1934
roku i drukowanym w Pomorskiej Dra
kami Rolniczej w Toruniu. Gazeta ta
była lokalną mutacją „Dnia Pomorskie
go" (od 1936 r. „Dnia Pomorza") wy
dawanego przez Pomorską Spółdziel
nię Wydawniczą. Tczewska mutacja
różniła się od wydania głównego jed
no- lub dwukolumnową miejscową
kroniką, redagowaną najczęściej pod
kątem umacniania organizacyjnego
komórki BBWR 3 . Nakład „Dnia Tczew
skiego" był różny, w 1935 roku wyno
sił on 1400 egzemplarzy, rok później
spadł do 11504.
Gazetą zbliżoną do obozu sanacyj
nego był „Ilustrowany Kurier Tczew
ski", który powstał w 1927 roku z ini
cjatywy starogardzkiego
kupca,
właściciela dużej drukami i sklepu księgarsko-papierniczego Klemensa Kmiecikowskiego. Gazeta ta w latach dwu
dziestych wychodziła w nakładzie
1200-1400 egzemplarzy, a w latach trzy
dziestych nawet 1800 egzemplarzy.
Tuż przed likwidacją ilość wydawa
nych egzemplarzy spadła do 700.
W czerwcu 1936 roku czasopismo prze
jął grudziądzki kupiec, Alfons Czyżew
ski, który z dniem 31 października 1935
roku zaniechał wydawania „Ilustrowa
nego Kuriera Tczewskiego" 5 .
Z obozem sanacji związany był
„Głos Poranny", wydawany od 12 lip
ca 1930 roku przez Ignacego Fortunę
- właściciela funkcjonującej w Tcze

wie Drukarni Pośpiesznej. Czasopismo
to wychodziło dwa razy w tygodniu,
jednak okres jego wydawania był bar
dzo krótki. Likwidacja „Głosu Poran
nego" nastąpiła już w dniu 16 sierpnia
1930 roku, a powodem były trudności
6
finansowe wydawcy .
Obok prasy o charakterze lokalnym
na terenie miasta były wydawane cza
sopisma, które wydawcy zamierzali
kierować do szerszego niż lokalny krę
gu odbiorców.
W związku z rozwojem polskiej
gospodarki morskiej zaczęło pojawiać
się czasopiśmiennictwo morskie. Do
najbardziej wartościowych pod wzglę
dem merytorycznym należał wydawa
ny w Tczewie od 1922 roku „Żeglarz
Polski". Pismo początkowo było mie
sięcznikiem, następnie przekształciło
się w dwutygodnik. Redaktorzy „Że
glarza Polskiego" w następujący spo
sób charakteryzowali jego profil: Pro
wadząc propagandę morza i żeglugi
[...] („Żeglarz Polski" - dop. autora)
był organem na wskroś zawodowym,
szerząc wiedzę fachową i podając opi
sy najnowszych zdobyczy na polu tech
niki żeglugowej i portowej oraz infor
mując czytelników [...] o bieżących
sprawach w dziedzinie przewozów
morskich i wodnych śródlądowych7.
Pismo było wydawane w Tczewie do
1931 roku, następnie redakcję przenie
siono do Gdyni 8 .
Pismem, które próbowało wpłynąć
na opinię publiczną Pomorza była
„Myśl Pomorska". Jej pierwszy numer
ukazał się w Tczewie 1 listopada 1924
roku, wydawcą pisma i autorem głów
nych wystąpień publicystycznych był
Józef Klejnot-Turski, jeden z wykła
dowców działającej w Tczewie Szkoły
Morskiej. W założeniu „Myśl Pomor
ska" miała być tygodnikiem, jednak
częstotliwość ukazywania się poszcze
gólnych numerów nie przekroczyła ni-

gdy dwóch tygodni. Pismo w swym
programie zakładało działanie nad ni
welowaniem różnic związanych z men
talnością, zwłaszcza polityczną, ludzi
osiedlających się na Pomorzu, a po
chodzących z ziem różnych zaborów.
Niestety „Myśl Pomorska" nie wzbu
dziła większego zainteresowania, spo
wodowało to zaniechanie wydawania
9
tego pisma w maju 1925 roku .
Odrębną rolę w życiu miasta peł
niły wydawnictwa periodyczne zwią
zane z funkcjonowaniem władz powia
towych oraz będące sprawozdaniem
z działalności. Do pierwszego typu na
leżał „Orędownik Urzędowy Powiatu
Tczewskiego", na jego łamach za
mieszczano uchwały i inne decyzje sta
rosty tczewskiego. Niestety nie udało
się ustalić okresu, w którym czasopi
10
smo to wychodziło .
Charakter rocznika sprawozdaw
czego miał „Kalendarz Kościelny dla
Parafii św. Józefa". Jego założycielem
i pierwszym redaktorem był ks. Ber
nard Bączkowski, a po jego przenie
sieniu do Chełmna, redakcją „Kalen
darza..." zajął się ks. Władysław
Młyński. Omawiane czasopismo wy
chodziło w latach 1921-1939 i oprócz
kalendarza zawierało szczegółową re
lację z życia parafii w danym roku oraz
w latach budowy nowego kościoła,
dokładne relacje z postępu prac.
Tczew w okresie międzywojennym
był ważnym ośrodkiem wydawniczym
mniejszości niemieckiej. Na terenie
miasta działała spółdzielnia wydawni
cza „Helios". Jej właścicielem był Otto
Martin, główną rolę w kształtowaniu
profilu wydawnictwa odgrywał jed
nak jego współwłaściciel dr Max
Krull 1 1 . Krull był redaktorem naczel
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wódzki Pomorski w Toruniu, Wydział Spo
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nym i wydawcą „Pommereller Tageblatt" - gazety, która wychodziła
w Tczewie od 1851 roku pod nazwą
„Dirschauer Zeitung" (zmiana na
12
zwy nastąpiła w 1924 r.) . Redaktor
naczelny starał się uczynić z gazety
monopolistkę na terenie północne
go Pomorza. Pomimo stanowiska
zbliżonego do „Deutsche Vereinigung", Krull starał się zachowywać
niezależność względem Bydgoszczy.
W ramach rozwoju pisma zaczęto
wydawać mutacje „Pommereller Tageblatt". Należały do nich „Karthauser Z e i t u n g " (dla Kartuz),
„Schónecker Zeitung" (dla Skarszew)
i „Berenter Zeitung" (dla Kościerzy
ny). W chwili najwyższego rozwoju
nakład „Pommereller Tageblatt" wraz
z wszystkimi mutacjami wynosił oko
ło 7 tys. egzemplarzy. Kurczące się
wpływy Niemców na Pomorzu dopro
wadziły do ciągłego spadku nakładu
gazety i w 1932 roku wynosił on 3000
egz., a mutacje już przestały wycho
dzić 13 . Piętrzące się kłopoty finanso
we doprowadziły w końcu do likwida
cji „Pommereller Tageblatt", nastąpiło
to 3 lmarca 1937 roku 14 . Omawiana ga
zeta w swoich artykułach często nie
przychylnie ustosunkowywała się do
władz polskich. Ingerencja cenzury za
pobiegała umieszczaniu szczególnie
napastliwych artykułów. W grudniu
1924 roku redaktor naczelny Krull zo
stał skazany na karę więzienia za, we
dług Sądu Okręgowego w Starogar
dzie: zohydzanie zarządzeń państwa,
pobudzanie do gwałtów, ujemne wy
rażanie się w piśmie o sądach pol
skich, umyślnym rozsiewaniu zmyślo
nych i niezgodnych z rzeczywistością
faktów15.
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Działająca na terenie Tczewa spół
ka wydawnicza „Helios" drukowała
także tygodnik „Der Landbund", miał
on w 1935 roku nakład 8680 egz. i był
organem niemieckich kółek rolniczych
16
i kas Reiffeisena na Pomorzu .
Charakteryzując prasę niemiecką
wychodzącą w przedwojennym Tcze
wie należy wspomnieć o organie
tczewskiego oddziału VdK „Stimme
der Heimat". Pierwszy numer tego ty
godnika ukazał się 1 sierpnia 1937 roku
i początkowo miał nakład 500 egzem
17
plarzy . Redaktorem naczelnym i wy
dawcą był Paul Zimnoch, który po
czątkowo korzystał z usług gdańskiej
drukarni A. Fookena. Dość znaczna
popularność „Stimme der Heimat" po
zwoliła na uruchomienie przez wydaw
cę w czerwcu 1938 roku własnej dru
18
karni w Tczewie . Omawiany tygodnik
zawierał niemal wyłącznie treści reli
gijne i związane z działalnością VdK.
Podawał również wiadomości lokalne
i ważniejsze wydarzenia ze świata zwią
zane z mniejszością niemiecką19.
Stosunkowo bogato rozwinięta
prasa lokalna przedwojennego Tcze
wa przyczyniała się do wzrostu zain
teresowania mieszkańców sprawami
miasta i najbliższej okolicy. Dzięki licz
nym czasopismom tczewianie mogli
zapoznać się z przeszłością miasta,
jego życiem kulturalnym i politycznym
oraz aktualnymi problemami. Codzien
na prasa w omawianym okresie zastę
powała popularne dzisiaj środki ma
sowego przekazu jakimi są radio
i telewizja. Była ona często, wobec po
siadania niezbyt dużej ilości radiood
biorników jedynym źródłem informa
cji o wydarzeniach w najbliższej
okolicy, na terenie Polski i na świecie.
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ZBIGNIEW WOJSZKO

Swarożyńska parafia
dawniej i dziś

1276 roku książę pomorski Mściwoj I (Mestwin I)
przekazuje klasztorowi w Oliwie m.in. wieś Swa
rożyn. W 1282 roku Mściwoj II (Mestwin II) od
biera dobra Beyzenburgom (wymieniany jest syn Jana,
Henryk) i ich kuzynom, gdyż ci opowiedzieli się za Brandenburczykami. W tym samym roku w październiku, książę
Mściwoj II nadaje biskupowi kujawskiemu, Albertowi, wsie
Swarożyn i Subkowy. Akt potwierdza przekazanie dóbr
w 1290 roku biskupowi kujawskiemu, które odebrano po
1
przedniemu właścicielowi za zdradę .
W 1301 roku zostają nadane przez biskupa kujawskiego,
Gerwarda, sołectwa w Subkowach i Swarożynie, Henrykowi
- synowi starego sołtysa z Gniewa i Janowi z Lignów (de Lywnow) świeżo założonej wsi pod Gniewem, celem osadzenia
tam wsi na prawie niemieckim. Znane jest poświadczenie Rady
Miejskiej w Elblągu z 1304 roku, że Katarzyna de Benzenenborch z dziećmi swymi (prawdopodobnie właścicielka dóbr
sprzed 1282 r.) zrzeka się prawa do wsi Swarożyn na korzyść
biskupa Gerwarda. Majątek nie był długo w posiadaniu bi
skupa, bo już w roku 1305 dobra zostają nadane na własność
braciom Henrykowi i Janowi Zwadajewiczom (Swadaiawiz),
w tym samym roku Piotr Święcą z Nowego - wojewoda po
morski, Piotr - kasztelan tczewski i Ramota - podkomorzy,
poświadczają, że bracia Henryk i Jan Zwadajewiczowie, bę
dący w kłopotach finansowych, sprzedali część wsi swej
klasztorowi w Oliwie na budowę młyna. W następnym roku
Jan zginął ugodzony pociskiem z kuszy w bitwie pod Rokit
kami (niedaleko Tczewa), walcząc u boku króla Władysława
Łokietka z Brandenburczykami2.
Z przełomu XIII/XIV wieku pochodzą, oprócz Swaro
żyna, osady: Waćmierz (1282 r.), Zwierzynek (1305 r.), Szpęgawsk (1341 r.), Liniewko, Goszyn, Zduny (1342 r.), Wędkowy(1400r.).
Trzy osady: Waćmierz, Szpęgawsk i Zwierzynek były
lokowane na prawie polskim. Wszystkie wyżej wymienio
ne wsie były własnością rycerską, a lennicy 'byli zobowią
zani do służby wojskowej. Ludność miejscowa, rycerska
i mieszczańska nie była dopuszczana przez Krzyżaków do
rządów, najwyższą funkcją była godność chorążego i sę
dziego ziemskiego. Jednym z dostojników był Piotr ze Swa
rożyna - sędzia tczewski3.
Dnia 15 września 1309 roku wystawiony został doku
ment w Tczewie przez tamtejszego komtura Zygfryda, że
Henryk Zwadajewicz ze wsi Swarożyn zaciągnął pożyczkę
od opata Rudygiera z Oliwy. W dniu 4 stycznia 1329 roku
biskup kujawski, Mateusz darowuje Klasztorowi Oliwskiemu 20 posiadłości, w tym Swarożyn. W 1334 roku wymie
niany jest Minczka von Schwarschin, około 1451-1453 wy
mieniany jest niejaki Tuchołka ze wsi Swarożyn, któremu
Krzyżacy zabrali bezprawnie majątek i lasy4.
Pomorze Gdańskie w latach 1300-1306, w okresie rzą
dów czeskich, wchodziło w skład państwa polskiego, sta
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nowiąc jedną z jego dzielnic. Powtórne przejęcie Pomorza
Gdańskiego przez Władysława Łokietka nastąpiło w listo
padzie 1306 roku.
W czasach Mściwoja II Krzyżacy przekroczyli lewy
brzeg Wisły, upominając się o przyrzeczoną im przez Sam
bora II ziemię gniewską, którą sądownie wygrali przed le
gatem papieskim, Filipem z Fermo. W 1308 roku Krzyża
cy zajęli całe Pomorze Gdańskie, zaś największym ich
5
sukcesem było opanowanie szlaku wodnego na Wiśle .
Po utracie Pomorza oraz ujścia Wisły, Polska rozpoczęła
starania o odzyskanie utraconych ziem. W procesie inowro
cławskim zapadł wyrok korzystny dla Polski. Kolejnym roz
strzygnięciem sprzyjającym Polsce był wyrok w procesie
warszawskim w 1339 roku, którego jednak Krzyżacy nie przy
jęli. Polacy udali się również ze skargą na sobór w Konstan
cji pod przewodnictwem Pawła Włodkowica w 1415 roku.
Po zajęciu tych ziem Krzyżacy starali się oderwać archi
diakonat pomorski od diecezji włocławskiej, przedstawiając
papieżowi Marcinowi, propozycję przeniesienia stolicy
z Włocławka na Pomorze, utworzenia odrębnej diecezji
w Gdańsku lub Gniewie oraz ustanowienia odrębnego wikariatu apostolskiego, niezależnego od biskupów włocław
skich. Plany te spełzły jednak na niczym i stan ten prze
trwał do 1821 roku.
Swarożyn i inne wsie, które tworzą obecnie parafię
swarożyńska, w czasie panowania krzyżackiego weszły
w skład okręgu sobowidzkiego, jednego z okręgów wójto
stwa tczewskiego. Zakon krzyżacki zorganizował na zaję
tych terenach akcję osadniczą. Na obszarze Pomorza Gdań
skiego kolonizacja polegała na przeobrażaniu ustroju wsi.

Pomorze Wschodnie w latach 1466-1772
Źródło: G. Labuda, Historia Pomorza, Poznań 1969
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W okresie wcielenia ziemi gdańskiej do Polski w 1454
roku wieś weszła w skład powiatu tczewskiego, a przyna
leżność kościelna do diecezji włocławskiej utrzymała się
6
do 1821 roku .
Najstarszy kościół w rejonie Swarożyna był w Lubiszewie, wymieniany już w roku 1198. W XIII wieku zostaje
rozwinięta sieć parafialna, powstają kościoły w Gorzędzieju i Subkowach. Swarożyn należał prawdopodobnie do
parafii w Gorzędzieju lub Subkowach, ze względu na poło
żenie po drugiej stronie rzeki Motławy w stosunku do Lubiszewa. W drugiej połowie XVI wieku wchodził już w skład
parafii lubiszewskiej, która w 1596 roku została połączona
z tczewską. W 1520 roku zaczęły zaznaczać się pierwsze
przejawy reformacji. W XVI wieku luteranizm rozpowszech
nił się nie tylko w miastach, ale też zaczął przenikać na
wieś. W Swarożynie wśród ludności był znaczny udział
protestantów, ale miał też Swarożyn gorliwych katolików.
W 1566 roku Andrzej ze Swarożyna darował klasztorowi
w Oliwie 1000 talarów. Nowy kościół w Swarożynie pobudo
wał Michał Swarożyński za zezwoleniem biskupa Rozrażewskiego przed rokiem 1583. Do filii kościoła do Swarożyna
przybywał co trzecią niedzielę pleban z Lubiszewa. O istnie
niu kościoła - kaplicy św. Katarzyny, wspomina wizytacja
biskupa Mikołaja Gniewosza w 1649 roku, ale już w 1701 roku
w sprawozdaniu wizytacyjnym Krzysztofa Antoniego Szembeka jest mowa, że spłonęła przez niedbalstwo owczarza. Na
jej miejscu stała figura i czasami grzebano tam zmarłych7.
Do parafii lubiszewskiej należały w końcu XVI wieku
osady włościańskie Lubiszewo i Rukocin oraz majątki szla
checkie: Stanisławie, Małżewo, Małżewko, Wędkowy, Gosino, Linowko i Swarożyn; była to rozległa parafia. W szla
checkim Lubiszewie do kościoła należało w 1570 roku 8 włók
ziemi. Biskup Rozrażewski w 1596 roku połączył Lubisze
wo z Tczewem, aby zwiększyć dochody tamtejszemu pro
boszczowi zubożałemu podczas reformacji.
Reformacja luterańska na Pomorzu była powiązana z ru
chami społecznymi, zwłaszcza w tak dużych miastach, jak
Gdańsk, Elbląg, Toruń. Krytyce zostały poddane istnieją
ce stosunki kościelne i społeczne, oczekiwano poprawy
warunków życia oraz odebrania dotychczasowych przy
wilejów duchowieństwu katolickiemu. Dążono do ewan
gelicznej równości wszystkich. Zwolennikami nowych prą
dów było m.in. niższe duchowieństwo Gdańska oraz
archidiakonatu pomorskiego i kamieńskiego.
Nauki padały na podatny grant, często z winy samego
kiera katolickiego. Do rozwoju protestantyzmu przyczyni
ła się też ożywiona działalność Gdańska w kontaktach z za
granicą, nowe prądy poprzez miasto oddziaływały na cały
archidiakonat pomorski. Pomimo stosowania ostrych kar,
idei reformacji nie udało się powstrzymać.
Odpowiedzią Kościoła katolickiego na reformację był
zwołany przez papieża Pawła III w 1545 roku w Trydencie
XIX sobór powszechny. Zakończył się on w 1563 roku
podczas panowania papieża Piusa IV. Sobór odrzucił głów
ne idee reformacji, zainicjował reformę Kościoła rzymsko
katolickiego, wydając wiele dekretów w sprawach wiary,
moralności i dyscypliny kościelnej.
Skutecznie postanowienia posoborowe zaczął wpro
wadzać dopiero od 1581 roku biskup Hieronim Rozrażew
ski (1535-1600), wizytując całą diecezję oraz sprowadzając
jezuitów do podgdańskich Starych Szkotów. Praca jezu
itów zaowocowała licznymi nawróceniami wśród ludności
wiejskiej oraz wśród gdańskich mieszczan.
W drugiej połowie XVI wieku archidiakonat pomorski
obejmował dekanaty: lęborski, pucki, mirachowski, gdań-
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ski, steblewski, tczewski, zaborski, gniewski, nowski
i świecki. Należały one do diecezji włocławskiej, a ta do
metropolii gnieźnieńskiej.
Gdańsk do drugiego rozbioru należał do Polski. Z czę
ści, którą zagarnęły Prusy, utworzono oficjałat generalny
tczewski, który przestał istnieć w 1793 roku, gdy Gdańsk
8
zajął król pruski .
Właścicielami majątku w Swarożynie w drugiej poło
wie XVI wieku byli Mikołaj Swarożyński herbu Kot, o któ
rym wiadomo, że był gorliwym katolikiem, posiadającym
35 łanów chełmińskich i Jan Pierzcha herbu Flądra, również
Pomorzanin, który posiadał 14,5 łana. W 1606 roku Jan
Czapski z Bękowa pojmuje za żonę jedyną córkę Mikołaja
Swarożyńskiego. Od tego momentu Swarożyn był w po
siadaniu rodziny Czapskich, którzy płacili podatek w wy
sokości 1 florena i 18 groszy. W 1682 roku właściciel Jan
Piotr Czapski od czterech ogrodników płacił 16 groszy po
datku. W tym czasie istniał młyn, który wchodził w skład
pierwszych założeń folwarcznych. Według wizytacji Sza
niawskiego w 1710 roku, proboszcz pobierał ze Swarożyna
15 korców żyta i tyle samo owsa, dawniej zaś po 23 korców
każdego zboża. W roku 1780 proboszcz dostawał już tylko
9 korców żyta i tyle samo owsa. Zmniejszenie świadczeń
na rzecz proboszcza wynikało ze zmniejszającej się liczby
katolików. W tym czasie Swarożyn liczył 104 katolików i 58
ewangelików i należał do rodziny Potulickich9.
Z ziem zagarniętych przez Prasy w pierwszym rozbio
rze Polski w 1772 roku została utworzona prowincja Prasy
Zachodnie, wchodząca w skład państwa pruskiego. Król
Fryderyk II na zagarniętych terenach wprowadził ustrój
przygotowany na długo przed rozbiorem Polski. Władza
administracyjna była sprawowana przez Kamerę Wojenną
i Domen w Kwidzynie, władza sądownicza była sprawowa
na przez Regencję, również w Kwidzynie. Prowincja zosta
ła podzielona na powiaty z landratami na czele. Został utwo
rzony powiat starogardzki, który wchłonął powiat tczewski.
W latach 1772-1773 zostały przeprowadzone lustracje, za
rządcą Swarożyna był Godawski, młynarzem Michał Loss,
było 4 rzemieślników, 13 danników mających gospodar
stwa 1-3 morgowe i 17 bezrolnych pracowników. W 36 ro
dzinach było 76 dzieci, 13 osób samotnych i 23 osoby cze
ladzi. Całkowita liczba mieszkańców wynosiła 184. Wśród
nazwisk 21 posiadało brzmienie polskie i 14 niemieckie.
Tab. 1 Charakter wsi przyszłej parafii swarożyńskiej
i struktura wyznaniowa ludności w końcu XVIII w.
Wieś

Rodzaj wsi

Swarożyn

Wieś szlachecka,
folwark z 2 młynami
i 2 karczmami

Liczba
domów

Liczba
mieszk.

Katolików Niekatolików
Liczba % Liczba %

23

162

104

64

58

36

Goszyn

Wieś, folwark

6

103

68

66

35

34

Wędkowy

Wieś szlachecka,
folwark

13

126

70

56

56

44

12

65

20

31

45

69

1

-

-

-

-

-

22

150

150

100

_

_

Liniewko

Dobra szlacheckie

Zabagno

Nowe wybudowanie

Waćmierz

Wieś chłopska,
folwark

Waćmierek

Folwark

7

62

50

81

12

19

Szpęgawsk

Wieś, folwark

31

-

-

-

-

-

Zduny

Folwark

10

-

-

-

-

-

Źródło: Z. Kratochwil, 700 lał Swarożyna. Studia pelplińskie, Pel
plin 1982

KMR

W pierwszej połowie XIX wieku zostały przeprowa
dzone reformy rolne przez władze pruskie, zniesiono pod
daństwo oraz wspólnoty między ziemiami dworskimi i chłop
skimi, uwłaszczono chłopów. Folwarki z pańszczyźnianych
zostały przekształcone w kapitalistyczne, oprócz uprawy
roli prowadzono też zakłady przemysłowe.
Przez kolejne lata majątek w Swarożynie zmieniał swo
ich właścicieli, w latach 1872-1891 należał do rodziny Wernikowskich i w tym czasie był jednym z największych ma
jątków w okolicy. Od 1800 roku prowadził dużą hodowlę
owiec merynosów, które sprowadził dziedzic majątku z Subków, Heine z Saksonii. W 1806 roku właścicielami zostali
von Versnowie. Powstało pierwsze założenie dworsko-parkowe, wybudowano dwór z tarasem i balkonem oraz zało
żono ogród krajobrazowy. W 1825 roku właścicielem zo
staje Wilhelm von Paleske; według stanu z 1869 roku dobra
wraz z Ludwigsthal, Neumuhl, Zabagnem i Zalewken miały
powierzchnię 5235,82 morgów, mieszkało tam 339 osób,
w tym 140 katolików, 199 ewangelików, wymienionych jest
28 zagród. W przeciągu dwóch lat zmieniają się relacje licz
bowe pomiędzy katolikami i protestantami, w roku 1871
żyło 367 osób, 339 autochtonów, w tym 216 katolików i 151
ewangelików. Liczba zagród nie zmieniła się. Od 1885 roku
dobra rycerskie z folwarkiem Ludwigsthal, Nowym Młynem
z wybudowaniami Zabagno, Zalewki, cegielnią i stacją kole
jową miały 1336 ha powierzchni, w tym 798 ha gruntów or
nych, 73 ha łąk i pastwisk oraz 414 ha lasu. W Swarożynie
mieszkało 353 katolików i 198 ewangelików w 40 zagrodach
złożonych ze 107 budynków. W folwarku istniała gorzelnia,
cegielnia i tartak parowy, prowadzono handel drewnem. Swa
rożyn z Goszynem i Wędkowami tworzył Majorat10.
Reorganizacja diecezji chełmińskiej została przeprowa
dzona bullą Piusa VII „De salute animarum" dnia 16 lipca
1821 roku. Jej mocą diecezję chełmińską wielokrotnie po
większono.
W skład zreorganizowanej diecezji weszły - po lewej
stronie Wisły: z diecezji włocławskiej cały archidiakonat
pomorski (9 dekanatów: Gdańsk, Gniew, Lębork, Mirachowo, Nowe, Puck, Starogard, Świecie i Tczew) i dekanat for
doński z archidiakonatu kruszwickiego (3 dekanaty: Człu
chów, Tuchola i część więcborskiego, zwanego odtąd
kamieńskim). Po prawej stronie Wisły: z diecezji płockiej
Ziemia Michałowska (dekanat górznieński) wraz z parafią
Białuty. Stolicę diecezji 3 sierpnia 1824 roku przeniesiono
z Chełmży do Pelplina, zostawiając jej nazwę. Kościół klasz
torny cystersów stał się katedrą biskupów chełmińskich.
Dalsza zmiana granic nastąpiła po zakończeniu pierwszej
wojny światowej i po odrodzeniu się państwa polskiego.
Przez Traktat Wersalski i plebiscyty wytyczone zostały
granice. Diecezja poniosła ubytki terytorialne na rzecz Nie
miec i Wolnego Miasta Gdańska. Zawarty został konkor
dat pomiędzy Polską a Stolicą Apostolską 10 lutego 1925
roku. Papież Pius XI wydał bullę „Vixdum Poloniae unitas"
w dniu 28 października 1925, ustalając granice diecezji. Stan
ten przetrwał do 25 marca 1992 roku. Dekretem z 28 grudnia
1926 roku została przeprowadzona reorganizacja dekanalna przez biskupa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego".
Napływająca ludność pruska, zarówno właściciele jak
i pracownicy oraz przeprowadzana germanizacja, powodo
wała zmiany struktury językowo-etnicznej na tym terenie.
Młodzież była pozbawiona polskich szkół średnich w pierw
szych latach po zaborze, dlatego mogła korzystać tylko ze
szkół elementarnych. W roku 1825 został wprowadzony
przymus szkolny. Z tego okresu pochodzi szkoła w Swaro
żynie jako jedna z ośmiu szkół parafii katolickiej i ewange

lickiej w Tczewie. Źródła podają, że spośród 61 dzieci 35
umiało biegle czytać po niemiecku i po polsku, nauczyciel
był katolikiem, nauka religii odbywała się w języku pol
skim. W 1887 roku w Swarożynie były dwie szkoły: katolic
ka, w której uczył Wojciech Rekowski 61 dzieci oraz ewange
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licka, gdzie nauczycielem był Karol Bohnke z 48 dziećmi .
W powiecie starogardzkim było 60 tysięcy katolików
i 30 tysięcy ewangelików. Ludność ewangelicka należała
do czterech parafii: Starogard, Tczew, Borzechowo, Skórcz.
Do parafii starogardzkiej należało (1876 r.) 6700 osób za
mieszkałych w 53 wioskach, m.in. w Swarożynie, do parafii
tczewskiej należało 6500 osób.
Budowę kościoła protestanckiego w Swarożynie zapo
czątkował zapis testamentowy w wysokości 4 tysięcy tala
rów właściciela Waćmierza, Teodora von Kriesa z 1868 roku.
Parafie w Tczewie, Starogardzie i Sobowidzu zgodziły się
na wyłączenie kilkunastu swoich wsi oraz przydzielenie
ich do przyszłej parafii w Swarożynie. Brak zgody przez
rodzinę von Palesky na oddanie ziemi pod kościół spo
wodowało przymusowe wywłaszczenie w 1894 roku
i przyznanie gminie ewangelickiej dwóch parceli o łącznej
powierzchni 2 ha za sumę 4014 marek.
Ministerstwo spraw duchownych wydało w dniu 28 lu
tego 1889 roku zarządzenie o utworzeniu nowej parafii, którą
włączono do diecezji Wyżyny Gdańskie. Do momentu wy
budowania kościoła nabożeństwa odbywały się w szkole.
W dniu 16 sierpnia 1894 roku minister wyraził zgodę na
budowę kościoła, którą rozpoczęto 31 sierpnia. Od maja do
października instalowano organy za sumę 4030 marek. Dnia
19 września 1895 roku poświęcenia dokonał Doeblin superintendent.
W 1913 roku powstała nowa parafia ewangelicka w Tu
rzu, część wiernych przeszło do niej z parafii swarożyńskiej.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości powstało
województwo pomorskie z siedzibą w Toruniu.
W 1925 roku doszło do częściowej parcelacji majątków
niemieckich. W tym też roku na działce udostępnionej przez
barona von Palesky zbudowano kaplicę. Rozpoczęto rów
nież starania o wyznaczenie miejsca na własny cmętarz.
Ludność katolicka Swarożyna należała do parafii w Lubiszewie. W 1935 roku została nabyta działka z parceli mająt
ku położonego na południowo-zachodnim końcu wsi.
W kwietniu tego roku administrator lubiszewski ks. Adam
Piechowski poświęcił cmentarz. W 1937 roku biskup cheł
miński, Wojciech Stanisław Okoniewski utworzył w Swa
rożynie samodzielną parafię i przydzielił osiem wsi wyłą
czonych z parafii lubiszewskiej: Swarożyn, Wędkowy,
Zabagno, Goszyn, Liniewko, Zwierzynek, Młynki, Po
lesie oraz jedną z parafii kokoszkowskiej - Zduny oraz dwie
z parafii subkowskiej: Waćmierz i Waćmierek.
Administratorem został mianowany wikariusz ze Zble
wa, ks. Józef Bystroń, dziekan ks. Paweł Czapiewski przeka
zał mu drewnianą kaplicę wewnątrz otynkowaną i pomalo
waną farbą olejną z ołtarzem i dwiema figurami. Przydzielono
nowej parafii 38 ha z ziemi beneficjalnej. Biskup podarował
monstrancję i kielich. Parafia otrzymała za patrona św. An
drzeja Bobolę13. W latach 1937-1939 została pobudowana
plebania, fundamenty kościoła i mury na wysokość 2 m14.
Po drugiej wojnie światowej życie religijne katolików
przeniosło się na teren dotychczasowej parafii ewangelic
kiej. Starosta tczewski przekazał parafii w użytkowanie poewangelicki kościół z zabudowaniami i ziemią. Na dawnym
miejscu pozostał cmentarz, kaplica została zniszczona pod
czas działań wojennych. Poświęcenia kościoła 1 lipca 1945
roku dokonał ksiądz Franciszek Chyliński. Kuria Biskupia

dekretem z 2 lipca 1945 roku powierzyła administrowanie
parafią ks. Stefanowi Adamowiczowi, byłemu proboszczo
wi w Annopolu w diecezji łuckiej. Ksiądz zamieszkał w by
łej pastorówce, plebanię katolicką wydzierżawił Urzędowi
Gminnemu w Godziszewie na przedszkole dla dzieci swarożyńskich.
Następnym administratorem został 12 listopada 1946
roku ks. Feliks Żelewski, proboszcz z Ryńska. Po jego śmierci
został powołany ks. Feliks Piechowski, wikariusz kościoła
św. Mateusza w Starogardzie. Dnia 31 sierpnia 1980 roku
Kuria Biskupia mianowała proboszczem parafii swarożyńskiej ks. Edmunda Kullasa, wikariusza parafii w Gdyni Or
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łowie, który tę funkcję pełni do dziś .
Bullą „Totus tuus Poloniae populus" z 25 marca 1992
roku, papież Jan Paweł II, dokonał reorganizacji terytorialnej
kościoła. Mocą tej decyzji diecezja chełmińska przestała ist
nieć. Jej terytorium weszło w skład nowo utworzonych jed
nostek kościelnych: archidiecezji gdańskiej, diecezji pelplińskiej i toruńskiej, zaś część dekanatu fordońskiego włączono
do archidiecezji gnieźnieńskiej. Diecezja pelplińska otrzyma
ła nazwę od stolicy biskupiej. W jej skład weszło 19 dekana
tów z dawnej diecezji chełmińskiej oraz 6 dekanatów z diece
zji koszalińsko-kołobrzeskiej. Do diecezji wcielono dekanat
wierzchuciński z archidiecezji gnieźnieńskiej.
W 1992 roku diecezja pelplińska obejmowała obszar
13361 km2 posiadała 3 kapituły: katedralną oraz dwie kolegiackie w Kamieniu i Kartuzach, 5 delegatur biskupich,
29 dekanatów, 284 parafie, 3 parafie bizantyjsko-ukraińskie.
Patronami ogłoszono Św. Wawrzyńca i Św. Bernarda, który
jest zarazem patronem Pelplina16.
ościół w Swarożynie jest usytuowany na lekkim
wzniesieniu, po północnej stronie szosy prowadzą
cej z Tczewa do Starogardu Gdańskiego. Od stro
ny północno-zachodniej znajduje się plebania i budynek
gospodarczy. Przed kościołem od strony południowej ro
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sną pojedyncze drzewa kasztanowca. Wymiary kościoła
wynoszą: 21,8 x 16,8 x 7,25-10,25 metra, prezbiterium 5,75
x 3,40 metra.
Sklepienie w prezbiterium jest krzyżowe, w nawie głów
nej otwarte, belkowane. Wymiary wieży: 5,8 x 4,8 x 30,0
3
metra, kubatura kościoła wynosi 2649 m . Budynek kościoła
zbudowany został w stylu neogotyckim, murowany jest
z cegły, licowany o wątku główkowym, kryty dachówką
holenderską. Fundamenty wykonane są z kamienia łupa
nego, na narożnikach i przy obramieniach okien został wy
kończony cegłą. Od północy i południa znajduje się bla
szany okap. Obramowanie okien oraz dekoracje
wykonane są z cegły profilowanej. Bryła kościoła nie
jest podpiwniczona, korpus i węższe prezbiterium po
kryte są dachami dwuspadowymi, połać zachodnia ko
ścioła jest dłuższa od wschodniej, przykrywająca także
wąską nawę boczną. Aneks południowo-zachodni jest
kryty dachem wielopołaciowym. Dostawiona od pół
nocno-zachodniej strony wieża jest kryta dachem na
miotowym, przerwanym latarnią. Parterowy aneks przy
wieży został pokryty ćwiartką dachu czterospadowe
go. Do kościoła prowadzą trzy wejścia: główne, drzwi
boczne od frontu i wejście do zakrystii oraz dodatkowe
wejście na dzwonnicę.
Elewacja południowa jest zakończona szczytem dwu
kondygnacyjnym. Od zachodu została przedłużona o ścia
nę aneksu, w którym znajdują się schody prowadzące na
chór. W środkowej części elewacji, w wysokim cokole znaj
duje się neogotycki portal, który łączy się z pierwszą kon
dygnacją, zachodząc na nią. Portal ujęty został po bokach
sterczynami oraz prostymi żabkami, nad drzwiami wejścio
wymi znajduje się okno tworzące z drzwiami kompozycję.
Po obu stronach portalu znajdują się blisko siebie, po trzy,
małe neogotyckie okna w prostych glifach. W pierwszej
kondygnacji znajdują się symetrycznie umieszczone dwie
blendy, każda składająca się z trzech wąskich neogotyc-

Widok kościoła od strony południowej
Fot. ze zbiorów autora
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kich okien. W drugiej kondygnacji w okrągłej blendzie
umieszczona jest rozeta, składająca się z okrągłych profilo
wanych okien w ceglanych opaskach. Rozetę tworzy osiem
małych okien wokół jednego większego. W każdym oknie
umieszczony jest witraż. Szczyt elewacji został zakończo
ny po bokach rzędami wysuniętych cegieł. W wierzchołku
cegły są wgłębione i przedstawiają znak krzyża. W cokole
aneksu w arkadzie znajdują się prostokątne drzwi, na wy
sokości pierwszej kondygnacji umieszczone są dwa małe
neogotyckie okna.
Elewacja wschodnia została wykonana jako jednokon
dygnacyjna w formie regularnej. Ściana została podzielo
na czterema blendami, każda składająca się z trzech neogo
tyckich okien w ceglanych opaskach (środkowe okno jest
wyższe).
Elewacja północna została przesłonięta prawie w ca
łości przez prezbiterium. Fragment szczytu został wy
konany tak samo jak w elewacji południowej. Ściana
północna prezbiterium jest jednoosiowa. W środkowej
części ściany znajduje się blenda, składająca się
z dwóch neogotyckich okien i jednego okrągłego usy
tuowanego nad nimi. Wszystkie okna wykończone są
w ceglanych opaskach.
W ścianie północnej wieży, w cokole i w pierwszej kon
dygnacji znajdują się po dwa neogotyckie, zamknięte okna.
Jedno umieszczone jest w cokole w uskokowym glifie.
W drugiej kondygnacji są cztery neogotyckie blendy.
Dwie środkowe składają się z prostokątnych okien i uję
te są wspólną ślepą arkadą, obejmującą także kolistą
blendę nad nimi. W drugiej kondygnacji można wyróż
nić pięć wysokich blend, pod którymi widnieje fryz
z wgłębionych w formie kostki cegieł. W trzech środ
kowych blendach w górnej części znajdują się okna.
W ścianie zachodniej wieży widnieje cokół, który jest
zamknięty. W ślepą arkadę wbudowane zostały prosto
kątne drzwi. Ściana południowa i wschodnia wieży jest
podobna do północnej. Do ściany południowej wieży
przylega aneks. W ścianie zachodniej znajduje się neo
gotyckie okno, a w ścianie południowej w arkadzie wbu
dowane są prostokątne drzwi.
Kościół jest dwunawowy, prezbiterium jest niższe
niż nawa główna. Poziom posadzki w prezbiterium jest
wyższy niż w nawie głównej.
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W części zachodniej kościoła znajduje się chór, który
jest wsparty na dwóch drewnianych słupach. Na chórze
znajduje się ślepa arkadowa balustrada. Pod chórem, w czę
ści środkowej, wydzielona została kruchta. Po stronie za
chodniej widoczna jest wąska nawa boczna, otwarta dwoma
półkolistymi arkadami w neogotyckich blendach. W części
górnej nawy, na wysokości chóru, znajduje się empora. Okna
zamknięte są w neogotyckich glifach. Sklepienie wykonane
jest w formie beczkowej o konstrukcji drewnianej'7. Na chó
rze znajduje się strop belkowy, wykonany z drewna sosno
wego, podłoga zaś z desek sosnowych czopowanych. Balu
strada wykonana jest z drewna sosnowego politurowanego.
Posadzka w kościele położona jest z płyt chodnikowych,
pod ławkami znajduje się podłoga z desek sosnowych. Drzwi
wykonane są z drewna miękkiego. Okna są pojedyncze, żela
zne. Schody na chór i wieżę wykonane są z drewna sosno
wego. Konstrukcja dachu wieży jest drewniana, pokryta łup
kiem. W kościele znajdują się: organy pięcioregistrowe, ławki
kościelne są również wykonane z drewna sosnowego. Dwa
dzwony o średnicy 1 m i 0,85 m18.
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Mason podejrzany

iemieckie loże masońskie znajdowały się pod baczną
obserwacją polskich władz samorządowych i policji.
W raporcie policyjnym z dnia 23 maja 1921 roku,
opisującym działalność loży tczewskiej, toruńskiej, gru
dziądzkiej i chojnickiej, napisano, że: ...działalności anty
państwowej ze strony członków podanych wyżej organi
zacji nie
stwierdzono,lecz
istnieje poważne zupełnie
podejrzenie, że organizacje masońskie, których członko
wie są wyłącznie Niemcami lub Żydami, i to znanymi hakatystami, działają na szkodę Państwa, a mając do dys
pozycji odpowiednie środki, mogą być nawet bardzo
niebezpieczni dla Państwa. Dlatego zarządziłem ścisłą
obserwację działalności lóż masońskich i osób wchodzą
cych w ich skład.
Kolejny, bardzo obszerny raport, opracowany przez
Wydział Bezpieczeństwa Publicznego (Oddział Informacyj
ny) Wojewody Pomorskiego z dnia 22 października 1923
roku, był jeszcze bardziej nieprzychylny. Czytamy w nim
m.in.: ...Ażeby jednak należycie ocenić działalność łóż ma
sońskich, nie należy opierać się na ich oficjalnych usta
wach, które przeznaczono raczej dla Władz Państwowych
względnie dla nowo wstępujących członków, pod pozo
rem szumnych haseł humanitarnych, nauki, towarzyskości, skrzętnie ukrywają właściwe cele masonerii, stop

niowo tylko wyjaśniają zaufanym i na wyższe stopnie po
suniętym
członkom1.
Tajemnica rytuału i symboliki wolnomularskiej sprawia
ła, że masoni byli podejrzewani o najgorsze zło także przez
zwykłą ludność i przez to zwalczani. W lutym 1925 roku
polska „Antyżydowska Liga dla obrony ojczyzny i wiary"
na podstawie antysemickiej rezolucji zażądała zamknięcia
tczewskiej loży i przekazania budynku inwalidom wojen
nym. Dziennik tczewski „Pommereller Tageblatt" z dnia
11 lutego 1925 roku przedstawił na swoich łamach tę spra
wę i podkreślił, iż pożałowania godny jest przy tych żąda
niach brak jakichkolwiek informacji o celu założenia loży, iż
ma ona podłoże chrześcijańskie, a za cel stawia sobie dzia
łania o charakterze humanitarno-socjalnym i z żydostwem
nie należy jej utożsamiać. Twórcy rezolucji nie zadali sobie
trudu poinformowania o rzeczywistych i prawnych celach
jej założenia. Przecież w Polsce wolno przy udziale pienię
dzy członków jakiegoś stowarzyszenia zbudować, bądź wy
nająć budynek.
Dosłownie napisano w tej gazecie: ...Jak głupie są tego
rodzaju rezolucje i czy nie lepiej byłoby ich zaniechać,
zauważyć natomiast jak szeroki zasięg ma to stowarzy
szenie. Patriarcha Kościuszko podczas swojego pobytu
w Stanach Zjednoczonych także został członkiem łoży
wolnomularskiej. Należy wziąć pod uwagę fakt, że Pol
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ska stara się obecnie o kredyt w Nowym Jorku, w którym
mieszka 100 braci - wolnomularzy (w tym około 22 mó
wiących językiem niemieckim),
którzy uczestniczą we
władzy i stanowią nowojorską finansjerę. Lecz w tym
kraju zawsze fanatyzm góruje nad zdrowym rozsądkiem
2
i
umiarkowaniem .
W „Gońcu Pomorskim" nr 176/1929 rok, dzienniku zwią
zanym z obozem narodowo-katolickim (Stronnictwem Na
rodowym), w związku ze zbliżającymi się wyborami do sa
morządu (wysocy dygnitarze loży pełnili także funkcje
radnych samorządowych), w artykule „Wybory do Rad
Miejskich", gdzie atakowano także członków obozu sana
cyjnego, napisano: ...Wiemy o tern, że tu i ówdzie do Rad
Miejskich tu na Pomorzu wysuwają się kandydaci „z na
szej sanacji", którym się przykrzy bez towarzystwa Ży
dów, z którymi nauczyli się pracować w jednym obozie.
Wiemy dalej, że sanatorzy nauczyli się iść w jednym towa
rzystwie z rozmaitemi bezwyznaniowcami, masonami i sekciarzami. Nie zaśmiecajmy przeto naszych Rad Miejskich
takimi kwiatkami, jeżeli nie chcemy doprowadzić do ru
3
iny naszych miast i ludności w nich mieszkającej .
Stronnictwo Narodowe, przy wsparciu Kościoła kato
lickiego, wyjątkowo zaciekle zwalczało wszelkiego typu
wolnomularstwo, często czyniąc z tej działalności hasła
przedwyborcze. W 1933 roku partia ta, zrzeszona w Obozie
Narodowym Obrony Samorządu, którego działaczem był

m.in. proboszcz parafii św. Krzyża - ks. Aleksander Kupczyński, w swej przedwyborczej odezwie, stwierdziła, że:
...Nie wolno nam dopuścić do tego, żeby ci, którzy z żydo
stwem i masoństwem się bratają, zażydzili nam Tczew
i wprowadzili
niedowiarstwo4.

Zburzenie Świątyni
Przeszkody
ze strony Państwa Polskiego i społeczeństwa nie stanowiły jedynej bariery w działal
ności lóż niemieckich. Po dojściu do władzy
Hitlera niemieckie wolnomularstwo złożyło mu wiernopoddańczy hołd. Obawiając się likwidacji Wielkie Loże staropruskie zadeklarowały, iż nie są masonerią, ale zakonami
narodowo-chrześcijańskimi. Mimo to Hitler zabronił w 1933
roku działalności wolnomularskiej, czego następstwem było
pogorszenie się sytuacji tczewskiej loży i w konsekwencji
skończyło się to jej zamknięciem. Biuletyn Katolickiej Agen
cji Prasowej z 17 grudnia 1934 roku informował, że na ze
braniu loży w dniu 30 czerwca 1934 roku zapadła uchwała
ojej likwidacji. W dniu 29 kwietnia 1935 roku zawarto umo
wę sprzedaży nieruchomości loży o wartości 35000 zł, utwo
rzonej spółce pod nazwą Grundstueckverwertungsgesellschaft sp. z o.o., składającej się z sześciu osób fizycznych
i trzech niemieckich osób prawnych. Tczewska placówka

postanowiła się rozwiązać w maju 1938 roku, jednak for
malności związane z regulacją spraw majątkowych - pro
blemami hipotecznymi, sprzedażą budynku i części rucho
mości oraz rozdysponowaniem uzyskanych zeń środków
- sprawiły, że czynności te przeciągnęły się do końca tego
roku. Dnia 22 listopada 1938 roku Prezydent RP wydał de
kret o rozwiązaniu zrzeszeń wolnomularskich i pokrewnych
w Polsce. Po otrzymaniu poleceń z Warszawy, 27 listopada
policja wkroczyła do pomieszczeń loży w Tczewie. Znale
zione spisy członków udostępniono prasie, które ta na
tychmiast opublikowała. Znajdująca się w stanie likwidacji
loża „Friedrich...", została ostatecznie rozwiązana przez wła
dze dnia 15 grudnia 1938 roku, gdy premier Felicjan Sławoj-Składkowski podpisał zarządzenie wykonawcze do de
5
kretu prezydenckiego .
Wówczas członkowie loży przenieśli wszystkie swoje
wkłady do innych niemieckich organizacji. Budynek wszedł
w posiadanie wspomnianej niemieckiej spółki zajmującej
się użytkowaniem nieruchomości (wpis do księgi grunto
wej zostałdokonany później, dnia 26 VI1942 r.), która prze
jęła jej hipoteczne zobowiązania. Bardzo interesujący był
skład osobowy tej organizacji: oprócz loży „Friedrich..."
w likwidacji, współtworzyli ją: parafia ewangelicka św. Je
rzego w Tczewie, Diakonissesverein (Towarzystwo Pielę
gniarek) i Deutsche Frauenverein (Związek Kobiet Niemiec
kich), a także samodzielne osoby fizyczne: Walter Redmer
(dyrektor banku), Hermann Schienemann (prezes „Vistuli") i Herman Hein. Po wojnie obiekt został wywłaszczony
na rzecz Skarbu Państwa6.

Powrót Templariuszy

P

oza istniejącą przez prawie pół wieku regularną lożą
masońską, w Tczewie swą siedzibę miała także pew
na organizacja parawolnomularska, która struktu
rą i sposobem działania przypominała masonerię ale
w rzeczywistości nią nie była. Mowa tu o stowarzysze
niu „Templariusze Dobrzy". Choć o jej działalności w tym
mieście nie zachowały się praktycznie żadne informacje,
warto przyjrzeć się jej bliżej.
Stowarzyszenie pod nazwą Niezależny Zakon Dobrych
Templariuszy powstało w 1853 roku w Stanach Zjednoczo
nych, a jego naczelne motto brzmiało: „Nadzieja, Miłość
i Prawo", przemianowane w późniejszym czasie na: „Wia
ra, Nadzieja i Miłość". Jego celem było propagowanie
wśród członków altruizmu i miłości do bliźniego, które to
działania miały stać się podstawą przy wprowadzaniu re
form społecznych. Zakon wymagał od swoich członków
wiary w Boga, traktowanego ponadwyznaniowo i dosko
nalenia siebie. Zakazywał nie tylko spożywania alkoholu
i innych używek, ale także przyrządzania ich, handlowania
i polecania innym. Przyrzeczenie to składał każdy inicjowa
ny i obowiązywać go miało do końca życia, a nawet jeśli
wystąpiłby z Zakonu. Związek zapewniał swym członkom
godziwe rozrywki.
Templariusze Dobrzy posiadali czterostopniowy sys
tem wtajemniczeń, kolejno: wierność, dobroczynność, spra
wiedliwość i jedność, który miał odzwierciedlać zewnętrzną
strukturę organizacji. Charakterystyczne dla tego stowarzy
szenia było to, że w odróżnieniu od innych zrzeszeń ma
sońskich i paramasońskich, posiadało także loże dla dzieci
i młodzieży! Placówki zorganizowane były w trzy grupy wie
kowe: pierwsza - związek młodzieży dla dzieci od 10-14 łat,
druga - związek harcerski od 14-18, a trzecia - związek
ogólny - zrzeszał osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 rok
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życia, zarówno mężczyzn jak i kobiety. Kandydatów
werbowano ostrożnie, przez osoby zaufane, głównie ze
środowisk nauczycielskich, które posiadały dostęp do
7
młodzieży .
Zakonem kierowała Loża Najwyższa z Templariuszem
Rady Światowej na czele, której siedzibą był Nowy Jork.
Organizacja bardzo prędko rozrosła się poza teren USA
i dotarła do Europy, m.in. do Niemiec. Placówki Templariu
szy Dobrych, powołane między 1901 a 1914 rokiem w Pol
sce podlegały Wielkiej Loży Niemiec. Loża posiadała swo
je komórki w Wielkopolsce, na Śląsku i Pomorzu (okręg
nr 28), w tym w Tczewie. Wybuch pierwszej wojny świato
wej przerwał jej działalność. Po odzyskaniu niepodległości
przez Polskę poszczególne łoże powołały w dniu 28 marca
1921 roku na zebraniu delegatów w Poznaniu, podległą
jurysdykcji Wielkiej Loży „IOGT" w Hamburgu, Lożę Dys
tryktową Polski z siedzibą w Grudziądzu, w której skupiło
się trzynaście lóż z około 200 członkami. Na kolejnym ze
braniu w dniu 19 czerwca 1921 roku, postanowiono o prze
niesieniu siedziby Dystryktu do Tczewa. W skład najwyż
szego zarządu weszło m.in. trzech tczewian: przewodniczący
rektor Hanneman oraz dwóch członków - nauczyciel J. Matz
i mistrz rzeźnicki Gottlieb Gruebnau (zam. przy ul. Mosto
wej 8). W ciągu trzech kolejnych lat upadły jednostki
w Bydgoszczy, Chojnicach i jedna w Tczewie. Z całej tej
sieci przetrwały jedynie komórki organizacyjne w Bielsku,
Katowicach, Grudziądzu, Poznaniu i Tczewie, które w na
stępnych latach znacznie zmniejszyły stan posiadania
i stopniowo zanikały. W sierpniu 1924 roku związek powo
łał niezależną od niemieckiej centrali, Wielką Lożę Polski
z siedzibą w Bielsku (Białej), wskutek czego Tczew utracił
status centrali zakonu. W rok później, po tzw. procesie
grudziądzkim, próbowano powołać Centralny Związek, ale
działania te nie przyniosły rezultatów. Dalszych losów za
konu nie udało się ustalić8.
Warto dodać, że Kościół katolicki zabronił swym wy
znawcom należeć do tej organizacji, którą uważał za nie
bezpieczną dla wiernych Chrystusowi. Przyczyna mogła
leżeć w silnie protestanckim rytuale, który odstręczał za
równo katolików jak i wolnomyślicieli, a także w tym, że
Zakon Templariuszy Dobrych, mimo programowego odże
gnywania się od masonerii, posiadał w swych szeregach
wybitnych wolnomularzy, a poza tym utrzymywał kontak
ty z wszystkimi prawie rytami masońskimi9.

Krzyż maltański,
główny symbol Templariuszy Dobrych
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Siedziba Zakonu Templariuszy Dobrych przy ul. Kościuszki 4.
W górnym okienku wyraźne obramowanie przypominające krzyż maltański.
Fot. ze zbiorów Sekcji Historii Miasta MBP w Tczewie
W okresie międzywojennym w Tczewie istniały dwie
główne placówki tej organizacji: związek ogólny „Lichter
Tag" (Dzień Lichtugi) i harcerski „Sambors Wehr" (Zbroja
Sambora). Obydwie miały swą siedzibę w budynku przy
ul. Kościuszki 4, w którym regularnie odbywały się zebra
nia. Nie posiadamy szczegółowych informacji na temat dzia
łalności tych komórek. Niewykluczone jednak jest, iż utrzy
mywały one kontakty z tczewską lożą „Friedrich...", a nawet
miały w swych. szeregach. niektórych jej członków. Jednak
w monografiach o Tczewie, zarówno polskich jak i niemiec
kich, a także w dokumentach Starostwa Powiatowego nie
ma żadnych wzmianek o tym związku. Ludwik Hass pod
kreśla, że odgrywał on w życiu społecznym znikomą rolę,
poszerzał za to ogólny front ruchu humanitarnego. Polacy
należący do związku byli często szykanowani przez jego
niemieckie kierownictwo. W 1924 roku Templariusze Do
brzy z Grudziądza wsławili się procesem przed sądem, gdy
oskarżono ich o działalność antypaństwową - szpiegostwo
polityczne, ekonomiczne i wojskowe. W rok później placów
kę grudziądzką prawdopodobnie rozwiązano lub zawieszo
no. Decyzja władz Grudziądza spotkała się z aprobatą
w Tczewie, gdzie grupa mieszkańców postąpiła nieodpo
wiedzialnie zamalowując niemieckie napisy w mieście10.
Organizacje Templariuszy Dobrych były jednymi z pierw
szych, które posłusznie wykonały postanowienia dekretu
Prezydenta RP z 1938 roku o rozwiązaniu zrzeszeń wolnomularskich i pokrewnych. Po likwidacji skonfiskowano ich
materiały aktowe, zabezpieczono gotówkę w kasach i na
kontach, zajęto inwentarz oraz wyposażenie lokali".
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Jaka prawda?
Wolnomularstwo w Tczewie było niewątpliwie organizacją wpływową - grupowało znane osobistości. Czy był to wpływ pozytywny, czy też nega
tywny? Na to pytanie trudno jednoznacznie odpowiedzieć.
Z jednej strony padały oskarżenia, iż masoni pragną znisz
czyć wiarę chrześcijańską i obalić istniejący porządek. Jed
nak oskarżenie to, szeroko powielane i mocno zakorzenio
ne wśród ludu, wydawało się przesadzone. Tczewska loża
wywodząca się od Wielkiej Loży Matki „Zur Freundschaft",
trzymała się zasady, iż wolnomularzem może być tylko chrze
ścijanin, który w Boga wierzy i z całego serca go miłuje
(wiele wskazuje na to, że fannazonia miała powiązania z ko
ściołem luterańskim w Tczewie). Poza tym loże staropruskie stawały twardo w obronie monarchii i ustroju kapitali
stycznego. Masoni cieszyli się pod względem moralnym
nieposzlakowaną opinią. Pamiętać też należy o charyta
tywnej działalności niemieckich wołnomularzy, wspieraniu
ubogich, chorych i bezdomnych. Zaś opowieści o powią
zaniach masonerii z Żydami i ich wzajemne spiskowanie
przeciwko Chrystusowi, można także włożyć między bajki.
Wyznawcy judaizmu byli przyjmowani do staropruskich
lóż tylko w drodze wyjątku. Taki przypadek miał miejsce
np. w placówce starogardzkiej12.
Z drugiej strony jednak, obserwując działalność nie
których jej członków, łatwo było zauważyć, że reprezento
wali interesy niemieckie, byli w większości nastawieni an-
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typolsko, a dobre kontakty niektórych osób z Polakami
często były tylko pozorowane. Przychylny Niemcom i wol
nomularstwu dziennik „Dirschauer Zeitung", późniejszy
„Pommereller Tageblatt", którego redaktorem był Max Krull,
bardzo ostro atakował Polaków, szydził z ich uczuć, obra
żał warstwy rządzące i urzędników, czym naraził się wła
dzom administracyjnym. Niewykluczone, że działalność re
daktora była inspirowana przez lożę tczewską, bo
w masonerii panuje taka reguła, że jej członkowie muszą
wypełniać polecenia swych, często tajnych, zwierzchni
ków. Zaś negatywny stosunek burmistrza Dembskiego,
który czuł się Niemcem i odcinał się od swej polskości, do
swych rodaków, budził u nich nie tylko sprzeciw ale i smu
tek. Wśród działaczy masońskich nie brakowało też, nie
chętnych Polakom, zwolenników hakaty, a ta odegrała
ogromną rolę w niszczeniu polskości i rugowaniu ludności
polskiej z ziemi.
Reasumując, obraz masonerii w świadomości ludu kociewskiego i dużej części społeczeństwa został na trwałe
zakorzeniony w sposób negatywny. Masonów uważano,
nie tylko za spiskowców, ale padały często sprzeczne za
rzuty, że są oni czcicielami diabła, niedowiarkami i ateista
mi. Do dziś żywe są niewiarygodne relacje na temat rzeko
mego pojawiania się farmazonów w dwóch miejscach
jednocześnie, znikania, skaczącego po podłodze obuwia,

ziejącego ognia z pysków masońskich koni i wielu innych
dziwnych i niewytłumaczalnych zjawisk. Według legendy
prawie wszyscy członkowie loży zginęli śmiercią tragiczną
po tym, jak Mistrz Katedry powbijał szpilki w ich portrety.
Inna mówiła o polskim murarzu, który podczas robót w bu
dynku loży, przebrał się w masoński strój i... nie mógł go
zdjąć. O lożowej kwaterze również krążyły baśniowe opo
wieści. Mówiono po cichu, że fabrykę puszek i internat
szkolny przeniesiono, bo rzekomo tam straszyło. Józef
Milewski podaje, że w okolicach Tczewa można spotkać
jeszcze osoby pamiętające czasy zaboru pruskiego, które
13
zetknęły się z niemieckimi wolnomularzami .
W dzisiejszych czasach znana jest większość masoń
skich tajemnic - rytuał i działanie organizacji przestało być
wielką niewiadomą. Tadeusz Cegielski, historyk i wolnomularz, stwierdził, że największą obecnie zagadkę stano
wią korzenie masonerii. Powszechnie wiadomo, iż wywodzi
się z średniowiecznych bractw murarskich i różokrzyżowców, ale odżyły dawne hipotezy na temat pochodzenia or
14
ganizacji od Zakonu Templariuszy .
Obecnie w Tczewie nie ma już masonerii (?), niewielka
liczba mieszkańców, nierzadko mieszkających w Niemczech,
pamięta dawno zapomniane czasy. Nasuwa się tylko jedno
pytanie: czy znajdzie się ktoś, kto odważy się na kontynu
ację działalności wolnomularskiej?

Wykaz członków loży „Friedrich zum unausloeschlichen Gedaechtniss" z przełomu XIX i XX w.
opracowany na podstawie ksiąg immatrykulacyjnych z lat 1899-1901l5.
(Imię i nazwisko, zawód - stanowisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, data lub rok przyjęcia do loży i nadania I stopnia)
A. członkowie nadzwyczajni
1. Książę Henryk, członek Reichstagu,
ur. 1852, major, władca Schoenaich-Carolath, 1888.
2. J. F. August Flohr, prof. filozofii,
ur. 30 VIII 1819, Berlin, 15 XII 1853.
3. Emil H. Ernst, architekt i mistrz cie
sielski, ur. 13 XII 1829, Berlin, 17 II 1876.
4. Paul Giese, prof. filozofii, porucz
nik, ur. 2 II 1847, Gdańsk, 13 IX 1879.
5. Franz Jantzen, kupiec, ur. 19 VII
1842, Gdańsk, 4 IV 1872.
6. Heinrich Schmidt, budowniczy, ur. 7
III 1821, Gdańsk, 18 XI 1846.
7. Bruno A. Wagner, dr filozofii, profe
sor gimnazjum, ur. 1835, Berlin, 1871.
8. Fritz Gottschewski, kupiec, ur. 4 VII
1833, Malbork, 7 V 1856.
9. Hermann Sievert, aptekarz, 5 IX
1838, Starogard Gd., 1 V 1866.
10. Paul Polski, burmistrz, ur. 22 VII
1855, Grudziądz, 1 V 1884.
B. Reprezentant Wielkiej Loży staropruskiej „Royal York zur Freundschaft"
1. Emil Heinrich Ernst, ibidem.
C. Urzędnicy funkcyjni loży
1. Ludwik Oskar Dembski, burmistrz
Tczewa, ur. 16 XI 1850, Mistrz Katedry, 4 I
1879.
2. Albert Schmidt, rencista, ur. 30 VI
1835, I Ekspert, 1 VI 1889.
3. Max Guenther, dr filozofii, dyrektor
szkoły głównej, ur. 14 IV 1851, I i II Eks
pert, 13 IX 1880.
4. Ferdinand Liedtke, urzędnik sądowy,
ur. 15 VII 1853, Sekretarz, 13 [X 1889.
5. Ernst Holtz, nauczyciel i radny miej
ski, ur. 8 I 1847, Mówca, 4 IX 1890.
6. Hugo Kriesel, inżynier - fabrykant,
21 IV 1851, I Dozorca, 2 VI 1883.
7. Hermann Landsberg, urzędnik kole
jowy, ur. 28 II 1850, Skarbnik, 7 IV 1894.
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8. Gustaw Pueschel, dyrektor cukrow
ni, ur. 28 III 1844, Brat Organizacyjny,
6 II 1892.
9. Franz Allert, piwowar, radny miej
ski, ur. 25 XII 1850, Jałmużnik, 2 VI 1883.
10. Gustav Klink, kupiec, radny miejski,
ur. 1 XII 1838, I Gospodarz, 4 I 1879.
11. Emil Priebe, kupiec, radny miejski,
ur. 18 1 1853, II Gospodarz, Skarbnik, 10X11
1892.
12. Karl Bruno Reichelt (z Lisewa), dy
rektor fabryki, ur. 27 XI 1857, Zastępca
II Eksperta, II Ekspert, 25 VI 1892.
13. Otto Kaemmerling, kupiec, radny
miejski, ur. 23 XI 1832, II Strażnik, 19 IX
1858.
14. Hermann Hein, kupiec, radny miej
ski, dyrektor octowni, ur. 27 VII 1858,
II Gospodarz, 16 V 1896.
15. Otto Krull, kontroler bankowy, rad
ny miejski, ur. 20 II 1859, II Strażnik, 5 V
1888.
D. Członkowie zwyczajni
1. Bruno Allert, kupiec i prokurent,
ur. 31VIII 1865, Tczew, 15 X 1891.
2. Oskar Barth, wyższy urzędnik pocz
towy, ur. 13 VIII 1870, Tczew, 26 VI 1898.
3. Guido Beber, sekretarz podatkowy,
ur. 26 IX 1867, Tczew, 11 IX 1897.
4. Albin Brandt, mistrz murarski, ur. 8
VIII 1858, Tczew, 6 XII 1890.
5. Ottomar Brandt, właściciel dóbr ziem
skich, ur. 7 V 1851, Czyżykowo - Tczew,
15 X 1891.
6. Paul Buhle, naczelnik, ur. 23 I 1853,
Tczew, 24 VI 1893.
7. Otto Buettner, kupiec, ur. 24 XII
1859, Tczew, 9 IX ] 893.
8. Eduard Duwensee, lekarz i radny miej
ski, ur. 7 VIII 1853, Tczew, 3 V 1890.
9. Hugo Goerlitz, lekarz kardiolog,
ur. 9 IV 1866, Tczew, 8 V 1897.
10. Johannes Grosskopf, właściciel mły
na, radny miejski, ur. 13 IX 1862, Tczew,
7 VI 1890.

11. Eduard Harder, kupiec, ur. 18 V 1859,
Pelplin, 2 IV 1890.
12. Hermann Hein, op.cit.
13. Gustav Jankę, nauczyciel, ur. 3 III
1853, Tczew, 26 VI 1896.
14. Otto Kaemmerling, op. cit.
15. Adolf Klein, dr filozofii, nauczyciel,
ur. 29 IX 1850, Tczew, 6 XII 1890.
16. Walter Kranz, księgarz, ur. 5 IX 1862,
Tczew, 3 V 1890.
17. Hermann Landsberg, urzędnik kole
jowy, ur. 28 II 1850, Tczew, 7 IV 1890.
18. Emil Lange, inżynier kolejarz, ur. 29
IX 1851, Tczew, 12 XII 1891.
19. Alexander Levit, kupiec i radny miej
ski, ur. 26 X 1840, Tczew, 2 XII 1876.
20. Gustav Monath, właściciel gazowni,
przewodniczący rady miejskiej, ur. 28 IX
1847, Tczew, 5 XII 1876.
21. Willy Muscate, właściciel fabryki,
ur. 4 V 1846, Tczew, 11 IX 1874.
22. Theophil Niclas, rencista, ur. 2 II
1839, Tczew, 9 I 1874.
23. Eduard OhI, właściciel ziemski, ur. 2
IX 1858, Rosenberg - Gdańsk. 9 IX 1899.
24. Carl Riesemann, właściciel ziemski,
radny miejski, ur. 7 XII 1834, Tczew, 12 XII
1891.
25. Alfred A. Schlesier, właściciel ziem
ski, ur. 5 III 1856, Czyżykowo - Tczew,
19 XII 1896.
26. Rudolf Schramm, mistrz ślusarski,
ur. 25 XI 1866, Tczew, 11 III 1893.
27. Emil Simon, nauczyciel, ur. 17 IV
1861, Tczew, 10 IX 1892.
28. Emil Tramborg, kupiec, ur. 24 XI
1865, Sobowidz, 17 V 1899.
29. Julilts Wagner, kupiec i radny miej
ski, ur. 22 IV 1835, Tczew, 5 II 1887.
E. Członkowie nadzwyczajni
1. Alexander Bartsch, naczelnik Urzę
du Celnego, ur. 1 IX 1852, Tylża, 6 XI 1889.
2. Carl Huebner, urzędnik sądowy,
ur. 30 IV 1850, Gdańsk, 5 II 1887.
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3. Michael L. Hollatz, właściciel dóbr
ziemskich, ur. 28 XII 1856, Michlau - Stras
burg, 8 VI 1895.
4. Friedrich M. Hollatz, inspektor ubez
pieczeniowy, ur. 30 V 1862, Królewiec,
8 VI 1895.
5. Albert Jantzen, zarządca dóbr ziem
skich, ur. 14 V 1844, Beiersceb, 6 XII 1890.
6. Carl Schoeneck, lekarz, ur. 17 II
1866, Malbork, 8 IV 1893.
7. Gottlieb Radke, kasjer sądowy, ur. 21
IV 1844, Toruń, 1 V 1886.
8. Paul Heidenreich, sekretarz sądowy,
ur. 21 XI 1854, Gdańsk, 19 I 1886.

r

9. Albert Schmidt, rencista, ur. 30 VI
1835, Sopot, 1 VI 1899.
10. Theophil Niclas, op. cit.
11. Emil Tramborg, kupiec, ur. 24 XI
1865, Gdańsk, 17 V 1899.
12. Wilhelm Lethgau, sekretarz poczto
wy, ur. 21 VII 1868, Gdańsk, 28 I 1900.
F. Stale wizytujący Bracia
1. Hermann Feldtner, aptekarz, ur. 5
IX 1861, czł. loży w Chełmnie - Świeciu.
2. Gustaw Weiss, aptekarz, ur. 10 IV
1864, członek loży w Grudziądzu.
3. Eduard Wessel, dyrektor cukrowni,
ur. 20 I 1852, członek loży w Gdańsku.

4. Fritz Wobschal, rektor, ur. 15 VII
1865, członek loży w Chojnicach.
G. Ekonom? loży
1. Otto Butterlin, sekretarz miejski,
ur. 17 XII 1831, Tczew, 15 X 1891.
H. Bracia Usługujący (Tczew)
1. Reinhold Jaensch, właściciel przedsięb.
ogrodniczego, ur. 4 V 1856, 15 X 1891.
2. Oskar Klock, urzędnik kolejowy,
ur. 5 V 1853, 2 V 1891.
3. Otto Krause, garncarz, ur. 2 I 1860,
5 XI 1887.
4. Emil Worseg, zarządca pocztowy,
ur. 17 IV 1865, 28 I 1900.

Tekst przysięgi ucznia (okres międzywojenny):

- Na chwałę Wielkiego Budownika Wszechświata ja... wolno i nieprzymuszenie, z pełnym i głębokim
przeświadczeniem duszy, z zupełną i niewzruszoną wolą, wobec Wielkiego Budownika Wszechświata przysię
gam, że skrytości Mularstwa z jak największą u siebie zachowam pilnością. Przysięgam, iż póki życia mego,
żadnej nie dam pobudki, ażeby przyrzeczone skrytości znacznie lub nieznacznie rozniesione były, ażeby zdra
dzone albo do publicznej wiadomości bądź napisane, drukowane, rysowane, czyli innym, jakim tylko bądź
sposobem, podane były - nadto przysięgam i obiecuję, jak najswiętobliwiej dochować i w razie potrzeby
życiem i krwią moją wszystkie Statuta i Ustawy najpoważniejszej Społeczności Wolnomularskiej bronić.
Przysięgam nieść pomoc wszystkim Braciom Wolnomularzom, rozproszonym po całym obszarze ziemi,
przysięgam poświęcić całe swe życie dla dobra i postępu Ojczyzny mojej oraz dla dobra i postępu ludzkości,
przysięgam prowadzić się i zachowywać uczciwie, być chętnym i godnym obywatelem, szanującym prawa
Państwa, wiernym przyjacielem, dobrym członkiem rodziny i Wolnym Mularzem, zwalczającym nałogi, a sze
rzącym cnoty, przysięgam nie nastawać na honor rodzin moich Braci, w końcu przysięgam nie należeć do
żadnego stowarzyszenia, które by było w sprzeczności z zasadami Wolnomularstwa.
W wypadku przestąpienia tej przysięgi czuję się godnym mieć gardło przerżnięte, serce i wnętrzności
poszarpane i do morskiej rzucone przepaści, ciało moje na popiół spalone i po wszystkich czterech świata od
wiatru rozproszone, ażeby imię moje z całej ziemi zupełnie wymazanie przestrzeni i pomiędzy wszystkimi
Wolnymi Mularzami w niwecz obrócone zostało, ażeby pamiątki mojej najmniejszy nie pozostał ślad, chyba
jedynie dlatego, aby całemu rodzajowi ludzkiemu za obrzydliwość i pogardę służył.
Po przysiędze Brat Czcigodny pyta, zwracając się do Brata Strasznego (eksperta):
- Czego dla Światowego żądasz jeszcze bracie Ekspercie?
Ekspert:
- Pełni Światła Wschodu, Czcigodny Mistrzu.
Czcigodny:
- Dobrze, niech mu udzielone będzie za trzecim uderzeniem młotka.
Przypisy:
1
L. Chajn, Wolnomularstwo w II Rzeczy
pospolitej, Warszawa 1975, s. 504-506.
2
O. Korthals, Chromik des Kreises Dirschau, Bonn 1969, s. 256-257.
3
Starostwo Tczewskie - raporty sytu
acyjne, Archiwum Państwowe w Gdańsku,
nr sygn. 26/21-24.
4
Ks. K. Niemczyk, L. Potykanowicz-Suda,
K. Zieliński (kol. red.) i Zespół Szkół Katolic
kich w Tczewie, Tczew w świetle archiwaliów od
1252 roku, Tczew - Gdańsk 2002, s. 63.
5
L. Chajn, op. cit, s. 470-471 i 491-492;
L. Hass, Masoneria polska XX w. Losy, Loże,
Ladzie, Warszawa 1993, s. 113; tenże: Za
sady w godzinie próby - Wolnomular
stwo
w Europie
Środkowo-Wschodniej
1929-1941, s. 193, Wrocław 1982; tenże:
Wolnomularstwo na Pomorzu Gdańskim
i w Gdańsku w pierwszej połowie XX w., Komunikaty Instytutu Bałtyckiego, r. XXX,
z. 42, Gdańsk 1993, s. 106-109; O. Kor
thals, op. cit., s. 257; Księga „Grundbuch"
K:39, D.60, Wydział Ksiąg Wieczystych
Sądu Rejonowego w Tczewie.
6
W 1917 r. loża zaciągnęła dług hipotecz
ny w Miejskiej Kasie Oszczędności w wyso
kości 36 tys. DM. Po spłaceniu, ze względu
na narastające trudności, była zmuszona
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w 1933 r. ponownie zadłużyć się na sumę
5 tys. guldenów holenderskich w banku spół
dzielczym „Industria", którą to spłatę rozło
żono na 20 lat - por. O. Korthals, op. cit.,
s. 257; Księga „Grundbuch" K:39, D60; do
kumenty tejże księgi, op. cit., k. 67, 68 i 87.
7
L. Hass, Wolnomularstwo na Pomorzu...,
s. 416; J. M., Niezawisły Zakon Dobrych Tem
plariuszy, Tęcza nr 11/1937, s. 67-68.
8
L. Chajn, Wolnomularskie i parawolnomularskie organizacje na terenie Wielko
polski w okresie międzywojennym, Studia
i materiały do dziejów Wielkopolski i Po
morza, t. XI (1974), z. 1, s. 168-170;
L. Hass, Ambicje, Rachuby, Rzeczywistość
- Wolnomularstwo w Europie ŚrodkowoWschodniej 1905-1928, Warszawa 1984,
s. 210; tenże: Loże wolnomularskie i po
krewne organizacje na zachodnich ziemiach
Rzeczypospolitej, Studia i materiały do dzie
jów Wielkopolski i Pomorza, t. XI (1974),
z. 1, s. 133 i 139; tenże: Wolnomularstwo
na Pomorzu..., s. 499.
9
L. Chajn, Wolnomularskie..., s. 167-168;
L. Hass, Wolnomularstwo na Pomorzu...,
s. 404; J. M., op. cit., s. 67-68.
10
L. Hass, Loże wolnomularskie..., s. 133;
H. Kopczyk, Niemiecka działalność wywia
dowcza na Pomorzu 1920-1933, Gdańsk
1970, s. 223-224; Niezawisły Zakon Dobrych

Templariuszów, Przegląd Judaistyczny „Prze
łom" nr 17/1924, s. 384.
11
L. Hass, Rozwój organizacyjny wolno
mularstwa w Polsce międzywojennej, Naj
nowsze dzieje Polski. Studia i materiały
1914-1939, t. XIV, Poznań 1969, s. 116;
tenże:
Wolnomularstwo na Pomorzu...,
s. 499; tenże: Zasady..., s. 197.
12
L. Chajn, Wolnomularstwo..., s. 467;
Przypadek ten dotyczy Arie Izaaka Goldfarba, znanego radcy handlowego, później
szego wiceburmistrza Starogardu - por. J. Mi
lewski, Z dziejów wolnomularzy na Kociewiu,
Starogard Gd. 1985, s. 7; tenże: Loże farmazonów, „Kociewski Magazyn Regionalny"
nr 1-2, 1995, s. 30.
13
Ibidem, s. 10-12; ibidem, s. 32; Relacje
mieszkańców Tczewa.
14
Posłowie T. Cegielskiego do książki:
Ch. Knight, R. Lomas, Klucz Hirama, War
szawa 1997, s. 384-385.
15
Mitglieder-Verzeichniss der unter der Verfassung der grossen Freimaurer Loge von
Preussen gennant Royal York zur Freundschaft
arbeitenden Johannis Freimaurer Loge „Frie
drich zum unausloeschlichen Gedaechtniss" im
Orient Dirschau fuer das Maurerjahr 1899/1900,
Danzig 1899; ibidem,...das Maurerjahr
1900/1901, Dirschau 1900 (obie pozycje do
stępne w zbiorach Sekcji Historii Miasta).

Plagiat czy nie?
14 marca 2003 roku w „Dzienniku Bałtyckim" na pierwszej stronie ukazał się artykuł pt. Skandal z nadtytułem
Plagiatowa afera na Uniwersytecie Gdańskim. Rzecz dotyczy pracy doktorskiej tczewianki Katarzyny Weiss „Swoi"
i „obcy" w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939. Wokół sprawy zrobiło się sporo zamieszania, a podejrzana o plagiat
autorka wypowiadając się na łamach gazety stwierdziła: „(...)• Ja nawet nie znam nazwiska osoby, której pracę miałam
skopiować". My natomiast znamy, zna również prof. dr hab. Marek Andrzejewski z Instytutu Historii Uniwersytetu
Gdańskiego, który do redakcji napisał list, jego treść przytaczamy w całości.

Głos o karykaturze politycznej w „Gazecie Gdańskiej"
Szanowni Państwo!
Jako historyk od lat zajmujący
się dziejami Wolnego Miasta
Gdańska z dużym zainteresowa
niem przeczytałem pięć artykułów
pióra pani mgr Ewy Żywieckiej
(„Kociewski Magazyn Regionalny"
1999, nr 1, 2, 3-4, 2000, nr 1 i 2).
Cechuje je duży profesjonalizm
i ich autorka zaprezentowała,
moim zdaniem, problematykę
w sposób interesujący. Artykuły te
wnoszą zarazem wiele nowego do
stanu naszej wiedzy o Wolnym
Mieście Gdańsku. Cykl publikacji
pani Ewy Żywieckiej to fragmenty
jej pracy magisterskiej obronionej,
chciałbym to podkreślić, w 1997
roku w Instytucie Historii Uniwer
sytetu Gdańskiego.
Do napisania niniejszego listu
do Redakcji „Kociewskiego Maga
zynu Regionalnego" skłonił mnie

Próba

jednak nie tyle fakt wysokiego
poziomu publikacji pani Ewy Ży
wieckiej, co bulwersująca książ
ka pani dr Katarzyny Weiss. Otóż
w jej wydanej w 2001 roku mono
grafii „Swoi" i „obcy" w Wolnym
Mieście Gdańsku 1920-1939 (stro
ny 321-331) znajdujemy podroz
dział oparty na fragmentach pracy
magisterskiej pani mgr Ewy Żywiec
kiej, a co się z tym wiąże i artykułu
zamieszczonego w 1 numerze „Ko
ciewskiego Magazynu Regionalne
go" z 2000 roku. Pani dr Katarzyna
Weiss dokonała, po raz kolejny
zresztą, niedopuszczalnych zapo
życzeń i w sposób nieuczciwy,
wykorzystując bezprawnie ustale
nia pani mgr Ewy Żywieckiej i nie
wymieniając jej nazwiska, napisa
ła odnośną część swojej wysoce nie
uczciwej i stojącej ogólnie na że
nującym poziomie książki.

porównania

Winą za ten skandal obarczam
panią dr Katarzynę Weiss, której
nieetyczne metody badawcze do
p r o w a d z i ł y do zawieszenia jej
przez
władze
Uniwersytetu
Gdańskiego w prowadzeniu za
jęć ze studentami. Uważam, iż
dla uzyskania jasności i pełniej
szego obrazu byłoby celowe za
branie głosu w tej sprawie przez
panią mgr Ewę Żywiecką, której
to i n t e l e k t u a l n e dobra zostały
w sposób jaskrawy przez panią
dr (niestety jeszcze dr - Marek An
drzejewski) naruszone.
Mam nadzieję, że mój list zo
stanie w całości zamieszczony na
łamach „Kociewskiego Magazynu
Regionalnego". Życząc Państwu
dalszych sukcesów wydawniczych
pozostaję z wyrazami szacunku

f r a g m e n t ó w obu

prof. dr hab. Marek Andrzejewski

tekstów:

Praca magisterska Ewy Żywieckiej z 1997 roku
„Karykatura polityczna w „Gazecie Gdańskiej" 1926-1938"

Praca doktorska Katarzyny Weiss - publikacja książkowa (2001)
„Swoi" i „obcy" w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939"

Ze względu na miejsce wydawania „Gazety Gdańskiej"
karykatury wyobrażające Niemców pojawiały się bardzo
często, aż do roku 1934, kiedy polsko-niemiecka deklaracja
o nieagresji spowodowała zmianę sanacyjnej propagandy
dotyczącej zachodniego sąsiada. (...). Jeżeli chodzi o kary
katury przedstawiające Niemców, to w zasadniczym swym
założeniu nie różniły się one od wyobrażeń tego państwa
w twórczości innych polskich satyryków, nawet z innych
stronnictw politycznych. Jedyną różnicą był fakt, iż w Gdań
sku tematyka ta pojawiała się o wiele częściej ze względu
na bliskość niemieckiego niebezpieczeństwa.

Z uwagi na miejsce wydawania Gazety Gdańskiej kary
katury wyobrażające zachodniego sąsiada Polski pojawiały
się bardzo często, aż do 1934 roku, kiedy to podpisanie nie
miecko-polskiej deklaracji o nieagresji spowodowało zmianę
sanacyjnej propagandy względem niemieckiego sąsiedztwa.
(...). W podstawowym swoim zrębie karykatury przedstawia
jące Niemców, umieszczane w Gazecie Gdańskiej, nie różniły
się zasadniczo od karykaturalnych wyobrażeń tego narodu
i państwa przedstawianych w twórczości satyryków, zwią
zanych z pismami o innym charakterze politycznym.

(...)
W tym miejscu pozwolę sobie przypomnieć, że karyka
tura międzywojenna - i to zarówno polska, jak i zagraniczna
- przedstawiając politykę międzynarodową, posługiwała się
tak zwanym stereotypem narodowym, o którym piszę we
wstępie1. Istnienie takich stereotypów i ich żywotność wy
wierały wpływ na kształtowanie postaw społeczeństw, sta
nowisko opinii publicznej. Ich rola nabierała szczególne
go znaczenia w okresie antagonizmów państwowych1.
Karykaturzyści interesującej mnie Gazety Gdańskiej w swo
jej twórczości na temat polskich sąsiadów również wyko
rzystywali zjawisko stereotypu narodowego. Aczkolwiek

KMR

(...)
A przecież karykatura międzywojenna, zarówno polska
jak i zagraniczna, przedstawiając zagadnienia dotyczące
polityki międzynarodowej, operowała właśnie stereotypem
narodowym 1 0 0 . Istnienie takich stereotypów i ich żywot
ność wywierały wpływ na kształtowanie postaw społe
czeństw, stanowisko opinii publicznej. Ich rola nabiera
ła szczegółnego znaczenia w okresie antagonizmów
pańsrwowych101. Wprawdzie nie powielano tylko i wyłącz
nie kształtowanego stereotypu, ale zajmował on jedno z bar
dziej eksponowanych w karykaturze miejsc. Karykatura ta
kreowała obraz niemieckiego sąsiada, na który składały się
również indywidualne spostrzeżenia, obowiązująca linia
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WERSJE
nie powielali oni - tylko i wyłącznie - owego stereotypu,
lecz kreowali obraz sąsiadów, na który nakładały się także
ich własne spostrzeżenia, aktualna linia propagandowa
„Gazety" oraz obszar jej kolportażu. Ten ostatni czynnik
wydaje mi się szczególnie ważny w przypadku karykatur
dotyczących tematyki niemieckiej. Analiza treściowa saty
ry antyniemieckiej dowodzi bowiem, iż jej autorzy świado
mi byli wagi problemu polsko-niemieckiego w Gdańsku, co
nie omieszkali uwzględnić w swej twórczości. Należy rów
nież pamiętać o tym, iż owa antyniemiecka satyra miała do
spełnienia ściśle określone zadanie, o czym napiszę na za
kończenie tegoż rozdziału. Karykaturzyści „Gazety Gdań
skiej" chcąc zbudować taki a nie inny obraz Niemiec, ZSRR,
Litwy czy np. Ukrainy posługiwali się odpowiednią sym
boliką, bądź uniwersalną - funkcjonującą w całej karyka
turze europejskiej, bądź też stworzoną na własny użytek.
Korzystali oni w swej interesującej rysunkowej sztuce z in
dywidualnych chwytów satyrycznych, lecz także trady
cyjnych recept na wywoływanie komizmu.
(...)
Pierwszą karykaturę dotyczącą naszego zachodniego
sąsiada zamieszczono w „Gazecie Gdańskiej" 19 grudnia
1926 roku4. Jest to satyryczna podobizna czołowego poli
tyka Republiki Weimarskiej, Gustawa Stressemana - peł
niącego w latach 1923-1929 funkcję ministra spraw zagra
nicznych. Rysunek nie posiada sygnatury autora, jest to
zwyczajny portret karykaturalnie przerysowany, lecz nie
aspirujący do przekazania adresatowi jakiś głębszych re
fleksji. Zupełnie inną rolę odgrywa podobizna tej samej
postaci ze świata niemieckiej polityki wykonana przez
M. Piotrowskiego - opublikowana na łamach pisma
25 stycznia 1929 roku. Rysunek nosi tytuł: „Stresseman
jako wirtuoz". Na dole obrazka widnieje napis: „W sło
wach harmonia, w muzyce zgrzyty!", a karykatura przed
stawia Stressemana jako sfrustrowanego dyrygenta o nie
zbyt powabnej fizjonomii, który zamiast batuty trzyma w ręku
miecz, wymachując nim niezwykle energicznie. Z obrazem
tym kontrastują ścielące się pod nogami naszego muzyka
nuty „melodii pokoju", „pax serenady" i popularnej w okre
sie międzywojennym piosenki „Całuję twoją dłoń madame",
(ii. 12). Autor tej karykatury ucieka się do bardzo prostego
chwytu satyrycznego, korzystając z klasycznej teorii komi
zmu charakterów. Otóż, jak pisze Stanisław Bystroń o ludz
kich charakterach „Typy, same przez się niejednokrotnie mo
gące oddziaływać komicznie, występują jeszcze wyraźniej,
o ile możemy w nich stwierdzić zewnętrzny kontrast"5. Sło
wa te staną się całkowicie zrozumiałe w stosunku do wyżej
opisanej karykatury Stressemana, jeżeli przypomnimy, iż
Gustaw Stresseman był laureatem pokojowej nagrody No
bla. Rysunek M. Piotrowskiego dowodzi natomiast, iż ka
rykaturzysta nie był bynajmniej przekonany - co do poko
jowej polityki niemieckiego ministra spraw zagraniczych.
Zatem satyra ta ma charakter demaskatorski.
Przypisy

' Por. T. Szarota, op. cit. [Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie
i stereotypy, Warszawa 1995.], s. 110-123 - autor pisze o stereotypie
Polaka powielanym przez międzywojenną karykaturę niemiecką.
2
K. Fiedor, J. Sobczak, W. Wrzesiński, op. cit. [Obraz Polaka w Niem
czech i Niemca w Polsce w latach międzywojennych i jego rola w kształ
towaniu stosunków międzypaństwowych, „Sobótka", nr 2, 1978], s. 163.
4
„Gazeta Gd. - Echo Gd", nr 292 z 19 XII 1926 r, s. 2.
5
Tamże, nr 21 z 25 I 1929 r, s. 2; zob. J. S. Bystroń, Komizm, [Wrocław
1960], s. 292.

propagandowa gazety oraz obszar jej kolportażu. Ostatni
z czynników zdaje się być szczególnie ważnym właśnie dla
karykatury tematycznie związanej z elementem niemieckim
na omawianym terenie. Badania prowadzone pod kątem
materiału treściowego w satyrze „antyniemieckiej" dowo
dzą bowiem, że karykaturzyści zdawali sobie sprawę ze
znaczenia problemów polsko-niemieckich w Gdańsku.
Twórczość ich odzwierciedlała zresztą zmiaeniającą się at
mosferę lub stan aktualnych stosunków polsko-gdańskich,
pełniąc tym samym określone zadania polityczne i spo
łeczne, do których należały komentowanie ważnych wyda
rzeń politycznych wraz z wyraźną oceną niemieckiej polityki
oraz przedstawianie czytelnikowi sytuacji w Niemczech.
Równie usystematyzowanym zasadom podlegało krystali
zowanie wizerunku Niemiec w owej karykaturze. Twórcy
posługiwali się przecież odpowiednią symboliką, bądź uni
102
wersalną, funkcjonującą w całej europejskiej karykaturze ,
bądź stworzoną na własny użytek. Innymi słowy, wyko
rzystywali w swojej twórczości zespół indywidualnie spraw
dzonych elementów satyrycznych, jak również zaczerpnię
103
tych z tradycyjnych recept na wywołanie komizmu .
Pierwszą karykaturę związaną z niemieckim sąsiadem,
zamieszczono w Gazecie Gdańskiej 19 XI 1926 roku104. Była
to podobizna ministra spraw zagranicznych Republiki
Weimarskiej - Gustawa Stressemana. Karykatura nie ozna
czona autorską sygnaturą stanowiła zwyczajny, karykatu
ralnie przerysowany, portret, nie nacechowany głębszymi
refleksjami. Odmienną rolę odegrać miał niezbyt powabny
wizerunek tej samej postaci stworzony przez M. Piotrow
skiego, zamieszczony na łamach pisma 25 I 1929 r. Rysunek
nosił tytuł: „Stresseman jako wirtuoz", a pod nim umiesz
czono podpis następującej treści: „W słowach harmonia,
w muzyce zgrzyty!". Karykatura ilustruje G. Stressemana
jako bliskiego obłędu dyrygenta wymachującego mieczem
zamiast batuty, w scenerii, nie mniej istotnej, ścielących się
u jego stóp, porozrzucanych nut „melodii pokoju", „pax se
renady" i popularnej piosenki „Całuję twoją dłoń madame"
(il. 1). Twórca w swojej karykaturze zastosował bardzo pro
sty, demaskatorski zabieg satyryczny, wykorzystując klasycz
ną teorię komizmu charakterów. Pisał o niej J. S. Bystroń:
„Typy, same przez się niejednokrotnie mogą oddziaływać ko
micznie, występują jeszcze wyraźniej, o ile możemy w nich
stwierdzić zewnętrzny kontrast"105. W pełnym świetle ujrzy
my ten kontrast, gdy zestawimy fakty, iż G. Stresseman był
laureatem pokojowej nagrody Nobla, a autor umieszczając
w karykaturze miecz, przekonuje nas o tym, że polityka przez
niego prowadzona z pokojem niewiele miała wspólnego.
Przypisy

100
T. Szarota, Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereoty
py, Warszawa 1995, s. 110-123.
101
K. Fiedor, J. Sobczak, W. Wrzesiński, Obraz Polaka w Niem
czech i Niemca w Polsce w latach międzywojennych i jego rola
w kształtowaniu stosunków międzypaństwowych, „Sobótka", nr 2,
1978, s. 163. Por. również: W. Wrzesiński, Trwałość i zmienność.
Ze studiów nad stereotypem Niemca w Polsce w okresie porozbiorowym, „Dzieje Najnowsze", nr 3-4, 1986, s. 22.
102
S. Frenkiel, Stereotyp narodowy w karykaturze, [w:] Narody
i stereotypy, pod red. T. Walas, Kraków 1995, s. 224.
101
.J. S. Bystroń, Komizm, Wrocław 1960. Por. również: B. Dziemidok, O komiźmie, Warszawa 1967; H. Bergson, Śmiech, Kraków
1977; K. Żygulski, Wspólnota śmiechu, Warszawa 1985.
104
„Gazeta Gdańska - Echo Gdańskie", nr 292, 19 XII 1926.
105
Tamże, nr 21, 25 I 1929. Por: J. S. Bystroń, Komizm, s. 292.

„Podobieństwo mojej pracy do jednego z rozdziałów książki Katarzyny Weiss było dla mnie
całkowitym zaskoczeniem. Ubolewam nad takim brakiem samodzielności ze strony mojej koleżanki,
tym bardziej, że Stopień naukowy doktora zobowiązuje".
Przypomnijmy, że Ewa Żywiecka jest pracownikiem
Miejskiej B i b l i o t e k i Publicznej im. A l e k s a n d r a Skulteta
w Tczewie, a w n u m e r a c h „ K M R " 1 (24) 1999 r., s. 4-9;
2 (25) 1999, s. 4-7; 3-4 (26-27) 1999, s. 8-13; 1 (28) 2000,
s. 5-11 i 2 (29) 2000, s. 8-13 publikowaliśmy cykl artykułów
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na podstawie jej pracy magisterskiej. Dlatego problem ten
również nas dotyczy. Należy nadmienić, że w przytaczanym
podrozdziale pracy Katarzyny Weiss znalazły się identyczne
ilustracje.
Redakcja

KMR

HANNA ZAWADA-LANDOWSKA

Legenda napoleońska
na Kociewiu
Rzecz dotyczy wojen napoleońskich 1807-1813
roku, gdy przez Kociewie przemierzały wojska
francusko-polskie w ramach kampanii pomorskiej (1807) oraz wyprawy na Moskwę i powro
tu spod stolicy Rosji (1812-1813). Obecność tych wojsk
w 1807 roku na Pomorzu rozbudziła nadzieje Polaków na
odzyskanie niepodległości.
Dla historycznej ścisłości, a zarazem tytułem wstępu
należy wyjaśnić, że kampania pomorska była efektem zwy
cięstwa Napoleona pod Jena w połowie października 1806
roku i pogoni za niedobitkami armii pruskiej, która pospiesz
nie wycofywała się przez Wielkopolskę na Pomorze i do
Prus Wschodnich. W tym celu cesarz Francuzów wyzna
czył znaczne siły własne i wojsk sprzymierzonych (badeńskie i heskie) oraz nowo sformowane wojsko polskie. Tak
powstał nowy X Korpus, dowodzony przez marszałka Fran
cji, Josepha Lefebvre'a, tego samego, którego żona Catherine (z zawodu praczka) była bohaterką komedii „Madame
Sans-Gene".
Decyzja Napoleona o opanowaniu Pomorza podjęta
została po otrzymaniu meldunku od gen. Jana Henryka
Dąbrowskiego o gotowości 13 tys. piechoty, 6 tys. legio
nistów pospolitego ruszenia oraz zupełnie nowego pułku
kawalerii dowodzonego przez jego syna, płk. Jana (Jaśka)
Michała Dąbrowskiego.
Z wojskiem tym, uformowanym głównie w Wielkopol
sce, gen. J. H. Dąbrowski ruszył na Bydgoszcz, zajętą już
6 g r u d n i a l 8 0 6 roku. Jednocześnie oddziały francuskie
gen. Michela Neya zdobyły Toruń. Korpus marszałka Jean
Baptiste Bernadotte'a ruszył na Elbląg, aby przerwać łącz
ność Królewca z Gdańskiem. Będące także pod jego ko
mendą siły badeńskie poszły ze Szczecina na Kołobrzeg,
a wojska heskie zablokowały Grudziądz, gdzie stacjono
wało prawie 5 tys. wojska z 200 działami. Natomiast polskie
wojsko rozpoczęło marsz na Gdańsk.
Droga z Bydgoszczy do Gdańska, lewym brzegiem Wi
sły, przebiegała przez kociewską ziemię. Operacja ruszyła
dwoma skrzydłami. Prawe skrzydło posuwało się wzdłuż
Wisły i po opanowaniu Świecia poszło na Nowe, Pieniążkowo, Opalenie, Gniew, Pelplin, Narkowy, Tczew i dalej przez
Miłobądz na Gdańsk. Lewa flanka idąc ze Świecia opano
wała Osie, Borzechowo, Starogard, Skarszewy.
Obecność wojsk napoleońskich na Kociewiu, podob
nie jak na innych obszarach Pomorza i Wielkopolski, obro
sła niekiedy w legendę ubogacaną opowieściami ludu. Te
podania, przekazywane z pokolenia na pokolenie, nie za
wsze znajdują potwierdzenie w historycznych opracowa
niach. Napoleońska legenda niekiedy uzupełnia źródłowe
dokumenty, powołując się na autentyczność świadków
minionych zdarzeń.
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Pierwszą na Kociewiu miejscowością na trasie marszu
ku Gdańskowi było Świecie, miasto leżące wówczas jesz
cze na starym miejscu w widłach Wisły i Wdy, liczące nie
wiele ponad 2 tys. mieszkańców. Oddziały dywizji polskiej,
a konkretnie 1 pułk piechoty z gen. Amilkarem Kosińskim
zajął miasto w pierwszych dniach stycznia 1807 roku. Nie
bawem przeniósł się tam sztab polskiego zgrupowania. Gen.
Kosiński dokonał w Świeciu uzupełnienia umundurowa
nia dla swoich żołnierzy. Miasto przez prawie trzy tygo
dnie było bazą wypadową polskich patroli w kierunku Osia,
Starogardu i Nowego, a służbę patrolową chętnie pełnili
miejscowi polscy mieszczanie.
Legendę napoleońską wzmacniały autentyczne ode
zwy dowodzących. Gdy zostało zajęte Nowe, gen. Kosiń
ski wydał w tym mieście odezwę do ludności Pomorza.
Pisał w niej m.in.: Uzbrójcie się w narzędzia, kosy, widły
i nie dopuszczajcie, aby nieprzyjaciele Waszej Ojczyzny
mieli plądrować wsie Wasze. W tym miejscu trzeba nad
mienić, że pruskie jazdy ciągle niepokoiły poszczególne
miejscowości grożąc jednocześnie rozstrzelaniem tych, któ
rzy udzielą pomocy polskiemu wojsku. W swojej prokla
macji z 7 stycznia gen. Kosiński pisał dalej: ...ten nie zna
zapewne, co jest mieć i kochać ojczyznę, który rozumie, że
jest jakaś pogróżka, zdolna zatrzymać zapal święty (...)
kiedy idzie o obronę tej ziemi, na której liczne pokolenia
naszych przodków (...) swoje zapisały siedlisko.
W dniu 26 stycznia 1807 roku do Nowego przeniósł
swój sztab głównodowodzący, gen. Jan H. Dąbrowski. Prze
konał się, że miejscowa ludność, podobnie jak mieszkańcy
Świecia, jest wobec Prusaków nastawiona nieprzychylnie,
wręcz wrogo. Dlatego 1 lutego 1807 roku wydał w Nowem
„Odezwę do Holendrów i wszystkich rodu niemieckiego
mieszkańców na polskiej ziemi". Stwierdził w niej, że ci któ
rzy się zachowają w swoich domach spokojnie (...) do
świadczą wolności w wyznawaniu swojej religii, obrony
swoich osób i majątków i uważani będą jak bracia i ziom
kowie nasi.
Owi „Holendrzy" to mennonici, którzy przybyli na Ko
ciewie w XVIII wieku z Niderlandów i osiedli nad Wisłą na
Nizinie Nowsko-Sartowickiej i Nizinie Walichnowskiej.
Wydarzeniom 1807 roku ziemia kociewską zawdzięcza
pierwszą pisaną wzmiankę swojej nazwy. Przebywający
w Nowem ze swoimi odwodami ppłk Józef Hurtig wysłał
do gniewskiej kwatery gen. Dąbrowskiego, meldunek in
formując głównodowodzącego o bieżącej sytuacji z okolic
Nowego. W końcowej części tego wojennego dokumentu
czytamy, że w Nowem powstaje kawaleria płk. Dominika
Dziewanowskiego, a skoro konie wytchną, pójdą dwa
patrole: jeden ku Gociewiu, a drugi ku Starogardowi.
Błędny zapis „Gociewie" (zamiast Kociewie) może być zwy-
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kłym zniekształceniem, bo w wielu meldunkach i rozka
zach z tego okresu występuje sporo pomyłek tego rodzaju
(m.in. Zelgosz zamiast Zelgoszcz, do Nowia zamiast do
Nowego, Czew zamiast Tczew, itp.).
Razem z gen. Kosińskim do Nowego przybył gen. Ja
kub Komierowski, który zajmował się organizacją Korpusu
Powstania Pomorskiego. 13 stycznia 1807 roku ze swoim
oddziałem pognał pruskich dragonów. W potyczce między
Bochlinem a Pieniążkowem został ciężko ranny i, niestety,
zmarł w Nowem. Pochowano go w podziemiach nowskiej
fary i podobno jego prochy spoczywają tam do dziś. Po
dobno, bowiem jedna z wersji głosi, że szczątki 40-letniego
generała po 1920 roku zostały ekshumowane do rodzinne
go Komierowa koło Sępólna Krajeńskiego.
Do Gniewa oddziały płk. Dziewanowskiego weszły
26 stycznia, dwa dni później pojawił się gen. Dąbrowski,
ale groźba pruskiej kontrofensywy kazała im się wycofać
w rejon Świecia. Nowe natarcie, również pod dowództwem
płk. Dziewanowskiego, nastąpiło 11 lutego. Następnego dnia
gen. Dąbrowski podszedł do Pieniążkowa, gdzie stacjono
wał jego syn, płk „Jasio" Michał. Polecił mu zablokować prze
prawę wiślaną w Opaleniu, aby zapobiec ewentualnemu
natarciu z prawego brzegu rzeki. Od 13 lutego głównodo
wodzący gen. Dąbrowski przebywał w Gniewie. Licząc się
z trudami ataku na Tczew kazał w Gniewie urządzić szpital na
600 miejsc. Pod miastem dokonywał przeglądu wojsk.
Z Gniewa niedaleko do Pelplina, toteż wojska nie omi
nęły tej siedziby cysterskiego klasztoru. W styczniu 1807
roku, w karczmie w Maciejewie pod Pelplinem, nocował
gen. Dąbrowski. Po urządzeniu bazy wojskowej w Gnie
wie, do Pelplina przybyło 19 lutego aż 16 tys. żołnierzy
francuskich z dywizji J. Menarda. Przez cztery dni rekwirowali dla potrzeb pomorskiej kampanii bydło, zboże, a na
wet wino z klasztornych piwnic.
Lewe skrzydło marszu, które ruszyło na Tczew, miało
łatwiejsze zadanie, nie napotykało bowiem na silny opór
oddziałów pruskich. Głównym celem oddziałów była osło
na głównego uderzenia prawego skrzydła idącego wzdłuż
Wisły. 22 stycznia, trzy kompanie oddane dowództwu
kpt. Jana Bystrama, ruszyły z Dólska koło Świecia i po dwóch
dniach, posuwając się wzdłuż Wdy, dotarły do Osia. 25 stycz
nia Polacy osiągnęli Zelgoszcz, następnie Borzechowo. Na
stępnego dnia wojska kpt. Bystrama weszły do Starogar
du. Oddział został wzięty do niewoli przez Prusaków, odbity
potem przez płk. Dziewanowskiego. Starogard przechodził
z rąk do rąk. Już 28 stycznia były w nim wojska mjr. Jana
Sierawskiego, ostatecznie w ręce polskie miasto przeszło
17 lutego 1807 roku. Zajęły je polskie oddziały I Legii Pół
nocnej, a było tych żołnierzy około 3 tys., dowodzonych
przez księcia gen. Michała Radziwiłła. Po kilku dniach przez
Starogard przeszły wojska francuskiej dywizji gen. Jeana Me
narda (około 17 tys. żołnierzy), spieszące do Tczewa i Gdań
ska. Wcześniej stoczyły bitwę w okolicach Skarszew. Ciała
poległych pogrzebano przy obecnej ulicy Kleszczewskiego.
Po 1945 roku, podczas prac porządkowych, wykopano kości
i czaszki Francuzów. Złożono je u zbiegu z ul. Dworcową.
Miejsce to upamiętnia kopiec z krzyżem na wysokim cokole.
Podobnie ocalony cmentarz znajduje się w Starogardzie,
zwany jest Francuską Górką. Miejsce pochówku, w obecnej
postaci, znane jest od początku XX wieku, kiedy za miastem
przy szosie prowadzącej do Tczewa złożono szczątki z około
200 grobów z dawnego cmentarza francuskiego. Cmentarz
znajdował się na planie budowy wytyczonej linii kolejowej.
Staraniem mieszkańców Starogardu - bo władzom pruskim

niesiono w nowe miejsce. Wyróżnia je obecnie usypany kur
han - to owa „górka" - oznaczony krzyżem.
Francuska Górka kryje prochy żołnierzy francuskich za
równo z 1807 roku jak i z przemarszu spod Moskwy w 1813
roku, gdy przez Starogard przechodziły grupy rozbitego II kor
pusu marszałka Nicolasa Oudinota, który wcześniej, w 1807
roku po zdobyciu Gdańska, był jego gubernatorem.
Nim zdobyto Gdańsk w 1807 roku, opanowany został
Tczew - ważny na mapie całej pomorskiej kampanii. Kon
centracja ataku nastąpiła z trzech kierunków: Gniewa, Sta
rogardu i Skarszew. Atak nastąpił 23 lutego 1807 roku
z udziałem dywizji gen. J. H. Dąbrowskiego, dywizji badeńskiej i Legii Północnej. Miasto zostało zaatakowa
ne przez 12,4 tys. żołnierzy. Główne zadanie przypadło
brygadzie gen. Józefa Niemojewskiego. Mury i bramy
Tczewa atakowali wybitni dowódcy późniejszej kampa
nii rosyjskiej - poza wymienionymi już - por. Dezydery
Chłapowski, płk Maurycy Hauke, kpt. Stefan Koszarski,
mjr Jan Kanty Sierawski, płk Antoni Sułkowski, ppłk Stani
sław Fiszer i inni.
Rannych zostało wielu oficerów, w tym sam gen. Jan
H. Dąbrowski i jego syn płk Jan Michał. Leczyli rany
w gniewskim szpitalu. Głównodowodzący polską dywizją
przebywał w nim do 6 czerwca. Drugi duży szpital mieścił się
w Pelplinie, w klasztorze cystersów. Zakonnicy ponosili tru
dy utrzymania szpitala i pełnili służbę pielęgniarzy. Lekarzami
byli oficerowie medyczni i felczerzy z armii napoleońskiej.
W szpitalu umieszczono 800 rannych Polaków, Francuzów
i Badeńczyków. Około 600 zmarło, a pochowano ich koło
wschodniej ściany kościoła (obecnej katedry) na ówczesnej
nekropolii zakonnej. W Tczewie również znajdował się szpi
tal urządzony na 300 osób: w szkole, kościele ewangelickim
i prywatnych kamienicach niemieckich mieszczan.
Tryb życia i sposób zachowania francuskich żołnierzy
nie zawsze podobał się miejscowej bogobojnej ludności,
a na pewno nie duchownym. Ks. Ignacy Mężyński, pro
boszcz Pieniążkowa, z której to wsi wojsko wyszło dopiero
w listopadzie 1808 roku, pozostawił taką notatkę w kronice
parafialnej: Jeść wymyślnie, pić do zalania się, stroić się,
dziewki kochać - to francuskie życie.
Wydarzenia kampanii pomorskiej 1807 roku znalazły
swoje miejsce w literaturze beletrystycznej. Zapomniany
dziś ks. Ignacy Zieliński wydał w 1880 roku raczej niskich
lotów powieść „Pan Maciej czyli prawdziwa miłość ojczy
zny". Jeden z bohaterów, Ksawery, uczestniczy w pomor
skiej kampanii i zdobyciu Tczewa. Natomiast w epokowym
dziele Żeromskiego „Popioły", Rafał Olbromski uczestni
czy w walkach na kociewskiej ziemi - od Świecia do Tcze
wa (końcowe strony II tomu, rozdział „Ku morzu"). Szcze
góły opisów, zwłaszcza dotyczące zdobycia Tczewa dnia
23 lutego 1807 roku, są u obu autorów bardzo podobne,
w niektórych przypadkach identyczne. Stąd wniosek, że
korzystali z tych samych źródeł, m.in. relacji prasowych
z 1807 roku zamieszczonych w „Gazecie Poznańskiej" i „Ga
zecie Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego".
Opisy są tam bardzo dokładne, jednak ważniejsze wydają
się publikowane później wspomnienia uczestników zda
rzeń, przede wszystkim „Pamiętniki starego żołnierza"
Antoniego Białkowskiego i „Pamiętniki generała" Jana
Weyssenhoffa, wydane w 1904 roku. Żeromski pisał „Po
pioły" w latach 1899-1902, nie mógł więc znać relacji pamiętnikarzy. Jego powieść kończy się decyzją Rafała 01bromskiego o udziale w wielkiej wojnie 1812 roku, która to
również pozostawiła swoje ślady na Kociewiu. Zdarzenia

na tym nie zależało
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przejścia wojsk z powrotem. Z opracowań historycznych
wiadomo, że dla potrzeb przemarszu wielkiej armii prosto
wano i poszerzano trakty wiodące przez Bory Tucholskie.
Główny szlak, zwany dzisiaj „napoleońskim", figurował na
pruskich mapach jeszcze w 1855 roku jako Szosa Napole
ońska. Obecnie jest atrakcyjną trasą rowerową prowadzą
cą z Tucholi przez Wielkie Gacno, Trzebciny, Tleń, Osie do
Nowego i mierzy około 60 km. Ważną drogą była też trasa
z Chojnic przez Starogard do Tczewa. Natomiast w Tczewie
znana jest regionalnie zwana Kanonka (Kanonenweg, Dro
ga Kanonierska), fragmentem której jest obecna ulica
Warsztatowa. Tą drogą przemieszczał swoją artylerię Na
poleon ku przeprawie przez Wisłę.
Od 15 marca do 1 kwietnia 1812 roku przed Starogar
dem obozowały idące na wschód dywizje piechoty i lekkiej
jazdy marszałka Luisa N. Davouta. W czerwcu przemieszczał
się korpus kawalerii wspomnianego już marszałka Oudinota.
W maju i czerwcu pod Tczewem stacjonowały wojska
Jeana Marchanda. W tym też czasie - 7 i 12 czerwca w Tcze
wie gościł Napoleon dozorując budowę mostu pontono
wego przez Wisłę. Warto nadmienić, że „bóg wojny" w ro
ku 1807 dwukrotnie przebywał w tym mieście: 23 kwietnia
podczas inspekcji budowy szańców i 31 maja czyniąc prze
rwę w podróży do Gdańska.
Szlak przemarszu do Rosji prowadził także przez Barłożno. Stąd ponoć wzięło się ludowe porzekadło: W Barłóżnie
było różnie. W pamięci ludu pozostały też kasary (kosza
ry), zwana w ten sposób osada baraków z czasów umoc
nienia drogi koło Zblewa, w 1812 roku.
Napoleońska opowieść zagnieździła się również w po
daniu o nazwie wsi Osie. W 1807 i 1812 roku przejeżdżające
tędy wozy taborów wojskowych zapadały się w piach po
osie. Powszechnie wiadomo, że nazwa funkcjonowała już
dużo wcześniej. Z ustnych podań - często potwierdzo
nych efektem prac wykopaliskowych - pochodzą informa
cje o tzw. górkach francuskich. Oprócz tej starogardzkiej
znane są kopce w Iłownicy, Ostrowitem, Gąsiorkach, Bor
kowie czy Jabłówku, gdzie złożono ciała poległych lub zmar
łych żołnierzy francuskich. Natomiast na Górce Napoleoń
skiej w Tleniu cesarz dokonał w 1812 roku przeglądu wojsk.
Ludowa legenda przekazała kilkanaście opowieści
o miejscach wypoczynku Napoleona w marszu na Moskwę.
Są to okazałe drzewa - najczęściej dęby, dziś zabytkowe.
Śniadanie ponoć spożywał Bonaparte pod dębem koło
Grabowa Bobowskiego, odpoczywał pod „Dębem Napole
ona" w Morzeszczynie przy drodze do Skórcza, w Borkowie
- pod którym nocował w namiocie - albo w Osiu, które to

Literatura:
1. A. Białkowski, Pamiętnik starego żołnierza, Warszawa 1903.
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drzewo zostało przewrócone w 1921 roku. Była też stara so
sna w Bąkowie koła Warlubia, pod którą cesarz wypoczywał.
Pobite i zdziesiątkowane wojska napoleońskiej armii
znowu szły przez Kociewie w pierwszych miesiącach 1813
roku. Chaotycznie i w rozsypce idące kolumny zapełniały
na swojej drodze kolejne cmentarze. Z większych formacji
ocalał korpus marszałka Joachima Murata, który już
12 stycznia 1813 roku znalazł się pod Tczewem. Pod Świe
ciem i Nowem zimował człon armii dowodzony przez Eugene'a Beauharnais'a, który przebywał na kwaterze w Koń
czycach pod Nowem. Schorowani żołnierze znaleźli opiekę
w wojskowych szpitalach urządzonych w klasztorach w No
wem i Świeciu. Zmarłych grzebano na dziedzińcach klasz
tornych, zakonnych, cmentarzach i pod murami. Wiadomo
też, że zmarłych podczas marszu pochowano w Zelgoszczy, a w Wielkim Bukowcu leżą francuscy żołnierze zmarli
w 1813 roku na cholerę.
Tradycja ludowa przekazała sporo opowieści o zato
pionych i schowanych kasach wojennych. Wracająca z Ro
sji armia napoleońska pozostawiła w oznaczonych schow
kach swoje kasy pułkowe z nadzieją, że w następnym
rychłym marszu na Moskwę podejmie je. Niekiedy były to
ponoć wielkie i ciężkie żelazne skrzynie ze zrabowanymi
w Rosji kosztownościami, wiezione na armatnich lawetach.
Kasę taką zatopiono w bagnach koło Osowa Leśnego, na
dodatek powierzając opiekę nad nią diabłu. Natomiast
w Osieku jedną skrzynię żelazną zatopiono w jeziorze Kałębie, a drugą zakopano pod wielkim pniem koło leśniczówki
Karsznia. Nie zawsze były to tylko legendy. Niektóre z tych
opowieści okazały się faktem. Po kasę, ukrytą pod pniem
starej wierzby w folwarku w Nowem, zjawili się w 1843 roku
francuscy oficerowie. Po odkopaniu skrzyni zabrali ją. Na
tomiast w połowie XX wieku rybacy na jeziorze Semlin
podczas połowu natrafili na beczki ze zlotem leżące na dnie.
Były tak ciężkie, że nie zdołano ich wydobyć na powierzch
nię. Potem ślad po nich zaginął.
O tych i innych podaniach z czasów napoleońskich do
wiedzieć się można z niewielkiej książeczki ks. dr. Romualda
Frydrychowicza, wydanej w Pelplinie 1922 roku. „Podania
ludowe na Pomorzu z czasów wojen napoleońskich" zawie
rają 82 opowieści o domniemanych bitwach, kasach, drze
wach i grobach. Trzydzieści z nich dotyczy terenu Kociewia.
Legenda napoleońska to nie tylko sensacyjne opowie
ści, wspomnienia czy pamięć o zdarzeniach z lat 1807-1812.
To także, a może przede wszystkim, przekaz o chwale pol
skiego oręża i przykładach dążeń niepodległościowych znie
wolonego narodu.
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MICHAŁ ROMANOWSKI

Chwalba Grzymisława
Idea medalu o takiej nazwie, przyznawanego za zasługi
dla całego Kociewia, dojrzewała od 1986 roku, kiedy
w Tczewie powstał Kociewski Kantor Edytorski i wy
dawany przez tę oficynę „Kociewski Magazyn Regional
ny". Opis medalu, projekt regulaminu jego przyznawania
został wstępnie zatwierdzony podczas II Sejmiku Kociew
skiego w Piasecznie. Sejmiki takie (odbyły się trzy) orga
nizowała redakcja „Kociewskiego Magazynu Regional
nego", wspólnie z Towarzystwem Miłośników Ziemi
Tczewskiej i Towarzystwem Miłośników Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim. Sejmik w Piasecznie miał
miejsce latem 1988 roku, a pierwsze przyznanie medalu
w listopadzie tegoż roku. Dnia 11 listopada 1198 roku
książę Grzymisław podpisał akt dotyczący sprowadze
nia joannitów, a więc uhonorowanie pierwszych zasłu
żonych Kociewiaków miało nastąpić w 790. rocznicę
tego historycznego wydarzenia. Podpisany w Świeciu
dokument, który jako pierwszy w dziejach piśmiennic
twa odnotował wiele miejscowości kociewskich, dodat
kowo symbolicznie kojarzył się z datą odzyskania przez
Rzeczpospolitą niepodległości.

Krótki termin realizacji tego zamierzenia, jak również
kłopoty finansowe i organizacyjne związane z wybiciem
medalu (wówczas wymagano jeszcze zezwolenia Mennicy
Państwowej), oddaliły całą inicjatywę. Potem wielokrotnie
powracano do pomysłu Chwalby Grzymisława, ale brak
decyzji finansowej odnośnie projektu i technicznego
wykonania medalu nie pomogły tej ambitnej sprawie.
Władze tczewskiego samorządu wprawdzie przystały
na jakąś formę wyróżnienia, lecz w końcu zdecydowały
się na uhonorowanie tylko zasług dla Tczewa. W 1995
roku przyznano pierwszy raz „samborowy" medal Pro
Dorno Trsoviensi.
Chwalbie Grzymisława nie pomogła nawet 800-letnia rocznica wystawienia historycznego aktu. Do wy
różnienia tego powrócono - i to bardzo skutecznie oraz
w konkretnym wymiarze - w czasie II Kongresu Ko
ciewskiego 2000. Załącznik 3 do Uchwały tegoż Kongre
su, dotyczący edukacji i kultury regionalnej, w punkcie
10 nakazał „powołanie Kapituły Chwalby Grzymisława
(...) przyznającej co roku medal szczególnie zasłużonym
dla kultury regionu".

Pomysł Chwalby Grzymisława dyskutowano w 1986 roku podczas II Sejmiku Kociewskiego w Piasecznie.
Od lewej: Roman Landowski, Romuald Wentowski i Jan Ejankowski
Fot. Stanisław Zaczyński
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Realizatorem kongresowego postanowienia stała się
nowo powstała Federacja Stowarzyszeń i Związków „Kociewska Więźba". We wrześniu 2001 roku Zarząd Federacji
zatwierdził projekt medalu, którego autorem jest starogardz
ki plastyk, Adam Haras i ustanowił skład Kapituły.
Kryteria i zasady przyznawania tej honorowej nagrody
pozostały wierne dawnym ustaleniom. Medal jest dowo
dem zasłużonego wyróżnienia za wybitną i szczególnie
znamienitą działalność na rzecz szeroko rozumianej kultury
kociewskiej upowszechnianej przez twórców, naukowców,
artystów, nauczycieli regionalistów i popularyzatorów.
Chwalba Grzymisława przyznawana jest rocznie trzem
osobom, przedstawicielom trzech „kociewskich" powia
tów oraz ewentualnie czwartej osobie spoza tych powia
tów - zasłużonej dla ziemi kociewskiej. Każdy powiat no
minuje trzech kandydatów, z których Kapituła po dyskusji
zatwierdza jednego laureata. Decyzja odnośnie czwartego
laureata przysługuje samej Kapitule.
ZA ROK 2001 CHWALBĘ GRZYMISŁAWA OTRZYMALI:

• z powiatu starogardzkiego - Ryszard Szwoch ze
Starogardu, za wieloletnie dokumentowanie życia społeczo-kulturalnego Kociewia, a szczególnie za bieżące reda
gowanie słownika biograficznego Kociewian;
• z powiatu świeckiego - prof. Maria Pająkowska-Kensik ze Świecia, za pracę naukową poświęconą gwarom kociewskim, będącą swoistym „aneksem do Sychty" oraz za
wydane dwa „Małe słowniki kociewskie";
• z powiatu tczewskiego - Jan Ejankowski z Piaseczna
k. Gniewa, senior kociewskich nauczycieli regionalistów,
za powołanie i organizowanie corocznych przeglądów ze
społów folklorystycznych w Piasecznie;
• Kociewiak z zagranicy - prof. Paweł Wrzos-Wyczyński z Ottawy w Kanadzie, rodem z Zelgoszczy, za twórczość
poetycką poświęconą rodzinnej ziemi, zawartą w dwóch zbio
rach wierszy: „W słonecznej ciemni" i „Mowa korzeni".

W

roku akademickim 2002/2003 trzydziestooso

bowa grupa nauczycieli kończy w Akademii

Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego Podyplomowe Stu
dia Edukacji Regionalnej. Połowa dotarła z Kociewia (trzy
osoby z Gdańska) i to bardzo cieszy kierownika studiów,
prof. dr hab. Marię Pająkowską-Kensik. Relację z efektów
uczestnictwa w II edycji tego typu studiów podyplomowych
(m.in. przygotowanie do publikacji projektów zajęć regional
nych, scenariuszy widowisk z kultury Pomorza...) zamieści
my już w następnym numerze Kociewskiego Magazynu Re
gionalnego.

Wokół regionu
Studia podyplomowe

Sympatyczna i zdyscyplinowana, zdaniem wykładow
ców, „grupa tczewska" część zajęć odbyła na Kociewiu.
Efekty jej działań już teraz są widoczne.
Od października zacznie się III edycja studiów i być
może ostatnia, dlatego szczerze zachęcamy nauczycieli róż
nych przedmiotów do skorzystania z załączonej oferty.

Podyplomowe Studia Edukacji Regionalnej
Akademii Bydgoskiej
im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Z A ROK 2002 PRZYZNANO CZTERY KOLEJNE CHWALBY

GRZYMISŁAWA. Otrzymali je:

• z powiatu starogardzkiego - Roman Landowski z Czar
nej Wody, za prezentowanie wizerunku Kociewia w twór
czości literackiej, a szczególnie za wydany w 2002 roku
„Nowy bedeker kociewski";
• z powiatu świeckiego - Stanisława Kuffel z Przysierska, za szczególnie widoczne wyniki w edukacji regionalnej;
• z powiatu tczewskiego - Irena Brucka z Tczewa, pre
zes Kociewskiego Towarzystwa Oświatowego, za uporczy
we rozwijanie idei regionalizacji w nauczaniu i wspieranie
szkolnych izb regionalnych;
• Kociewiak z zagranicy - Paul Klemick z Nowej Ze
landii, za popularyzację Kociewia w ramach założonej przez
siebie fundacji krzewienia kultury polskiej.
Wszyscy trzej laureaci z Kociewia nominowani byli już
w roku poprzednim.
Dlaczego medal nazwano „Chwalbą Grzymisława"?
Chwalba - w języku staropolskim i kociewskiej mowie zna
czy tyle, co pochwała, która przynosi uznanie, zaszczyt i chlu
bę. Natomiast Grzymisław był pierwszym w historii księciem
(starogardzko-świecko-lubiszewskim), panem zawiadującym
w średniowieczu w całości ziemiami należącymi do obszaru
obecnego Kociewia. Grzymisław jednoczył te ziemie. Podob
nie jednoczyć powinna wyznawców tego regionu jego po
chwała. Kiedyś książęca chwalba nader zobowiązywała.
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Zajęcia odbywać się będą od października 2003 roku
do czerwca 2004 roku w soboty lub niedziele - łącznie 275
godzin (w tym wycieczki, warsztaty, konferencje).
PRZEDMIOTY:

• etnolingwistyka,
• wybrane zagadnienia z etnografii,
• dialektologia,
• historia regionu,
• dydaktyka historii,
• literatura i piśmiennictwo regionalne,
• podstawy edukacji regionalnej,
• metodyka ścieżek edukacyjnych,
• środowisko geograficzno-przyrodnicze.
Czesne za semestr wynosi 1100 zł.
Podanie wraz z kwestionariuszem osobowym i kopią
dyplomu należy przesłać do 1 września 2003 roku na adres:
Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego
Instytut Filologii Polskiej
ul. Jagiellońska 11
85-067 Bydgoszcz
z dopiskiem na kopercie
Podyplomowe Studia Edukacji Regionalnej

KMR
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Wyróżnienia dla tczewian
Indywidualne
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ROMAN LANDOWSKI

Zęby trwać przy dziedzictwie
Znaczenie prasy regionalnej w edukacji
Najpierw
należałoby odpowiedzieć na pytanie: Co to
jest prasa regionalna? Kłopot polega na tym, że
brak jednoznacznej definicji. Wiadomo jednak,
iż regionalna prasa winna odpowiadać następującym
kryteriom:
- być czasopismem (od tygodnika do rocznika), cho
ciaż w pewnych okresach funkcje regionalne pełniły także
gazety,
- wychodzić na obszarze określonego regionu z prze
znaczeniem dla mieszkańców tego regionu,
- nie może być pismem centralnym,
- zawierać wszechstronną tematykę o danym regionie,
- kreować cele edukacyjne,
- prezentować profil zbliżony do pism popularnonau
kowych bądź społeczno-kulturalnych.
Przez twórców owych pism region był przeważnie ro
zumiany w znaczeniu etnicznym chociaż znane są tytuły
z nazwami regionów geofizycznych, np. wychodzące w la
tach międzywojennych Beskid Śląski i Ziemia Wołyńska
(oba zbliżone do profilu turystyczno-krajoznawczego) albo
Echo Borów Tucholskich (w latach międzywojennych
wydawane w Czersku) lub współczesny magazyn przyrodniczo-kulturalny Echo Borów.
Czasopism regionalnych nie należy utożsamiać z prasą
lokalną, której głównym wyznacznikiem jest zasięg obsza
ru administracyjnego. Prasą lokalną były międzywojenne
orędowniki powiatowe, a po 1990 roku masowo tworzone
pisma samorządowe o różnej częstotliwości, np. Nowiny

Gniewskie,
Wiadomości Pelplińskie, Panorama Miasta
(Tczewa), Merkuriusz Czarnej Wody, Gryf Kościerski (wy
chodzący też w latach międzywojennych).
Typowe pismo regionalne winno odpowiadać na ha
sło definicji regionalizmu, być jego odzewem i wiernym
odbiciem. Przypomnijmy więc, że regionalizm jest to dąże
nie do ożywienia życia oświatowego, kulturalnego i na
ukowego danej dzielnicy kraju, a także działalność zmierza
jąca do zachowania specyficznych cech szeroko
rozumianej kultury, a także walorów środowiska natu
ralnego danego regionu.
Historia polskich czasopism regionalnych sięga poło
wy XIX wieku, gdy po Wiośnie Ludów (1846-1848) po
w s t a ł o o k o ł o 50 n o w y c h p i s m . Było to z w i ą z a n e
z ożywieniem nastrojów narodowych oraz z narodzinami
polskiej folklorystyki, etnografii i turystyki. Do najbar
dziej znanych pism z tego okresu należą: w Lesznie
wydawany Przyjaciel Ludu, Gwiazdka Cieszyńska, No
winy Śląska czy redagowany w Wilnie przez Józefa
I. Kraszewskiego Atheneum.
W styczniu 1869 roku ukazał się pierwszy numer Piel
grzyma, jednego z najstarszych pism pomorskich. Jego zna
czenie dla edukacji obywatelskiej jest ogromne. Oficjalnie
Pielgrzym w podtytule określał się jako „Pismo religijne dla
ludu", ale jego charakter był zbliżony do modelu ogólnospo
łecznego. Założycielem i pierwszym redaktorem był ks. Szcze
pan Keller (1827-1872), etnograf i zbieracz literatury ludowej.
Przez siedem lat Pielgrzym był tygodnikiem, przez rok 1876

ukazywał się dwa razy w tygodniu, a następnie - od 1877 do
1939 roku - trzy razy, stając się gazetą.
W latach zaboru pismo zajmowało się przede wszyst
kim sprawami walki o niepodległość. Na tle owej polskiej
problematyki narodowej dochodziło często do konfliktów
redakcji z niektórymi biskupami jak też władzami pruskimi.
W obronie pisma stawały wówczas skupione wokół redak
cji elity pomorskiej inteligencji polskiej.
Funkcje edukacyjne realizowane były głównie w sta
łych dodatkach.
Wychodzący we wtorki, czwartki i soboty Pielgrzym w ro
tacji miesięcznej, dwutygodniowej i tygodniowej w różnych
latach do głównego wydania dołączał siedem dodatków:
- Podarek dla Dobrych Dzieci, zamieniony później na
Przyjaciel Dzieci z podtytułem „Pismo dla pouczenia i roz
rywki dzieci",
- Krzyż, z podtytułem „Tygodnik religijno-powieściowy",
- Rolnik, po 1920 roku zastąpiony przez Gospodarstwo,
- Robotnik Polski, z podtytułem „Pismo tygodniowe
poświęcone sprawom robotniczym i zarobkowym",
- Dobra Gospodyni, z uściśleniem tytułu „Pismo po
święcone sprawom gospodarstwa domowego",
- Dla Nauki i Rozrywki,
- Filut, z podtytułem „Pismo humorystyczno-satyryczne",
- Zbiór Najciekawszych Powieści i Opowieści.

Pielgrzym w czasie zaborowym był prawdziwą osto
ją polskości. Uczył historii, przypominał o obyczajach,
krzewił tradycję polską, omawiał działalność regional
nych zespołów teatralnych skupionych w Towarzy
stwach Ludowych, kołach Towarzystwa Powstańców
i Wojaków, informował o książkach, zachęcał do two
rzenia polskich bibliotek w ramach Towarzystwa Czy
telni Ludowych, apelował o organizowanie polskich
spółek rolnych, towarzystw włościańskich, banków lu
dowych. Prezentował wybitnych przedstawicieli pol
skiego ruchu wyzwoleńczego.
W 1893 roku niemiecki Tageblatt w Poznaniu nazwał
Pelplin i Pielgrzyma „główną siedzibą agitacji polskiej
w Prusiech Zachodnich", a minister Gustaw Gessler w wy
stąpieniu sejmowym w Berlinie powiedział wprost, że
„w Pelplinie istnieje drukarnia, w której tłoczą Pielgrzyma
pełnego wycieczek przeciw Niemcom".
Pielgrzym w tym okresie był niezastąpionym źródłem
folkloru literackiego. Na jego łamach ukazywały się legen
dy, ludowe podania, bajki, przysłowia, zagadki, pieśni lu
dowe - owe kociewskie frantówki - a wszystko rodzime,
polskie. Opisywano też obrzędy świąteczne i rodzinne, by
ocalić od zapomnienia i zachęcić do ciągłego kultywowa
nia polskiej tradycji. Szczególnie dbano o wychowanie
dzieci w duchu narodowym.

- Słowo Pomorskie, organ Związku Ludowo-Naro
dowego,
- Ziemia Pomorska, pismo rolnicze i handlowe,
- Glos Ludu, wychodząca w Czersku gazeta rolników,
- Głos Robotnika, organ Narodowej Partii Robotniczej,
- Obrona Ludu, pismo ludzi pracy,
- Głos Pomorski - organ wojewódzki Chrześcijań
skiego Stronnictwa Pracy, wychodzący w Grudziądzu,
- Goniec Nadwiślański, pismo stanu średniego,
- Gazeta Kaszubska, bezpartyjne pismo narodowe,
- Pomorzanin, gazeta Ziemi Kaszubskiej.
Przy okazji podkreślić należy, że regionalny charakter
zachował Nadwiślanin, od 1919 roku obecna wśród czy
telników „Gazeta Ziemi Chełmińskiej" oraz Drwęca, adre
sowana do czytelników dorzecza tej rzeki w obrębie Ziemi
Michałowskiej.
Zapamiętać też warto, że na Kociewiu najbardziej zna
czące były: Goniec Pomorski (do 1926 r. Dziennik Tczew
ski) i Dziennik Starogardzki, które w 1938 roku zaczęły
wydawać wspólny dodatek Kociewie, redagowany przez

W latach międzywojennych funkcje te zostały wzbo
gacone o nowe wartości, wynikające z uwarunkowań spo
łecznych i politycznych na Pomorzu. Do nowych zadań
należały:
- kształtowanie więzi państwowych,
- integracja regionu pomorskiego z resztą Rzeczypo
spolitej,
- komentowanie politycznych nastrojów konfliktowych,
- informowanie o problemach niemieckich,
- pośredniczenie w życiu kulturalnym.
Realizację tych zadań dostrzec można niemal we wszyst
kich pomorskich pismach. Obecne były w trzech polemizu
jących periodykach: grudziądzkiej Pochodni oraz Świcie
i Pręgierzu Pomorskim wydawanych w Toruniu.
Poza wspomnianymi wcześniej pismami czasów zaborowych, a nadal się ukazujących, najaktywniej funkcje te
prezentowały:

Edmunda Raduńskiego. Dodatek był dobrym przykładem
pisma trudniącego się edukacją regionalną.
Pomorska prasa międzywojenna drukowała sporo do
datków, tematycznie poświęconych wychowaniu młode
go pokolenia, problemom rodziny i sprawom wiejskim. Dla
przykładu wymienić należy choćby tylko następujące ty
tuły i ich dodatki:
- Robotnik i Obrona Ludu - Ciekawe Opowieści,
Gospodarz,
- Słowo Pomorskie - Dom Rodzinny, Mestwin,
- Głos Kaszubski - Dom i Rodzina,
- Drwęca - Nasz Przyjaciel, Opiekun Młodzieży, Rolnik,
- Głos Świecki - Nasz Rolnik, Słońce, Przewodnik
Gospodarski dla Kółek Rolniczych i Gospodyń Wiejskich,
~ Gazeta Chojnicka - Niwa, Opiekun Dzieci,
- Głos Pomorski - Sprawy Kobiece,
- Pomorzanin - Strzecha Rodzinna.

Po 1945 roku zmieniły się nieco funkcje i znaczenie prasy
regionalnej. Jej typowe przykłady pojawiły się dopiero w la
tach pięćdziesiątych XX wieku. W ramach modelu wojewódz
kich czasopism regionalnych niektóre tytuły powstały stara
niem stowarzyszeń regionalnych. W Olsztynie Warmia
i Mazury były organem Stowarzyszenia Społeczno-Kultu
ralnego „Pojezierze", w Zielonej Górze Lubuskie Towarzy
stwo Kultury wydawało Nadodrze, Mazowieckie Towarzy
stwo Kultury wydawało Barwy, Dolnośląskie Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne przyczyniło się do powstania miesięcz
nika Odra, a podobne w Słupsku do powstania miesięcznika
Pobrzeże. Potem pojawiły się również Pomorze, Kujawy
i m.in. Pomerania - pismo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, początkowo ukazujące się w postaci biuletynu.
W 1986 roku pojawił się nasz Kociewski Magazyn Re
gionalny, pierwotnie jako „publikacja seryjna o nieokreślo
nej częstotliwości", pismo zainicjowane przez Towarzystwo
Miłośników Ziemi Tczewskiej i starogardzkie Towarzystwo
Miłośników Ziemi Kociewskiej. Od 1995 roku KMR stał się
kwartalnikiem „popularnonaukowym dla wszystkich", a po
dwóch latach społeczno-kulturalnym. Pismo już w tytule
określa swoją formułę - Kociewie i regionalność. Wyja
śnić tylko należy pojęcie magazynu. Przypomnijmy więc,
że magazyn jest czasopismem o bardzo zróżnicowanej za
wartości treści - w znaczeniu ogólnym bądź w zakresie okre
ślonym formułą tematyczną lub obszarem. W tym drugim
znaczeniu występuje właśnie nasz kwartalnik.
Jakie znaczenie w edukacji odgrywa Kociewski Maga
zyn Regionalny? Przede wszystkim przekazuje i przybliża
wszechstronną wiedzę o regionie w zakresie historii, etno
grafii, folklorystyki, kultury i literatury. Pośredniczy także
w wymianie doświadczeń nauczycieli regionalistów, jako
wynik porozumienia z Kociewskim Towarzystwem Oświa
towym. Omawia też walory turystyczno-krajoznawcze Kociewia i regionów sąsiednich. Istotną funkcją jest ułatwia
nie debiutu młodym twórcom. Pierwsze opublikowanie
wierszy wyznaczyło pomyślną drogę początkującym po
etom z regionu. W końcu KMR reprezentuje region w ru
chu piśmienniczym, obecnie - po upadku starogardzkich
Zapisków Kociewskich - jako jedyny tytuł o tym profilu.
O skuteczności oddziaływania na odbiorców decydo
wać zawsze będą efekty zabiegów o ukształtowanie wła
ściwych postaw, przychylnych i przyjaznych regionowi.
Rzecz w tym, by umacniać i stale utrwalać przywiązanie do
„małej ojczyzny", zgodnie ze sprawdzoną zasadą o miłości
do kraju za pośrednictwem najbliższego otoczenia. Wielki
patriotyzm zaczyna się przywiązaniem do ziemi najbliższej.
W epoce Unii Europejskiej pojawią się zapewne nowe
wątpliwości, a może nawet zagrożenia. Razem z nimi przed
prasą regionalną staną nowe zadania - żeby trwać przy
dziedzictwie.
Literatura pomocnicza
Encyklopedia wiedzy o prasie, pod red. Juliana Maślanki, Wro
cław 1976.
Pepliński Wiktor, Prasa pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej
1920-1939. System funkcjonowania i oblicze społeczno-polityczne
prasy polskiej, Gdańsk 1987.
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Prasa polska
wychodząca na Kociewiu
do 1939 roku
(bez pism samorządowych i parafialnych)
Dzieje Pomorza (Czersk), 1935
Dziennik Gniewski (Gniew), 1929-1931
Dziennik Skarszewski (Skarszewy), 1926(?)-1939
Dziennik Starogardzki (Starogard), 1919-1939
Dziennik Świecki (Świecie), 1924-1925
Dziennik Tczewski (Tczew), 1919-1927
Dzień Kociewski (Starogard), 1935-1939
Dzień Tczewski (Tczew), 1934-1939
Echo Borów Tucholskich (Czersk), 1926-1939
Gazeta Nowska (Nowe), 1924-1939
Gazeta Skarszewska (Skarszewy), 1931
Gazeta Starogardzka (Starogard), 1920-1926
Gazeta Świecka (Świecie), 1913-1915
Głos Ludu (Czersk), 1922-1928
Glos Świecki (Świecie), 1921-1939
Goniec Pomorski (Czersk), 1922-1923
Goniec Pomorski (Tczew), 1927-1939 - kontynu
acja Dziennika Tczewskiego
Gregorianum (Świecie), 1931-1939
Ilustrowany Kurier Pomorski (Starogard), 1926-1939
Ilustrowany Kurier Tczewski (Tczew), 1927-1939
Kurier Morski (Tczew), 1931-1932 - kontynuacja
Żeglarza Polskiego
Kurier Starogardzki (Starogard), 1932
Mały Misjonarz (Górna Grupa), 1934-1939
Myśl Pomorska (Tczew), 1924-1925
Nasz Misjonarz (Górna Grupa), 1924-1939
Nasza Gazeta (Starogard), 1910-1914
Odrodzenie (Starogard), 1926-1927
Pielgrzym (Pelplin), 1869-1939
Pogotowie (Starogard), 1927-1933 - kontynuacja
Odrodzenia
Skarb Rodzinny (Górna Grupa), 1919-1939
Wiarus Pomorski (Tczew), 1929 - przeniesiony
z Kartuz
Zagroda Polska (Starogard), 1931-1938
Znicz (Tczew), ?
Żeglarz Polski (Tczew), 1922-1931

ZDZISŁAW MROZEK

Kapłan, pisarz
i pedagog Szczepan Keller
hlubą pelplińskiego ośrodka drukarsko-wydawniczego Jana Nepomucena
i Stanisława Romanów
było pismo pt. „Pielgrzym".
Powstało ono z inicjatywy
syndyka biskupiego Julia
na Wagnera, braci Edwar
da i Michała Kalksteinów
ze Smoląga i Klonówki
oraz księdza Szczepana
Kellera, wpierw wikarego
w Kościerzynie, kolejno
proboszcza w Ostródzie,
potem w Leśnej w Borach Tucholskich, a od roku 1865 w Pogódkach na Kociewiu.
W 1868 roku objął on funkcję redaktora pisma i spra
wował ją aż do śmierci w 1872 roku. Współzałożycielami
„Pielgrzyma" byli również księża: Juliusz Pobłocki, Ignacy
Ograbiszewski i Julian Prądzyński.
Szczepan Keller urodził się 10 lipca 1827 roku w Chmiel
nie koło Kartuz. Był synem Jana Kellera, nauczyciela i We
roniki z Brylowskich. Naukę rozpoczął w katolickiej szkole
przy Kaplicy Królewskiej w Gdańsku, kontynuował ją w gim
nazjum chełmińskim, gdzie uzyskał w 1849 roku maturę.
Następnie wstąpił do pelplińskiego Seminarium Duchow
nego, które ukończył w 1853 roku, po czym rozpoczął pra
cę duszpasterską.
Już jako kleryk wykazał zainteresowanie nauką, która
wykraczała ponad program studiów teologicznych. Dzięki
jego staraniom powstała w tutejszym seminarium tzw. „bi
blioteka kleryków", w której gromadzono od początku lat
50. XIX wieku zbiory literatury naukowej i beletrystycznej.
Początki swej pracy duszpasterskiej umiejętnie łączył
z działalnością oświatową i twórczością pisarską. Popiera
jąc oświatę ludową przeciwstawiał się wszelkim próbom
oderwania szkół od religii i Kościoła. Jako pisarz publiko
wał liczne utwory o treściach moralizatorskich, adresowa
ne głównie do czytelników o wykształceniu elementarnym
i to zarówno na łamach „Pielgrzyma" jak i „Szkółki Narodo
wej" (od 1849 roku „Szkoły Narodowej"), ukazującej się
w Chełmnie. Drukiem wydał obszerny Zbiór pieśni naboż
nych do użytku kościelnego i domowego, które w liczbie
około tysiąca zebrał podczas swych wędrówek po Kocie
wiu i ziemi poznańskiej. Celom edukacyjnym służyła także
jego publikacja Kawałki o szkole.
Keller był uzdolnionym nauczycielem-wychowawcą.
Swoje doświadczenia pedagogiczne prezentował głównie

KMR

w postaci artykułów, ogłaszanych w „Pielgrzymie". W pra
cy oświatowej pomagał mu znany wówczas na Pomorzu
redaktor „Szkoły Narodowej" ks. Antoni Knast z Chełmna.
Pierwszy numer (okazowy) „Pielgrzyma" pod redakcją
Kellera, nakładem komisowym księgarni J. N. oraz S. Ro
manów pojawił się w grudniu 1868 roku z datą 1 stycznia
1869 roku. Od początku do końca 1874 roku pismo wycho
dziło jako tygodnik o objętości 8 stron, formatu 8°. Wybór
nazwy periodyku wiązał się z wydawnictwem Izabeli Czar
toryskiej Pielgrzym w Dobromilu (1818) i nazwą miesięcz
nika literatki Eleonory Ziemięckiej „Pielgrzym" (1841 -1846).
Keller zafascynowany był również utworem Stefana Witwickiego Wieczory Pielgrzyma. Rozmaitości moralne, li
terackie i polityczne (1866), karcącym „zdrożności moral
ne narodu, zatratę starodawnej cnoty przodków naszych".
Sądzić należy, iż w tym duchu Keller postanowił utrzymać
swoje pelplińskie pismo. Zamieszczone tam artykuły miały
więc służyć jako drogowskaz rozmów na tematy moralne,
etyczne, religijne i oświatowo-pedagogiczne, a także ce
lom krzewienia języka ojczystego i przeciwstawienia się
germanizacji żywiołu polskiego.
Wśród zagadnień poruszanych na łamach pelplińskie
go tygodnika poczesne miejsce zajmowały żywoty świę
tych, wiadomości o życiu i obyczajach naszych przodków,
informacje o bieżących sprawach Kościoła i religii. Zamiesz
czano też doniesienia o wydarzeniach ze świata i życia
w diecezji chełmińskiej, niekiedy drukowano powiastki,
np. Gwiazda morza (nr 26), a także teksty kaszubskie
(m.in. Śpiewka o Kaszubach - nr 41), ponadto zamiesz
czano ogłoszenia drobne i porady praktyczne. Keller pu
blikował w swym piśmie liczne pogadanki, zachęcające ro
dziców i nauczycieli do wychowywania dzieci i młodzieży
w duchu religijnym i patriotycznym, utrzymane w stylu ga
wędziarskim. Systematycznie drukowano Listy z Soboru
Watykańskiego pióra ks. Waleriana Chotkowskiego.
W 1872 roku, przez pierwsze półrocze, na pierwszych
stronach „Pielgrzyma" zamieszczono w odcinkach moralizującą opowieść Pół kopy wykrętów pijackich autorstwa
Kellera, natomiast na stronach dalszych informowano
o ustawach pruskich, ograniczających prawa Kościoła
rzymskokatolickiego w zaborze pruskim. Wydrukowano
również petycje rodziców polskich do sejmu pruskiego,
dotyczące nauczania dzieci w języku ojczystym.
Redaktor „Pielgrzyma" myślał nie tylko o dorosłych, lecz
także o dzieciach. Dla nich redagował co dwa tygodnie do
datek pt. „Podarek od „Pielgrzyma" dla dobrych dzieci" for
matu 8° i objętości 4 stron w odrębnej, ciągłej paginacji.
Ale nadzieje redakcji „Pielgrzyma" na szybki wzrost licz
by odbiorców pisemka zawiodły, ponieważ czytelnikami
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były dzieci głównie ze środowisk wiejskich, gdzie nawał
pracy na roli nie pozwalał na częste czytanie.
Na łamach „Podarku" Keller zamieszczał wierszyki (m.in.
Stanisława Jachowicza) i piosenki do melodii popularnego
krakowiaka, a także popularnonaukowe artykuliki, dotyczą
ce odległych krajów. Uczył geografii własnego kraju (np. Prze
gląd polskich rzek - Wisła, nr 7), jak również historii Polski.
W przeglądzie dorobku Kellera nie może zabraknąć in
formacji o jego zdolnościach snycerskich. W wolnych od
pracy chwilach zajmował się drzeworytnictwem. Jego dzie
łem są rzeźby sakralne w kościołach Ostródy i Pogódek.
Jako uczeń gimnazjum wykonał drzeworytową winietę ty
tułową do pisma „Szkoła Narodowa".
Intensywna praca w wielu dziedzinach podkopała jego
zdrowie. Zmarł nagle 20 października 1872 roku po zakoń
czonym nabożeństwie w pogódkowskim kościele. Śmierć
tego utalentowanego i pracowitego duchownego przynio
sła stratę polskiemu czasopiśmiennictwu na Pomorzu i Kociewiu w najtrudniejszym okresie pruskiej germanizacji.

ZBIGNIEW GNIEWKOWSKI

Strzelcy
ez strzelnic
Strzelnice - świadkowie
chwały i zapomnienia
Wprowadzenie

Źródło:
Ks. Szczepan Keller, proboszcz pogucki, „Pielgrzym" 1872,
nr 43; Ks. Szczepan Keller, Wspomnienia pośmiertne, „Pielgrzym"
1872, nr 44; Polski Słownik Biograficzny, t. XII, s. 326; Słownik
biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 2, s. 378-380.

Kochane Dziatki!
Widzicie, jak to wasi rodzice odbierają z poczty pisa
nie Pielgrzyma i sobie czytają, żeby się z niego dowie
dzieć różnych wiadomości ze świata. Pewnie i wy cza
sem zajrzycie do niego, a może i niejedno sobie
przeczytacie; ale co tam stoi, to was jakoś jeszcze tak
bardzo nie zajmuje, jakby was zajmowało, gdybyście już
były większemi. Postanowiłem dla tego zupełnie osobno
dla was pisać i to moje pisanie wam od czasu do czasu
posyłać razem z Pielgrzymem, tak iżbyście wy miały dla
siebie do czytania same takie rzeczy, któreby was jako
dla was samych przeznaczone zajmowały i żebyście z te
go miały naukę i miłą i pożyteczną zabawkę. Dla tego
upominam was, byście to, co wam pisać będę, czytały
sobie powoli i wyraźnie i też spamiętały. Może wam się
czasem będą podobały jakie wiersiki, to się ich nauczcie
na pamięć. Niektóre z was mają mniejszych i młodszych
braciszków i siostrzyczki, którzy jeszcze czytać nie umieją.
I dla tych co napiszę. Ponieważ zaś oni sami sobie tego
jeszcze przeczytać nie umieją, wy większe sobie to prze
czytać, a potem im opowiedzieć powinniście. Przez to
pokażecie im, że ich kochacie, a oni was też za to poko
chają. Wiem ja dobrze, że ci wasi mali braciszkowie i sio
strzyczki lubią bardzo powiastki, lecz wy nie wiedząc, co
im macie opowiadać, powiadacie im czasem ladaco. A to
bardzo nieładnie i P. Jezusowi wcale się nie podoba, kie
dy dzieci ladajakie powiastki sobie opowiadają.
To moje pisanie, jakie wam czasem poślę, będzie po
darkiem od Pielgrzyma dla was, jak to już jego napis
wyraża. Rodzice wasi więc nie zapłacą za „Pielgrzyma"
nic więcej jak dotychczas. Chciałbym jednakże i od was
zapłaty. Pieniędzy od was nie żądam, bo wy ich też jesz
cze nie macie. Oto zmówcie czasem za mnie paciorek,
żeby mi P. Jezus użyczył zdrowia i łaski, abym dla was
zdołał pisać tak, iżby to było wam prawdziwie pożytecz
ne i miłe. Będzie i to nagrodą dla mnie, jeżeli z tego mo
jego pisania dla was pilnie korzystając prawdziwie dobremi dziećmi będziecie. By się to spełniło, polecam was
P. Jezusowi i opiece Najśw. Matki Jego i Świętych Anio
łów Stróżów waszych jako szczerze was kochający
Pielgrzym
Podarek od „ Pielgrzyma " dla dobrych dzieci,
Dodatek do Pielgrzyma, nr 1, Pelplin 6 czerwca 1872,

uż w czasach starożytnych, zwłaszcza w miejskich spo
łecznościach greckich i rzymskich wielkim zaintereso
waniem cieszyły się turnieje z udziałem zawodników
biegłych w strzelaniu z łuku, celnie miotających włócznią
lub procą. Rozwijanie tych umiejętności miało istotne
znaczenie, zwłaszcza dla żołnierzy i myśliwych.
Podobnie było w państwach wczesnego i późnego śre
dniowiecza, najczęściej w ramach ćwiczeń cesarskich, kró
lewskich i książęcych oddziałów wojskowych oraz cecho
wych straży miejskich, które były pierwowzorem późniejszych
bractw strzeleckich. Pierwsza taka organizacja powstała
w roku 1007 w Hallstadt w Niemczech. W Polsce natomiast
pierwsze Bractwa pojawiły się prawdopodobnie w XIV
wieku i swoją historyczną ciągłość kontynuowały aż do
roku 1939.
Strzelano początkowo z łuków, później z kusz i broni
palnej. W zawodach celem była zazwyczaj figura ptaka,
przeważnie koguta - kura, skąd polska nazwa „bractwa
kurkowe". Figury te umieszczano na wysokich żerdziach,
najczęściej na terenach poza miastem. Do dnia dzisiejsze
go ten sposób strzelania, w nieco zmienionej formie, za
chował się w bractwach Europy Zachodniej, zwłaszcza
w Belgii i Holandii (Limburgii).
W Polsce od zakończenia drugiej wojny światowej aż
do roku 1989 zainteresowania strzeleckie i sportowo-obronne realizować było można w Polskim Związku Strzelectwa
Sportowego i Lidze Obrony Kraju. Wyjątkiem było Brac
two Kurkowe w Krakowie. Możliwość powrotu do wielo
wiekowej tradycji historycznego strzelectwa cechowego
i mieszczańskiego pojawiła się wraz z reaktywowaniem
Bractw Kurkowych, których działalność została po roku
1945 zakazana przez ówczesne władze państwowe.
W stosunkowo krótkim czasie działalność, opartą na
historycznych przekazach i zachowanych pamiątkach
(sztandary, mundury, insygnia, statuty), wznowiło około
100 Bractw. Niestety, większość z nich nie zdołała uzyskać
praw do korzystania z przedwojennych obiektów i tere
nów, które uległy po drugiej wojnie światowej upaństwo
wieniu i w wielu wypadkach częściowej lub całkowitej de
wastacji. Próby prawnego odzyskania tego mienia nie
przyniosły efektów, gdyż okazało się, ze kontynuacja hi
storyczna reaktywowanych Bractw to za mało dla obecnie
obowiązującego stanu prawnego.
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KURKOWE BRACTWA
To, że nowo powstała organizacja przyjmie nazwę i cele
statutowe Bractwa istniejącego w przeszłości, nie rodzi
żadnych dodatkowych uprawnień z tego tytułu. Reakty
wowane stowarzyszenie nie jest następcą prawnym zlikwi
dowanej organizacji a więc stroną, która może wystąpić
z żądaniem zarówno o unieważnienie decyzji o rozwiązaniu
Bractwa jak i odzyskania przedwojennego mienia. Naczel
ny Sąd Administracyjny stoi na stanowisku, że swoich
praw mogą dochodzić jedynie byli członkowie rozwiąza
nych po wojnie Bractw Kurkowych, co jest warunkiem nie
do spełnienia, gdyż odeszli oni „na wieczną wartę". Nie ma
także znaczenia, że w wielu wypadkach reaktywowane Brac
twa założyli potomkowie dawnych członków, gdyż nie ma
dziedziczenia uprawnień do stowarzyszenia.

Rozwój broni palnej
topniowe zastępowanie łuków i kusz przez rozwijają
cą się w szybkim tempie broń palną oraz wprowadze
nie tarcz pierścieniowych, spowodowało koniecz
ność poszukiwania terenów pozwalających na bezpieczne
organizowanie strzelań. W zależności od zasobności fi
nansowej Bractwa, budowano mniej lub bardziej okazałe
obiekty wielofunkcyjne zwane „Celestatami", gdzie sku
piało się również życie towarzyskie miasta.
Miarą rozwoju i nowoczesności w szeregach brackich
był używany przez strzelców sprzęt. Do końca XV wieku
podstawową bronią miotającą był łuk i kusza. Znaczenia za
częła nabierać jednak, zwłaszcza w walkach oblężniczo-obronnych, prymitywna jeszcze ręczna broń palna w postaci hakownic, rusznic, piszczeli oraz broń ciężka typu taraśnice,
hufnice i folgerze.
Dalszy rozwój ręcznej broni palnej poszedł w kierunku
usprawnienia jej obsługi, szybkostrzelności i celności.
W ciągu XVI wieku ręczna broń palna osiągnęła znaczny
stopień rozwoju. Przez całe to stulecie stosowano po
wszechnie zamek lontowy, zwłaszcza w muszkietach pie
choty, strzelbach myśliwskich i tarczowych. Tego rodzaju
broń została przywołana w statucie Bractwa tczewskiego
z 1603 roku, jako obowiązkowe wyposażenie jego członków.
Dalsze znaczące innowacje wprowadzane kolejno w bro
ni palnej to: zamek kołowy, zamek skałkowy oraz gwinto
wana lufa. Dopiero w XIX wieku upowszechnił się zamek
kapiszonowy. Wspólną cechą tej broni był skomplikowa
ny odprzodowy sposób ładowania prochu i pocisku, co
znacznie obniżało szybkostrzelność, bardzo ważną zwłasz
cza na polu walki. Mimo dalszych udoskonaleń (na przy
kład papierowe ładunki prochowe) oraz specjalnej taktyki
strzeleckiej, istotna zmiana nastąpiła dopiero w latach sie
demdziesiątych XIX stulecia, gdy bracia Mauser skonstru
owali ośmiostrzałowy karabin z ryglowanym zamkiem i iglicą
bijącą od tyłu ładowany nabój scalony. Od tej pory nastą
pił ogromny postęp w technice ręcznej broni strzeleckiej.
Powstawały kolejne, ulepszone wzory tej broni oraz inne
typy, np. karabiny Mannlichera, Mosina i Werndla, które
weszły do wyposażenia wojska i organizacji strzeleckich
w II Rzeczypospolitej. Broń ta wymagała regulaminowych
strzelnic o długości 175 metrów oraz drogiej amunicji, na
którą nie mogły sobie pozwolić wszystkie organizacje strze
leckie, powstałe po pierwszej wojnie światowej.
Do używanej sportowo i szkoleniowo broni wojskowej
stosowano tzw. „amunicję izbową", wielokrotnego użytku,
oczywiście po odpowiednim przygotowaniu.
Na początku lat 30. polski przemysł zbrojeniowy przystą
pił do produkcji broni bocznego zapłonu, kaliber 5,6 mm, na
bazie Mausera wzór 1898, jako karabin jednostrzałowy.
Powołany w 1933 roku Polski Związek Strzelectwa Sporto
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wego przez cały czas czynił starania o poprawę jakości
amunicji krajowej, obniżenie ceny kbks bocznego zapłonu
oraz uruchomienie produkcji jego nowego typu. Prace pod
jęto i we wrześniu 1937 roku w czasie 12 Narodowych Zawo
dów Strzeleckich w Wilnie zademonstrowano prototyp no
wego kbks, który wzbudził duże zainteresowanie, lecz nie
doczekał się przed wojną szerszego rozpowszechnienia.
Odradzający się po zakończeniu działań wojennych
sport strzelecki napotkał na problem braku odpowiednie
go sprzętu. W końcu lat 40. podjęto w kraju produkcję
kbks wzór 1948, będącego bronią ćwiczebną jednostrzałową, dostosowaną do 5,6 mm nabojów „long rifle". Używana
jest do dziś, głównie do treningów i szkolenia w szkołach
i organizacjach paramilitarnych. W 1970 roku opracowano
i wdrożono do produkcji model 5,6 mm pistoletu klasy
„standard", konstrukcji inż. Ernesta Durasiewicza.
Do najnowszych polskich opracowań z zakresu broni
sportowej należą konstrukcje kbks wzór 1978, z magazyn
kiem na 5 naboi oraz kbks „standard" wzór 1979 dla celów
sportowych i szkolenia wyczynowego. Należy również
dodać, że obecnie istnieje możliwość korzystania z szero
kiej gamy bardzo dobrej broni sportowej (nie tylko palnej,
lecz również pneumatycznej), produkowanej przez naszych
sąsiadów, zwłaszcza Niemców, Rosjan i Czechów. Ci ostat
ni specjalizują się także w produkcji replik historycznej broni
czarnoprochowej (odprzodowej).

Tczew
arys dziejów historycznego strzelectwa obywatel
skiego w Tczewie przedstawiono w opracowaniu po
święconym przeszłości Kurkowego Bractwa Strze
leckiego pod tytułem „Od łuku do strzelby", które ukazało
się w numerze 15 „Kociewskiego Magazynu Regionalne
go" z roku 1996.
Według najstarszych historycznych przekazów, pierw
sza strzelnica położona była za murami miejskimi, na wznie
sieniu między fosą południową a wsią Czyżykowo (rejon
obecnej ul. Kołłątaja). W miejscu tym strzelano z łuków
i kusz do umieszczonego na wysokiej żerdzi („Vogelstange") drewnianego ptaka.
Wraz z wprowadzeniem broni palnej („rur ogniowych")
oraz tarcz pierścieniowych, zaszła konieczność zmiany miej
sca ćwiczeń członków Gildii Strzeleckiej. W roku 1647,
w dawnym ogrodzie zamkowym zbudowano niewielki drew
niany budynek za 263 guldeny. Pełnił on głównie rolę miej
sca spotkań tczewskich strzelców.
Dopiero w roku 1702 w suchej fosie północnej (w są
siedztwie fary) zbudowano tzw. „halę strzelecką", która speł
niała swoją rolę do roku 1735, kiedy to przekazano ją na
potrzeby szkoły ewangelickiej. Gildia Strzelecka przetrwała
do I rozbioru, czyli do roku 1772. Już po rozbiorach, około
roku 1783 postawiono w tym miejscu piętrowy budynek
z balkonami, który służył mieszkańcom miasta do połowy
XIX wieku.
Po prawie siedemdziesięciu latach stagnacji, Gildia Strze
lecka wznowiła w roku 1842 swoją działalność. Już w latach
40. XIX wieku wykupiono część gruntu w pobliżu kościoła
św. Krzyża, na którym zbudowano okazały dom strzelecki
ze strzelnicą. Otwarcie nastąpiło 1 lipca 1850 roku. Obiekt
ten, posiadający restaurację, dużą salę, klub i winiarnię,
stał się miejscem spotkań i uroczystości nie tylko strzel
ców ale również społeczeństwa miasta.
Rozwój Tczewa spowodował, że dotychczas użytko
wana strzelnica przestała odpowiadać wymogom bezpie
czeństwa. Przyczyną takiego stanu rzeczy było również
stosowanie coraz to lepszej broni palnej przez brać strze-
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lecką. Pod koniec XIX wieku majątek Gildii powiększył się
znacznie, gdy 31 lipca 1880 roku zmarły właściciel hotelu,
Rudolf Hensel, który przez ponad 30 lat należał do Gildii,
przekazał do jej dyspozycji 15000 marek. Stworzyło to nowe
perspektywy rozwoju bazy technicznej i lokalowej. Zakupio
no za 20000 marek parcelę o powierzchni 20 morgów pru
skich (490 m na 100 m). Teren ten znajdował się na przedłuże
niu poprzecznej drogi za ówczesną fabryką Muscata (obecnie
„Eaton" S.A.), po zachodniej stronie linii kolejowej Tczew
Bydgoszcz. Założenie parku, budowa hali oraz czterech tym
czasowych odkrytych stanowisk strzeleckich nastąpiło w ro
ku 1901. Pochłonęło to kwotę około 47000 marek.
Budowa nowego domu strzeleckiego została odłożona
do czasu zbycia dotychczas użytkowanego obiektu. Cał
kowite zagospodarowanie terenu (budynek, park, strzelni
ca na 10 stanowisk 175-metrowych, korty tenisowe, tory
saneczkowe) zakończone zostało około roku 1910. Obiekty
te służyły strzelcom do roku 1939, stając się również centrum
rekreacyjnym i rozrywkowym dla mieszkańców miasta.
Niestety, w latach 30. Bractwo miało kłopoty z zabez
pieczeniem i utrzymaniem strzelnicy. Często następowały
zmiany kolejnych dzierżawców. I tak od maja do grudnia
1936 roku obiekty dzierżawiło małżeństwo Aleksy i Elżbie
ta Dargacz. Przestali płacić dzierżawę (150 złotych miesięcz
nie) i zrzekli się dalszego administrowania.
Kolejnymi dzierżawcami byli Antoni i Anna Rybaccy
(od stycznia 1937 r.) oraz Edmund i Jadwiga Brzezińscy (do
15.11.1937 r.). Pod koniec 1937 roku ogłoszono przetarg na
dzierżawę, który wygrał Józef Mucha z Gdańska; administro
wał obiektami do wybuchu drugiej wojny światowej, kiedy
to Bractwo zaprzestało działalności a obiekty przejęły władze
okupacyjne. Wielu jego członków życiem przypłaciło swoją
przedwojenną przynależność do tego stowarzyszenia.
Po wojnie, mimo starań czynionych przez pozostałych
przy życiu członków zarządu Bractwa, ówczesne władze
PRL nie dopuściły do reaktywowania tej organizacji, co
było powszechne w całej Polsce. W roku 1947, po kolejnej,
ostatniej już próbie wznowienia działalności Bractwa, jego
stan posiadania przedstawiał się następująco: budynek jed-

nopiętrowy o 9 pokojach, budynek mieszkalny dla strażni
ka, strzelnica ze stanowiskami strzeleckimi i park o obsza
rze około 5 ha. Zaniedbane obiekty zostały upaństwowio
ne, część parku od strony torów kolejowych oraz budynek
główny przekazano do dyspozycji władz oświatowych;
początkowo służył jako bursa dla uczniów szkoły handlo
wej, a po generalnym remoncie i przebudowie w latach 60.
pełni do dziś rolę internatu Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego.
Pozostała część parku wraz ze strzelnicą na 10 sta
nowisk została zagospodarowana przez jednostkę Obro
ny Terytorialnej Kraju, a po jej rozwiązaniu w połowie
lat 80., przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową
(os. „Strzelnica").
W wyniku tych nieodwracalnych już dziś zmian, w chwi
li obecnej tylko rzędy stuletnich drzew dawnego parku
pozwalają określić jego obszar i zarys osi strzeleckich.

Gniew
ractwo Strzeleckie (Gildia Strzelecka), założone
w roku 1846 w miejsce dawnego polskiego Bractwa
Kurkowego, grupowało, przynajmniej po roku 1880
członków niemieckiej i polskiej narodowości. Dzielili się
oni na członków honorowych, aktywnych i nieaktywnych
(wspierających). Zgodnie z historycznymi przekazami, w ro
ku 1895 Gildia liczyła 72 członków aktywnych, 51 wspiera
jących oraz 4 honorowych. Członkami tego stowarzysze
nia mogły być osoby w wieku od 24 do 60 lat.
Długoletnim prezesem oraz „kapitanem" byt Erich
Obuch. W roku 1898 „królem strzeleckim" został miejsco
wy działacz polskiego ruchu narodowego - Jan Klein.
W roku 1921, po odzyskaniu niepodległości, organiza
cja ta składała się głównie z osób pochodzenia niemieckiego
i tylko niewielkiej liczby Polaków, jednakże w ciągu kilku na
stępnych lat uległo znacznemu spolszczeniu. W końcu 1924
roku Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Gniewie liczyło 109 człon
ków, w tym miejscowych Polaków było 39, zamiejscowych
27, miejscowych Niemców 24 i 19 zamiejscowych.

B

Budynek główny Strzelnicy. Stan z 1935 roku

36

KMR

Siedziba Bractwa (nie istniejąca). Stan z 1903 roku
Na Walnym Zebraniu 25 października 1925 roku zmie
niony został statut, pochodzący jeszcze z roku 1846. W po
bliskiej Nicponii (2 km na południe od Gniewa) Bractwo po
siadało obszerny park, na terenie którego wybudowano
w drugiej połowie XIX wieku halę strzelecką, dom strzelecki,
korty tenisowe i muszlę koncertową, gdzie w ciągu całego
niemal roku odbywały się, poza imprezami strzeleckimi, rów
nież spotkania towarzyskie, zabawy taneczne i koncerty,
w których często uczestniczyło wojsko, zarówno miejsco
wego II Batalionu Piechoty jak i orkiestry 65 Pułku Piechoty
z Grudziądza.
Co roku, w lipcu odbywały się tu dwudniowe uro
czystości strzeleckie, podczas których wyłaniano „Kró

la Kurkowego" i dokonywano jego intronizacji, zgod
nie z pieczołowicie przestrzeganą tradycją, połączonej
z barwnym przemarszem przez miasto. W sierpniu 1926
roku członek gniewskiego Bractwa - Antoni Małolep
szy na zawodach Okręgu Pomorskiego w Chełmnie zdo
był tytuł „Króla Okręgowego".
Bractwo Kurkowe dysponowało również strzelnicą
odkrytą, usytuowaną w lesie, po drugiej stronie szosy
Gniew - Nowe, przystosowanej do strzelania z broni woj
skowej. Pod koniec lat 20. strzelnica ta została zmodernizo
wana. Przedłużono skrajne osie strzeleckie w celu stworze
nia warunków do regulaminowego strzelania na odległość
175 metrów. Z obiektu tego korzystało wojsko jak również

Hala strzelecka (nie istniejąca). Stan z 1903 roku
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członkowie powołanego do życia w 1928 roku Związku Strze
leckiego, szkolącego młodzież między innymi w zakresie
przysposobienia obronnego.
Według rocznika Zjednoczenia Kurkowych Bractw
Strzeleckich RP z 1938 roku Gniew dysponował 4 stanowi
skami na 175 metrów, zaś liczebność Bractwa to 30 człon
ków zwykłych i 4 honorowych.
W czasie drugiej wojny światowej w obiektach brac
kich do wiosny 1943 roku mieścił się obóz angielskich jeń
ców wojennych, a potem około 400 rosyjskich, zatrudnio
nych przy budowie szosy Gniew - Nowe (obecnej drogi
krajowej Nr 1). W czasie działań wojennych w roku 1945
zabudowania zostały zniszczone i później rozebrane. Do
dzisiaj nic po nich nie zostało, oprócz zarysów strzelnicy
w lesie, której przedłużone w latach 20. osie strzeleckie pra
wie całkowicie zarosły drzewami.
Mimo ożywienia po roku 1989 historycznego strze
lectwa obywatelskiego w Gniewie nie znaleźli się dotąd
ludzie, których zaangażowanie doprowadziłoby do reakty
wowania Bractwa, co przy prężnie działającym Bractwie
Rycerskim Zamku Gniewskiego pozwoliłoby na dalsze oży
wienie społeczności lokalnej oraz byłby to kolejny sposób
promocji miasta.

Pelplin
iejscowość ta, jako dawna wieś przyklasztorna,
może poszczycić się bardzo bogatą przeszłością.
Do najznamienitszych nie tylko w skali kraju na
leży zaliczyć zespół budowli (z obecną katedrą włącznie),
po zlikwidowanym w roku 1823 przez Prusy konwencie
cysterskim. Pelplin zasłynął również już przed wojną z prze
chowywanego w Muzeum Diecezjalnym unikatowego eg
zemplarza Biblii Gutenberga.
Rozwój Pelplina, zarówno intelektualny jak i gospodar
czy, datuje się z chwilą przeniesienia w roku 1824 stolicy
diecezji i przeprowadzenia w roku 1852 przez Pelplin kolei
żelaznej, wybudowania w 1878 roku cukrowni oraz w la
tach kolejnych tartaku i mleczarni. Od roku 1860 funkcjo
nować zaczęła polska drukarnia, krzewiąca oświatę, kultu
rę i tradycję wśród polskich mieszkańców Pomorza. Prawa
miejskie uzyskał Pelplin w roku 1931. Kilka lat wcześniej,
bo w roku 1927, powołano do życia Kurkowe Bractwo Strze
leckie, skupiające w swych szeregach najbardziej zaangażo
wanych w życie miasta obywateli. Powstanie tego rodzaju
organizacji w tak stosunkowo niewielkiej miejscowości, to
z pewnością efekt kontaktów towarzyskich i służbowych
z mieszkańcami Gniewa, Tczewa i Starogardu, gdzie Brac
twa takie istniały od bardzo dawna. Nie był to przypadek
odosobniony, gdyż przypadki takie po roku 1920 odnoto
wywano zwłaszcza w Wielkopolsce (Janowiec - 1920, Pa
kość - 1922, Łabiszyn-1925) i na Śląsku (Lubliniec - 1936).
Na Pomorzu odnotowano takie przypadki jeszcze w Kartu
zach - 1921, Chełmży - 1928 i w Gdyni - 1929.

M

Miejscem zabaw rekreacyjnych pelplinian były tereny
wokół wybudowanej w 1927 roku strzelnicy Bractwa Kur
kowego. Obiekty te znajdowały się w tzw. Gaju, nie
opodal drogi do Pomyj. Na strzelnicy zabezpieczonej
wysokim obwałowaniem organizowano zawody, nato
miast obok, na terenach rekreacyjnych, odbywały się me
cze piłki nożnej, siatkowej, turnieje tenisa ziemnego oraz
imprezy taneczne i koncerty, często z udziałem orkiestry
wojskowej ze Starogardu.
Zasadniczym jednak obiektem tego kompleksu była
strzelnica odkryta, która w prawie nienaruszonym stanie
przetrwała do chwili obecnej, pełniąc rolę dzierżawionego
pastwiska dla owiec. Według danych z roku 1938 (Rocznik
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Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich), Bractwo
w Pelplinie liczyło 20 osób i dysponowało strzelnicą sześciostanowiskową na 175 metrów, co w konfrontacji ze sta
nem możliwym do stwierdzenia w chwili obecnej mija się
z prawdą, gdyż maksymalna długość toru, to około 125
metrów. Szeroki na około 12 metrów zasadniczy tor strze
lecki oddzielony jest od pomocniczego (4 metry) obustron
nie obwałowanym przejściem dla obsługi tarcz. Uroczyste
go otwarcia i poświęcenia strzelnicy dokonano 31 lipca
1927 roku.
W roku 1931 królem kurkowym został Jan Wojtaszewski, a marszałkami Walerian Lisewski i Władysław Boehnke. Wroku 1936 reprezentacja Bractwa wzięła udział w Kon
gresie Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich
w Gdyni, podczas którego odbyły się zawody strzeleckie
i uroczystość zbratania stanu średniego z morzem.
Ostatnim przed wojną królem kurkowym był Franciszek
Malewski, a prezesem Bolesław Knast.

Podsumowanie
trzelectwo i związana z nim zdrowa sportowa rywali
zacja jak również imprezy towarzyszące od stuleci
stanowiły jeden z głównych elementów integracji
społeczności lokalnych. Wraz ze zmianami strategii obro
ny miast, zmieniało się oblicze organizacji strzeleckich. Sta
wały się one bardziej elitarne, rządziły się swoistym, dosyć
rygorystycznym kodeksem honorowym, a członkostwo
stanowiło wyróżnienie, prestiż i rodzaj nobilitacji społecz
nej. Z formacji typowo militarnych przekształcały się w śro
dowiska, które nadawały ton w życiu towarzyskim, głów
nie poprzez swój barwny, historyczny ceremoniał oraz
imprezy adresowane do mieszkańców. Do tego celu służy
ły tereny przylegle do strzelnic, takie jak: boiska piłkarskie,
korty tenisowe, kręgielnie, parki. Wielkość tych obiektów
oraz rozmach, z jakim organizowano imprezy zależały przede
wszystkim od zasobności jak i aktywności mieszkańców
i samych braci kurkowych.
Niniejsze opracowanie zostało celowo zawężone do
dawnych strzelnic powiatu tczewskiego, zarówno ze wzglę
du na ograniczenia edytorskie jak też dążenie do skupienia
się na dosyć wąskiej tematyce, znajdującej się w obrębie
zainteresowania autora. Pominięto nie istniejące już strzel
nice szkolne, na których w latach 60., 70. i jeszcze później
młodzież czynnie uprawiała strzelectwo sportowe, zarów
no w ramach przysposobienia obronnego jak i zajęć poza
lekcyjnych.
Mając na względzie fakt, że obecnie występuje znacz
ne zapotrzebowanie na chociażby jeden obiekt strzelecki
z prawdziwego zdarzenia usytuowany w Tczewie lub powie
cie, czynione są od kilku lat poszukiwania odpowiedniej lo
kalizacji. Koła i Kluby Strzeleckie, skupiające członków z za
kładów pracy, instytucji i szkół ponadpodstawowych, jak
również Bractwo Kurkowe nie mają praktycznie warunków
do treningów i organizacji zawodów. Sporadycznie korzy
stają one jedynie ze strzelnicy garnizonowej, która również
wymaga doprowadzenia do zgodności z aktualnie obowią
zującymi wymaganiami i jest przeznaczona do innych za
dań. Niestety, wszystkie dotychczas proponowane tereny
i obiekty do zagospodarowania nie znalazły akceptacji ar
chitekta miejskiego, co skierowało poszukiwania poza gra
nice administracyjne Tczewa (Śliwiny, Rokitki).
Należy mieć nadzieję, że w czasie trwania nowej kaden
cji zarówno władz administracyjnych i samorządowych, tak
miasta jak i powiatu, którym sprawy strzelectwa nie są obce,
zaistnieją warunki ku temu, aby wieloletnie starania docze
kały się pomyślnego finału.
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CZESŁAW KNOPP

Żołnierskie wspomnienia
rzed Bożym Narodzeniem 1942 roku wysłano nas na
front w celu wzmocnienia 6 Armii pod Stalingradem.
Szybko nauczyłem się porozumiewać z Rosjanami
i przekonałem się, że ucieczka nie miałaby sensu. Zresztą
z czołgu trudno uciec. Cały więc czas wojny spędziłem na
froncie wschodnim, aż dopiero w styczniu mój czołg został
„zestrzelony" a cała załoga ranna.
Odstawiono mnie do szpitala w Szczecinie, potem do
Hamburga. Dnia 18 marca zwolniono innie do oddziału re
konwalescentów w Neuruppin. Następnego dnia po przy
byciu, lekarz orzekł, że jestem zdatny do służby na froncie
(odłamków z lewego ramienia nie usunięto). Kazano mi
pobrać z magazynu mundur piechoty. Próbowałem przeko
nać władzę, że skoro szkolą kierowców, nie powinni do
świadczonego kierowcy posyłać do piechoty. Byli to dwaj
starsi sierżanci. Spojrzeli po sobie i jeden z nich powie
dział, że nie wiedzieli, że jestem kierowcą, ale we Włoszech
już i tak nie ma czołgów. Skoro usłyszałem „Włochy", zaraz
zgodziłem się na przydział do piechoty. Wiedziałem, że ko
niec wojny, to kwestia kilku tygodni. Wolałem wtedy być
na zachodzie, a nie na wschodzie.
Podróż była niesamowicie długa. Do Monachium doje
chaliśmy w ciągu dwóch dni. Tam nas nakarmiono i dano
nam suche racje żywnościowe na kilka dni. Od tej pory
jechaliśmy, od stacji do stacji, przez co najmniej dzień. Przed
Insbrukiem zatrzymano nas na około osiem dni. W końcu
dojechaliśmy do Insbruku, skąd już maszerowaliśmy aż za
Brener, a stamtąd pociągiem dojechaliśmy do Bolzano. Po
kilkudniowym odpoczynku, raz idąc, raz jadąc, dotarliśmy
w okolice rzeki Pad. Zatrzymaliśmy się na jakiejś farmie i tam
pewien oficer przyniósł nam aż dziesięć karabinów (na około
200 ludzi). Powiedział tylko, że na wartę to starczy, a na
włoskich partyzantów mamy sobie poszukać jakieś dobre
kije. Wreszcie doszliśmy w rejon walki. Było tam mnóstwo
małych odwadniających kanałów. Przyczaiłem się w jed
nym i przeczekałem, aż z drugiej strony podeszli żołnierze.
Byli to Amerykanie, a moja znajomość angielskiego ograni
czała się do słów: mother, father, sister, brother i I'm Polish.
Zabrakło im czasu na dalsze dochodzenie, kim jestem, więc
posłali mnie do obozu zorganizowanego na lotnisku w Me
diolanie. Dnia 27 kwietnia na froncie włoskim nastąpiło pod
pisanie zawieszenia broni. Zaraz otrzymałem formularz, w któ
rym, między innymi, pytano czy się miało przed wojną inne
obywatelstwo niż niemieckie. Oczywiście wpisałem, że pol
skie. Następnego dnia rano kazano nam stanąć na rozbież
ni samolotów, gdzie czekał oficer z orzełkiem na berecie, który
odezwał się po polsku, oświadczając, że każdy, kto czuje się
Polakiem, może wystąpić 10 kroków naprzód i zostanie wcie
lony do polskiego wojska. Na tę okazję czekałem już prawie
trzy lata. Niestety, wojna była na ukończeniu, a we Włoszech
już skończona. Nie mogłem więc odwdzięczyć się za te wszyst
kie cierpienia, na które mnie skazali okupanci.
Zawieziono nas w rejon Regio Emilia i zakwaterowano
w namiotach w jakiejś winnicy. Następnego dnia wypada
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ła niedziela. Kapelan odprawił mszę św. pod drzewami, na
ołtarzu zbudowanym ze skrzynek po amunicji. Od czasu
sprzed wojny byłem po raz pierwszy na polskiej mszy. Sko
rzystałem nawet z okazji spowiedzi. Najbardziej wzruszyło
mnie śpiewane na końcu „Boże coś Polskę". Ostatni raz
śpiewaliśmy tę pieśń, wyjeżdżając z Tczewa.
Po obiedzie, zresztą bardzo smacznym i obfitym, któ
ry składał się z trzech dań - rzecz niebywała dotych
czas - zaczęło się wkoło nas kręcić sporo różnych pod
chorążych i młodszych oficerów. Po prostu werbowali do
swych jednostek. Nawet zgodziłem się pójść do łączności.
Kiedy jednak stanąłem przed oficerem z komendy uzupeł
nień, a ten dowiedziawszy się, że mam średnie wykształce
nie i trzy lata służby w broni pancernej, z miejsca zapowie
dział, że nie mogę iść do innej jednostki, jak tylko do broni
pancernej. Zapisał mnie do 4 Pułku Pancernego. Pułk sta
cjonował niedaleko Bolonii w rejonie Budrio.
Było nas szesnastu - Zygmunt Danek z Brodnicy, Jan
Wysocki ze Starogardu i ja z Tczewa, pozostali pochodzili
z różnych okolic Śląska. Zakwaterowano nas na strychu
domu gospodarza (contadino). Strych, choć właściwie słu
żył jako składnica, miał podłogę i okna i w porównaniu z tym,
gdzie poprzednio sypiałem, był zupełnie zdatny do zamiesz
kania. Następnego dnia po przyjeździe zjawił się w naszej
kwaterze pewien chorąży. Przedstawił się jako Śliwiński i za
pytał, kto z nas pochodzi z Tczewa. Dowiadywał się o Śliwiń
skich z naszych stron. Powiedziałem mu, że w mojej klasie był
Śliwiński, którego imienia, niestety, nie pamiętam, ale wiem,
że nie miał kciuka u lewej ręki. Ucieszył się chłopisko:
- To mój bratanek! Nie wie pan, co się z nim stało?
Opowiedziałem wszystko, co się działo w Tczewie i oko
licy. Powiedziałem, że większe majątki z miejsca otrzymały
zarządców (Treuhander'ów), a potem?... prawdopodobnie zo
stali wysiedleni. Chorąży Śliwiński, jako zawodowy, dostał
się do niewoli sowieckiej. Przeżył ją i z II Korpusem walczył
na wszystkich frontach w ramach 4 Pułku Pancernego.
Dostaliśmy zaraz jakieś umundurowanie, właściwie tyl
ko robocze kombinezony, buty, spinacze do spodni, bieli
znę i pasy główne. Nie byli przygotowani na taki nabór.
Przydzielono nas do Szwadronu Rozpoznawczego, który
do tej pory był tylko plutonem. Żadnych zajęć nam nie
wyznaczono. Dano nam tylko okazję zapoznania się z resz
tą szwadronu. W międzyczasie mieliśmy rozmowy z do
wódcą, także z kontrwywiadem. Kiedy im powiedziałem, że
całą prawie służbę odbyłem na Wschodzie, nie wypuścili
mnie z łap przez prawie trzy godziny. Dowódca chciał tylko
wiedzieć, z kim ma do czynienia. Ku memu zdziwieniu roz
mawiał jak równy z równym. Dodał tylko, że nie zweryfiku
je mi mego stopnia, bo i tak poślą mnie na podchorążówkę
i wrócę w stopniu kaprala podchorążego.
Muszę tu od razu dodać, że nic z tego nie wyszło, bo
choć wyjechałem z domu z kopią mego świadectwa, zosta
ło ono zniszczone, kiedy łaziłem po kanałach koło rzeki
Pad. Nie dość, że atrament się rozlał, to jeszcze klej z moje-
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Od lewej stoją:
Zygmunt Danek
z Brodnicy (trzeci),
Czesław Knopp
z Tczewa (piąty),
leży z przodu
pierwszy z prawej
Jan Wysocki
ze Starogardu

go portfela wszystko posklejał tak dalece, że nawet nie
mogłem go wyjąć. Zdenerwowany wyrwałem świadectwo
i tym zniszczyłem do reszty. Pocieszałem się, że miałem jesz
cze zaświadczenie niemieckich władz szkolnych o zwolnie
niu mnie z polskiego liceum. Niestety, to nie wystarczyło
i poproszono mnie o przedstawienie świadków. Jak szukać
świadków w ponad stutysięcznej armii?
Kiedy pod koniec roku posłano mnie do Allessano na
egzamin sprawdzający z zakresu czterech klas gimnazjum
ogólnokształcącego, wszystkie kursy podchorążówki zo
stały zakończone. Z tego powodu, po przejściu do cywila,
słyszałem uwagi, że zakończyłem służbę wojskową ze stop
niem bardzo dobrym, ale dlaczego jako szeregowiec?
Z rejonu Budrio przeniesiono nas w rejon Medicina,
gdzie otrzymaliśmy kompletne wyposażenie mundurowe.
Tu też przydzielono mnie jako kierowcę do czołgu. Po kilku
dniach pojechaliśmy w okolice Potenza Picena. Szwadron
Rozpoznawczy nie miał własnej gospodarki, więc dla za
opatrzenia stale byliśmy w pobliżu Szwadronu Dowodze
nia. W Potenza Picena zakwaterowano nas w prywatnych
domach, na ogół opuszczonych. Dopiero przed zimą zo
staliśmy przekwaterowani do częściowo zarekwirowanego
klasztoru żeńskiego. Miało to swoje dobre, ale też i złe

strony. Brak było warunków sanitarnych. Wodę dowo
żono beczkowozem, ale był już problem z jej wylaniem.
W ogóle wiele włoskich miast na wzgórzach ma zaopatrze
nie w wodę tylko rano i wieczorem.
Przez cały okres swego istnienia, II Korpus dbał o wy
kształcenie żołnierzy. Otworzono kilka szkół średnich. Kto
miał ku temu warunki, mógł studiować na uniwersytetach
włoskich. Kiedy zaczęli przyjeżdżać z Niemiec cywile wy
wiezieni tam na roboty, zakwaterowano ich w obozach cy
wilnych w Barletta i Trani. Tu też, aby im dać możliwości
startu w jakimś zawodzie, utworzono mnóstwo różnego
rodzaju kursów rzemieślniczych. Zaraz po przyjeździe do
Potenza Picena, wyjechała od nas grupa rekrutacyjna do
Niemiec. Po kilku dniach wrócili z pewną ilością oficerów
z obozów jenieckich, w których przebywali od 1939 roku.
Przywieziono również żołnierzy z Armii Krajowej. Tak więc
Korpus, mimo zakończenia wojny, nadal rósł w siłę. W koń
cu, po zmianie rządu w Wielkiej Brytanii, gen. Anders za
czął mieć kłopoty, gdyż zabroniono mu dalszej rekrutacji,
a nawet nakazano zmniejszenie stanu, który w tym czasie
przekraczał 112 000 żołnierzy. Gen. Anders miał stale na
dzieję, że Konferencja Pokojowa zmieni może choć niektó
re postanowienia Jałty. Szkoda mu było tylu dobrych ludzi

Przed defiladą
w Loretto
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rzucić na pastwę losu. W tym czasie my, starzy żołnie
rze - bo tych z AK przeniesiono do kompanii szkolnej
- pełniliśmy normalną służbę. Krótko po przybyciu do Potenza Picena, pułk wystawił kompanię honorową na uro
czystość nadania amerykańskich odznaczeń żołnierzom
II Korpusu. Żandarmeria wybieliła nasze wojskowe pasy
(dla nich było to codziennością; nawet mieli rozpylacze
z odpowiednią farbą). Na placu w Bolonii stanęły czte
ry bloki, po trzy kompanie z każdej dywizji. Razem oko
ło 1200 żołnierzy (zastanawiałem się niedawno, jak taka
liczba, plus jeszcze 300, mogła się zmieścić w chłopskiej
stodole w Jedwabnem).
W sierpniu czekała nas druga uroczystość, Święto Żoł
nierza. Postanowiono zorganizować defiladę całej II Dywizji
ze sprzętem na polach przed Loretto. Trzeba było oczyścić
nasze pojazdy, przewieźć je do Loretto, zrobić kilka prób, na
dzień przed defiladą znowu oczyścić i ustawić w porządku
marszowym, a w dniu defilady, długo przed czasem, być przy
swych pojazdach. Generał Anders pisze w swych pamiętni
kach („Bez ostatniego rozdziału"), że Marszałek Alexander
po defiladzie powiedział mu: Ma Pan wspaniałe wojsko.
W tym czasie miałem już kontakt z bratem, którego od
szukałem przez Czerwony Krzyż. Był w Szkocji, gdzie mieli
bronić Wielkiej Brytanii przed inwazją. Zapytałem go, czy
ma kontakt z rodziną i co myśli o repatriacji. Nasza poczta
polowa nie wysyłała listów do Polski, więc samemu trudno
mi było znaleźć kontakt. Zaraz w pierwszym liście napisał
mi, że ojciec sądzi, że jeszcze nie pora na powrót.
W tym okresie pracowałem w naszej kancelarii. Z kom
panii odeszło do gimnazjum w Modenie dwóch żołnie
rzy. Jednym z nich był Danek. Ja sam zapisałem się na
kurs maturalny. W tym czasie otworzono w Fermo kurs
Gimnazjum Mechanicznego. Dowiedziałem się też, że jest
w planie dodanie do gimnazjum również Liceum Mecha
niczno-Elektrycznego .

Z korespondencji z bratem doszedłem do przekonania,
że jest mi pisany los uchodźcy. Po upewnieniu się w Wy
dziale Oświaty w Porto Recanati, że to liceum powstanie,
zrezygnowałem z matury ogólnokształcącej i zapisałem się
na kurs technika-elektryka do mającego powstać w Fermo
Liceum Technicznego. Chodziło w pierwszym rzędzie o ja
kiś zawód.
Musiałem być w jakiejś sprawie w Anconie. Ciężarów
ka, z napisem na przodzie „Autobus", zostawiła mnie przy
wjeździe do miasta. Ledwie uszedłem kilka kroków, kiedy
usłyszałem, że ktoś mnie woła. Odwróciłem się i o dziwo,
spotkałem pierwszego tczewianina, był nim Witold Krze
miński. Mieszkali prawie po sąsiedzku. Jego starszy brat
chodził ze mną do szkoły. W gimnazjum był jednak o rok
niżej. Przegadaliśmy prawie całe popołudnie. On, niestety,
nie miał żadnych wiadomości z domu.
Od jakiegoś czasu coraz częściej pobolewało mnie ucho,
okazało się, że to wrzód. Nasz lekarz nie mógł sobie z nim
poradzić i w końcu wysłał mnie do 6 Szpitala Wojennego
w Anconie. Po podleczeniu wróciłem z powrotem do od
działu, ale musiałem jeszcze co drugi dzień przyjeżdżać na
opatrunki. Kiedy przyjechałem po raz drugi, ktoś, kto miał
całą twarz obandażowaną, zaczepił mnie słowami:
— Co już mnie nie poznajesz?
- Zdejmij te bandaże, to może Cię poznam.
Był nim pierwszy spotkany kolega z mojej klasy, Anto
ni Górski. Miał wypadek z bronią i przestrzelił sobie twarz.
Zaraz zaczął mnie namawiać, abym kupił butelkę wina, na
„oblanie" naszego spotkania. Wyszedłem, ale niestety,
warta przy bramie wino zabrała. Nie wiem jak to się stało,
że nie wymieniliśmy adresów, a może i wymieniliśmy, ale
już więcej się nie spotkaliśmy. Górscy mieli w okolicach
Tczewa gospodarstwo rolne, on dojeżdżał do gimnazjum
rowerem. .
(Ciąg dalszy w następnym numerze)
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Prezentujemy czytelnikom pracę Benity Kończak (godło „ATINEB"), ostatnią, wyróżnioną
w konkursie otwartym na tekst publicystyczny „Moi przodkowie z Kociewia", rozstrzygniętym
w połowie czerwca 2002 roku.

Zaledwie przed dwoma miesiącami urodził się mój
syn, Bartek. I urodził się w Tczewie, jak przystało
na potomka rodziny od pokoleń kociewskiej. Ko
rzenie moje tkwią głęboko w kociewskiej ziemi, zarówno po
kądzieli jak i po mieczu. Zdarzały się wprawdzie „obce"
epizody w mojej rodzinie: dziadek Paweł, Kaszuba z Lipusza (ale uczył się w tczewskiej Szkole Morskiej), przepro
wadzka moich rodziców do Elbląga i tam narodziny moje
i brata Kuby, mazurska żona brata Michała i mój mąż, ro
dem z Gdyni. Ale mimo tych wszystkich „grzeszków" prze
ciwko Kociewiu wszyscy czujemy się kociewiakami i zwią
zani jesteśmy mocno z naszą Małą Ojczyzną. Ja już
porzuciłam Elbląg i mieszkam w Tczewie, moi rodzice coraz
energiczniej planują przeprowadzkę na kociewską wieś,
marząc by w przyszłości ich groby były tutaj, gdzie spo
czywają ich rodzice i dziadkowie.
Mniej więcej w połowie XIX wieku, w Subkowach,
poznali się i zawarli małżeństwo moi prapradziadkowie
po kądzieli, Franciszek Szczybura i Maria z domu Kosecka. Byli to rodzice mojego pradziadka Jana. W tym
samym mniej więcej czasie rodzinę zakładali rodzice
mojej prababci Melanii, Jan Cejrowski i Katarzyna
Ossowska-Wojewódka. Jak oznajmiają pożółkłe doku
menty, skrzętnie przechowywane przez moją mamę, ro
dzina ta żyła w miejscowości nazywającej się wówczas
Wisenwald i leżącej nieopodal Starogardu.
I właściwie na tym kończy się nasza wiedza o dziewięt
nastowiecznych przodkach. Z pewnością nie byli ludźmi
majętnymi, bo żadne bogactwa, ani tym bardziej skarby, po
nich nie zostały, a moi pradziadkowie własną pracą, od
młodych lat, musieli zarabiać na życie. Na pewno moi pra
dziadkowie mieli rodzeństwo, o którym niestety nic już nie
wiem, ale pewnie ich potomkowie mieszkają nadal na Ko
ciewiu i być może są moimi sąsiadami.
Pradziadek Jan i prababcia Melania, pozostali w pamię
ci naszej rodziny nie tylko dlatego, że byli oni rodzicami
czwórki wspaniałych dzieci, z których jedno, córka Łucja,
było moją babcią, ale także dlatego, że z ich młodością
związane są ciekawe historie, które prababcia opowiadała
mojej mamie, ja usłyszałam je od niej, a w przyszłości opo
wiem je moim dzieciom.
Te rodzinne opowieści są związane z majątkiem i dwor
kiem w Gorzędzieju. Właśnie tam poznali się i pokochali
moi pradziadkowie. Melania, jako kilkunastoletnia dziew
czyna przyjęła tam posadę podkuchennej, Jan pełnił odpo
wiedzialną funkcję fornala dworskiego.
Nie byłoby w tym nic sensacyjnego, gdyby nie to, że
właściciel gorzędziejskiego majątku uważany był przez oko
liczną ludność za farmazona, j ak nazywano ówcześnie człon
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ków lóż masońskich. Ludzie jednak, nie wiedząc kim są
masoni, twierdzili, że pan po prostu zawarł pakt z diabłem,
który umożliwia mu posiadanie nadprzyrodzonych umie
jętności. Dziś wydaje nam się to śmieszne i pewnie śmiesz
ne było to dla moich pradziadków, kiedy rozpoczynali pra
cę we dworze. Jednak szybko okazało się, że opowieści
krążące po wsiach nie były tak zupełnie wyssane z palca,
a we dworze naprawdę dzieją się dziwne rzeczy. Oto co
przydarzyło się mojej prababci:
Pewnego sobotniego dnia w kuchni było mnóstwo ro
boty. Wieczorem we dworze spodziewano się gości i trzeba
było przyszykować wiele wspaniałych potraw. Pani stale
poganiała kucharki i nawet sam właściciel majątku - farmazon - zaglądał do kuchni aby skontrolować pracę. W koń
cu wszystko było gotowe, a do dworu zaczęli zjeżdżać go
ście. Gorzędziejska kuchnia znajdowała się w piwnicznej
części budynku i aby przenieść potrawy należało pokonać
kilkanaście krętych schodów. Właśnie po tych schodach,
niezbyt dobrze oświetlonych, prababcia Melania wnosiła
na górę ogromny półmisek pełen kotlecików mielonych na
zakąskę dla gości, kiedy nagle pociemniało, powiało chło
dem, coś zaszumiało i przeleciało tuż obok przerażonej pod
kuchennej, która otrzeźwiawszy po nagłym strachu ujrzała
w swoich rękach pusty zupełnie półmisek. Co dziwne kie
dy dowiedziała się o tym pani, zamiast zrugać służącą
i oskarżyć ją o kradzież jedzenia, położyła palec na ustach,
nakazała milczenie i sowicie ją wynagrodziła.
No i prababcia milczała - pewnie dopiero po następ
nych dziwnych wydarzeniach zaczęła opowieściami dzie
lić się ze swym przyszłym mężem - fornalem Janem. Bo
i jemu przydarzyła się w gorzędziejskim majątku niesamo
wita przygoda:
Akurat rok był biedny i po przednówku w chatach wiej
skich niewiele zostało. Na pańskich polach, jak zwykle wy
jątkowo szybko, panoszyły się już całkiem spore kartofle
(te szybkie i bogate zbiory ludzie także przypisywali współ
pracy farmazona z diabłem). Pewnego dnia gruchnęła we
dworze wiadomość, że państwo wyjeżdżają na kilka dni do
Gdańska. Wieść tę mój pradziadek szybko zaniósł do oko
licznych wsi i już młodzież umawiała się na „szaber" na
pańskich polach. Wieczorem, po zapadnięciu zmroku, tego
dnia, kiedy państwo z wielką pompą wyjechali do miasta,
grupka młodych mężczyzn, pod wodzą fornala ze dworu,
wyruszyła na pola farmazona nakopać kartofli dla wygłod
niałych rodzin. Czuli się zupełnie bezpiecznie, bo właści
cieli nie było, a rządca, korzystając z nieobecności dziedzi
ca, raczył się wódką w karczmie. Szybko zaczęli napełniać
worki, kiedy nagle usłyszeli tętent kopyt. Nie sposób opi
sać ich przerażenia, kiedy ujrzeli ogromnego, czarnego ru-

KMR

mąka z ognistymi oczami. Na koniu siedział farmazon we
własnej osobie (chociaż kilka godzin temu odjechał
w kierunku Gdańska). Pan na swym strasznym rumaku
przemknął między chłopami, obrzucił ich wyzwiskami,
a mojego pradziadka, który był prowodyrem wyprawy,
smagnął batem przez twarz tak, że blizna była widoczna
przez długie miesiące. Mężczyźni uciekli w przerażeniu
porzucając ukradzione warzywa, a pradziadek powlekł
się do dworu przekonany, że pan niespodziewanie wró
cił i przyłapał ich na kradzieży, co mogło grozić Janowi
utratą posady.
We dworze okazało się, że nikt z właścicieli nie wrócił
i nikt nie widział w okolicy pana. Po powrocie dziedziców
z miasta nie poruszano sprawy kradzieży, ale farmazon, wsia
dając kiedyś przy pomocy pradziadka na swego ulubione
go konia, spojrzał dziwnie i powiedział „nie tykaj nigdy
tego co nie twoje".
Nie raz jeszcze moi pradziadkowie byli świadkami opo
wieści o nadprzyrodzonych zdolnościach pana, który po
trafił być w jednym czasie w kilku miejscach na raz. Szcze
gólnie lubił on w ten sposób pilnować swego dobytku
- nadzorując żniwa w polu równocześnie przeganiał dzieci
podkradające mu owoce w sadach. Objeżdżał pola i w tym
samym czasie wpadał do spiżarni, w której nieuczciwa ku
charka chowała za pazuchę kiełbasy.
W końcu, jak opowiadała prababcia, we dworze służyli
tylko uczciwi ludzie, albo tacy, którzy ze strachu nie ważyli
się tknąć pańskiej własności. A ci, którzy ze dworu byli
wyrzuceni - opowiadali po wsiach jak to diabeł grasuje
w gorzędziejskim dworze.
Pradziadkowie, mimo strachu pracowali we dworze kil
ka lat i przekonani byli o rządzących tam dziwnych mo
cach, które osobiście dały im się we znaki. Jednak poza
tymi dziwnymi wydarzeniami, państwo dobrze traktowali
swoją służbę, a kiedy Melania i Jan oznajmili im, że chcą się
pobrać i odejść na swoje, to nie tylko wyrazili na to zgodę,
ale jeszcze obdarowali wieloma prezentami.
Po odejściu ze służby u farmazona skończyły się sen
sacyjne wątki w życiu moich pradziadków. Zawarli oni,
w Rokitkach, 18 maja 1909 roku ślub cywilny, kościelna
ceremonia odbyła się w Subkowach i pochłonęło pra
dziadków życie rodzinne, które zamazało nieco w pa
mięci wydarzenia z czasów narzeczeństwa. Historie o
farmazonie ożyły, kiedy prababcia zaczęła opowiadać
je swoim dzieciom.
A dzieci była czwórka: najstarszy syn - Jan, kolejny
- Franciszek, potem Maksymilian, który zginął później
bez wieści w czasie II wojny światowej i najmłodsza
córka Łucja, która była moją babcią. Rodzina najpierw
mieszkała w Gniszewie, a po pierwszej wojnie przenio
sła się do Tczewa. Podczas tej pierwszej wojny pradzia
dek wyruszył na front, a prababcia samotnie wychowy
wała całą czwórkę dzieci. Z tego okresu pochodzi jedno
z najpiękniejszych zdjęć przechowywanych przez moją
mamę. Jest to zdjęcie prababci z dziećmi. Prababcia,
ubrana w piękną, długą suknię trzyma na rękach maleń
ką Łucję w białej sukience, a obok stoi trzech małych
kawalerów w marynarskich ubrankach. Kompletem do
tej fotografii jest legitymacyjne zdjęcie pradziadka
w mundurze. Fotografie te w czasie I wojny światowej
przewędrowały od jednego z małżonków do drugiego
i pomagały przetrwać trudne lata rozstania.
Inne historie z życia moich pradziadków zagubiły się
gdzieś w czasach wojen i przeprowadzek, kolejne historie
są już związane z babcią Łucją i moimi rodzicami.
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Babcia Łucja uważana była już za „starą pannę", miała
25 lat, mieszkała w Tczewie z mamą (pradziadek wtedy już nie
żył) i nikt nie starał się o jej rękę. Tuż przed II wojną światową
na stancji u prababci zamieszkał pewien wdowiec z maleńką
córeczką, był absolwentem Szkoły Morskiej w Tczewie, pły
wał na holownikach po Prypeci i nie miał nikogo kto zaopie
kowałby się jego dzieckiem. Dziewczynka była chorowita i ma
leńka - szybko wzbudziła ciepłe uczucia w Łucji, która chętnie
się nią zajmowała. Niestety maleństwo, po którejś kolejnej
chorobie zmarło, ale sublokator, Paweł, pokochał opiekun
kę swego dziecka, pobrali się i zaczęli wspólne życie. Tak
opowiedzieć można o początkach wspólnego życia moich
dziadków po kądzieli Łucji i Pawła. To właśnie dziadek Pa
weł był „obcym elementem" w naszej kociewskiej rodzinie.
Był Kaszuba z Lipusza i często mówił po kaszubsku, dlate
go prababcia przezywała go Niemcem, chociaż nosił typo
wo polskie nazwisko - Czapiewski. Dziadkowie pobrali się
w czasie okupacji, dlatego brak jest wesołych historii zwią
zanych z ich małżeństwem. Życie dziadków podczas wojny
było do tego stopnia zdominowane walką o byt, że potem
babcia nie lubiła opowiadać o tych czasach. W pamięci po
zostało jedynie to, że sąsiedzi „gadali" o babcinym małżeń
stwie twierdząc, że babcię przed ostatecznym staropanień
stwem uratowało tylko to, że dziadek był już 35-letnim
wdowcem, bo tylko taki zdecydować się mógł na „przecho
dzoną", 2 5-letnią panienkę.
Małżeństwo dziadków nie było szczęśliwe, bo zbyt krót
kie i w zbyt trudnych czasach. Dwa lata po ślubie, czyli

Prababcia Melania Szczybura z domu Cejrowska
z dziećmi; u góry Jan, obok Maksymilian,
stoi Franciszek i najmłodsza - moja babcia Łucja.
Fot. z 1915 roku
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w 1942 roku urodziła się moja mama - Brygida, rok później,
ciocia, po której odziedziczyłam oryginalne dziś imię - Be
nita. W trudnych czasach dziadkowie musieli radzić sobie
z dwójką dzieci. Mieszkali, razem z prababcią, przy ulicy
Wybickiego w Tczewie w domu, którego właściciel no
sił nazwisko Nierzwicki. Po ośmiu latach małżeństwa,
kiedy moja mama miała sześć lat, dziadek Paweł zmarł. Po
zostały po nim wspomnienia, niezbyt wyraźne, bo Brygida
i Benita były zbyt małe by pamiętać tatę, a babcia zbyt
zapracowana i zajęta wychowaniem i utrzymaniem có
rek, by o nim opowiadać i kilka zdjęć o tyle zabawnych,
że dziadek Paweł, nawet w marynarskiej rogatywce, był
znacznie niższy od babci Łucji, która nie dość, że miała
175 cm wzrostu, to jeszcze z upodobaniem chodziła
w butach na wysokich obcasach.
Babcia pracowała ciężko na utrzymanie rodziny, a tym
czasem jej córkami opiekowała się prababcia, która opo
wiadała dziewczynkom historie ze swojej młodości - szcze
gólnie te o dziedzicu - farmazonie. Zapadły one w pamięć
mojej mamie, a kiedy ja zainteresowałam się opowieściami
z Kociewia - przekazała je mnie. Z maminego dzieciństwa
pojawiają się we wspomnieniach nieliczne historie. Często
moja mama opowiada jak to wychowała się na kozim mielcu
dzięki temu, że właściciel domu, pan Nierzwicki hodował
w przydomowym ogródku kozę, którą codziennie doił, a mle
kiem obdarzał córki lokatorki. We wspomnieniach mamy są
także krowy, kozy, świnie i konie, które z upodobaniem
hodowali przy domach mieszkańcy ówczesnego osiedla
„Za Parkiem" w Tczewie. Niezmienna jest także, żyjąca we
wspomnieniach mamy i istniejąca do dziś na rogu ulic
Wybickiego i Bałdowskiej, piekarnia Knopika, do której za
czasów dzieciństwa moich rodziców przed każdymi świę
tami okoliczni mieszkańcy znosili ciasta w blachach do
upieczenia. Podobno kolejkę trzeba było zajmować bardzo
wcześnie, a baby drożdżowe gospodynie niosły do piekar
ni pod poduchami i pierzynami. Pamięta jeszcze moja mama

Pradziadek Jan Szczybura.
Okres pierwszej wojny światowej
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jak uczyła się w tak zwanej Szkole Ćwiczeń przy Liceum
Pedagogicznym - przyszłe nauczycielki odbywały prak
tyki w tej szkole, a wszystko mieściło się w budynku
dzisiejszego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie. Ale to już nie takie dawne czasy i pamięta
je wielu mieszkańców dzisiejszego Tczewa - największego
miasta Kociewia.
Mama marzyła, aby zostać nauczycielką, ale trzeba było
jak najszybciej skończyć szkołę i pomóc babci w utrzyma
niu rodziny, dlatego marzenie mamy spełniło się dopiero
we mnie - bo to ja jestem nauczycielką.
Mama i ciocia z babcią, i przez kilka lat z prababcią,
mieszkały przy ul. Wybickiego. Los chciał, że pewnego
roku zamieszkała tam także moja druga babcia, ta po mie
czu, a wraz z nią mój tata. I tutaj zaczynają się kolejne ro
dzinne opowieści, tym bardziej dla mnie ciekawe, że zwią
zane z tym jak poznali się moi rodzice. Z opowieści mojego
taty, który od mamy jest starszy o pięć lat, wynika, że wcale
nie interesowały go przez długi czas dwie grzeczne dziew
czynki, mieszkające przy tej samej ulicy. Po prostu były za
młode dla przystojnego kawalera, jakim był mój tata, któ
ry w wieku dwudziestu lat jeździł w konkury do posażnej panny w Pinczynie. Za to moja mama i ciocia szyb
ko zwróciły uwagę na „młodego Klawona" i zdobywały
o nim informacje ploteczkowe, sąsiedzką pocztą. Minę
ło trochę czasu i „młody Klawon" - Edwin, zauważył,
że kilka domów dalej mieszkają dwie już całkiem dorosłe
panny. W tym mniej więcej czasie mama i ciocia urzą
dzały często w domu prywatki, na które zapraszały znajo
mą młodzież, niestety, mój tata do grona znajomych się
jeszcze nie zaliczał. Był to duży problem, tym bardziej, że
podobał się wyjątkowo jednej z sióstr - najzabawniejsze
jest to, że nie mamie, ale cioci Benicie.
Podczas jednego prywatkowego wieczoru zdarzyło się
nieszczęście - popsuł się adapter - a co to za zabawa bez
muzyki. Obie siostry postanowiły „upiec dwie pieczenie
przy jednym ogniu" prosząc o naprawę sprzętu mojego
tatę, który, jak wiedziały z plotek, amatorsko się tym zajmo
wał. Razem powędrowały na drugi koniec ulicy załatwić
sprawę. I w tym momencie los i charaktery obu sióstr spła
tały niezłego figla. Moja mama, bardziej nieśmiała, nie chcia
ła za żadne skarby zapukać do drzwi mieszkania taty, cio
cia, uważana za bardziej przebojową, podjęła się tego
zadania, ale czy ze strachu czy z nerwów, zapukała i na
tychmiast dała drapaka. Przy drzwiach została moja mama
i chcąc nie chcąc musiała przedstawić prośbę o naprawę
adaptera tacie. Oczywiście tata zgodził się pomóc ładnym
sąsiadkom i został już na prywatce, na której wyjątkową
uwagą obdarzał Brygidę, a nie Benitę, której wcześniej
„wpadł w oko". Potem były kolejne prywatki, spotkania,
wyprawy rowerowe, a w Boże Narodzenie 1961 roku odbył
się ślub i wesele moich rodziców.
Czasem, gdy spotykamy się w rodzinnym gronie wra
cają dawne wspomnienia i stale te same opowieści. Także
tradycją już jest, kiedy przechodzimy z rodzicami ulicą
Wybickiego, pokazywanie, kto mieszkał w jakim domu, które
okno jest dawnym oknem pokoju taty, czy mamy.
Teraz dzieje rodziny nadal związane są z Kociewiem.
Tutaj narodził się przedstawiciel kolejnego pokolenia, moja
praca związała mnie z Subkowami, w których ślub brali moi
pradziadkowie i być może w dokumentach parafialnych
znalazłabym ich ślad. A na opowiedzenie czeka i druga
historia wspomnień i opowieści rodzinnych, związana z Miłobądzem i moimi przodkami po mieczu. Ale to już zupełnie
inna historia...
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Przedstawiamy czytelnikom pracę Magdaleny Gibas (godło graficzny znak „Lalka"), wyróżnioną
w konkursie otwartym na tekst publicystyczny „Szanujmy wspomnienia", rozstrzygniętym 29 października
2002 roku. Autorka mieszka w Tczewie i jest uczennicą Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
w Tczewie.

M

ój pradziadek, Wilhelm Gibas, urodził się 3 kwiet
nia 1879 roku w Łążku, w Borach Tucholskich.
Jako młody chłopak wyjechał do Niemiec w po
szukiwaniu pracy. Pracował w hucie stali. Po powrocie do
Polski ożenił się z moją prababcią Marianną Kamińska
i wspólnie z nią prowadził małe gospodarstwo rolne w Ka
rolewie gmina Zblewo, powiat Starogard Gdański, które
otrzymał od swojego teścia.
W latach 1914-1918 brał udział w pierwszej wojnie świa
towej. Po jej zakończeniu powrócił do rodzinnej wsi. Był
dobrym gospodarzem, więc w krótkim czasie powiększył
swoje gospodarstwo do 26 hektarów, dokupił inwentarz.
W tym czasie pełnił również funkcję sołtysa wsi. Ale te
dobre czasy skończyły się w 1939 roku, kiedy to Niemcy
napadli na Polskę.
3 maja 1941 roku pradziadek został przez komisję nie
miecką wezwany do majątku w Piesienicy. Tam zapropono
wano jemu i całej rodzinie przyjęcie obywatelstwa niemiec
kiego (podpisanie tzw. listy folksdeutsch). Pradziadek
odmówił. Został za to wywłaszczony. Po pewnym czasie
pradziadka i jego sąsiada ponownie wezwano, ale już do
majątku Radziejewo. Pradziadek zignorował wezwanie. Po
kilku dniach, około 10 czerwca 1941 roku pod dom pra
dziadków w nocy podjechało kilka samochodów z poli
cjantami. Mieli oni na czapkach „trupie czaszki". Otoczyli
dom, wszystkich obudzili, kazali się ubierać. Pozwolili zabrać
tylko trochę żywności. Następnie pradziadka z żoną i dziećmi
przewieziono samochodem do Starogardu, gdzie przygoto
wane już były wagony kolejowe do dalszego transportu.
Następnego dnia, pod strażą, wyruszyli w dalszą drogę. Po
wiedziano im, że tam gdzie jadą dostaną wszystko, co będzie
potrzebne do życia - jedzenie, ubranie i mieszkanie. Wieczo
rem przekroczyli bramę obozu w Toruniu. Po kilku dniach
pobytu w obozie dowiedzieli się, że w nocy w nieznanym
kierunku wyjechał transport z ludźmi, a za dwa lub trzy dni
wywiozą również ich. Tak się jednak nie stało. Podobno za
brakło wagonów do transportu. Dowiedzieli się też, że wszyst
kie wagony potrzebne były dla wojska, ponieważ Niemcy
napadli na ZSRR i tam trzeba było wysłać żołnierzy, żywność
i broń. Następnego dnia pradziadek i inni więźniowie usły
szeli, że ludzie starzy, chorzy i dzieci zostaną zwolnieni z obo
zu, a młodzi i zdrowi zostaną wysłani do przymusowej pracy.
Tak się też stało. Pradziadka, jego żonę i czwórkę dzieci zwol
niono. Otrzymali oni zaświadczenie o zwolnieniu oraz wspól
ną kartę meldunkową. Nie wolno jednak im było wracać do
domu. Musieli, zgodnie z otrzymaną kartą meldunkową,
zamieszkać u rodziny pradziadka w miejscowości Lniano.
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Po zakończeniu
wojny pradziadek
z rodziną powrócił
do domu. Na ich go
spodarstwie nie było
ani żywego, ani mar
twego inwentarza.
Pierwsze dni spali
na podłodze, przy
kryci płaszczami, nie
mieli co jeść. Na po
czątek jeden z sąsia
dów podarował pra
dziadkowi kozę i tak
zaczęło się ich nowe
gospodarowanie.
Gospodarstwo za
częło przynosić zy
ski, powodziło im się
Wilhelm Gibas
coraz lepiej. Pradzia
dek kupił wszystkie potrzebne do pracy na roli maszyny
oraz inwentarz. Byli szczęśliwi. Historia wdarła się w ich
życie przynosząc wojnę i okupację, ale też Historia urato
wała im życie, nie wywieziono ich z obozu na pewną
śmierć, bo pociągi pojechały podbijać kolejny kraj, bo Hi
tler napadł na Związek Radziecki. Wielka wojna splotła się
z losami mojego pradziadka i jego rodziny. Teraz znów byli
u siebie, na swoim.
Jednak sielanka nie trwała długo. Doświadczenia wo
jenne odbiły się na zdrowiu pradziadka. W 1948 roku pra
dziadek zmarł na zawał serca. Gospodarstwem zajęła się
prababcia, a potem jej syn. Teraz mieszka tam córka Wilhel
ma, siostra mojego dziadka.
Może mego pradziadka nie wspomina wielu ludzi, nie
jest znanym człowiekiem, ale według mnie był to człowiek
wyjątkowy. Miał w sobie tyle odwagi, że potrafił przeciw
stawić się Niemcom, ryzykując tak wiele. Jego silna osobo
wość i poczucie własnej wartości sprawiły, iż nie podzielił
on losów wielu Polaków, nie wyrzekł się własnej ojczyzny
i udało mu się ocalić życie. Przeżył wiele, były to wydarze
nia, o których chciałoby się jak najszybciej zapomnieć, jed
nak pamięć o pradziadku Wilhelmie już na zawsze pozosta
nie w sercach całej mojej rodziny. Dla nas jest to człowiek,
którego stawiano za wzór dzieciom, a opowieści o nim uczy
ły patriotyzmu kolejne pokolenia w mojej rodzinie. Chciała
bym, by ta rodzinna tradycja przetrwała i w rodzinie, którą
kiedyś założę.
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Czarna krew
Początek i koniec

Giinterowi Grassowi dedykuję
i pamięci tych, którzy zostali zamordowani
w Nowym Wiecu pod Skarszewami.
I

J

esień. Listopadowy chłód i słaby, lecz przeszywający
do kości wiatr. Rok 1939. Pierwsza jesień niemieckiej
okupacji. Księżycowy, późny wieczór, a może już noc.
Ołowiane chmury niby stado reniferów gonione przez pół
nocne wilki przemykają nad koronami drzew w parku. Ci
sza jest tylko złudzeniem, nawet jeśli zapada na chwilę, to
okazuje się być pogwizdywaniem wiatru w opłotkach, poskrzypywaniem w konarach drzew, odszczekiwaniem stró
żującego psa gdzieś w głębi wsi. Z dworku przy parku,
kiedy wiatr ustaje, by nabrać oddechu, dobiegają pi
jackie wrzaski i strzępy biesiadnej, niemieckiej pieśni.
Pomiędzy dwoma oświetlonymi oknami nagle otwiera
ją się drzwi. Potykając się o niewidoczny próg, rozpy
chając snop światła wylewający się z wnętrza domu na
werandę, opierając się o siebie, wytaczają się na po
dwórze w rozchełstanych mundurach dwaj Niemcy. Idą
przez ganek i podwórze, zataczając się i rzucając pod
nogi przekleństwa. Przetaczają się między posrebrzoną
zimnym, księżycowym blaskiem drewnianą stodołą i ka
mienną owczarnią. Zatrzymują się nad wyraźnie czer
niejącym w świetle księżyca, połyskującym mokrą, świe
żo rozkopaną ziemią wzgórkiem. Sikają w częściowo
napełniony gnojowicą dół. Prześcigają się w przekleń
stwach na smród gnojowicy i na paskudną, polską po
godę. Jeden z nich, zapinając rozporek, idzie do ka
miennej owczarni. Niezdarnie mocuje się z drewnianą
zasuwą, posyłając ten cały szajs do diabła. Drugi czeka
szukając wciąż nowych przekleństw, jakby tym ścier
wem słów, tym swoim pijackim gniewem chciał wypeł
nić prostokąt dołu. Z owczarni, do której w końcu, po
konując zasuwę, wszedł ten pierwszy, przez otwarte
odrzwia przez chwilę dobiegają głosy przerażenia.
- Adolf, kompanie ty mój niezawodny, nim, no, wrócimy
do naszych kompanów, to bracie, jo, zabawimy się - krzyk
nął, wychodząc przed owczarnię. Nie był sam. Przed nim szedł
człowiek, którego prowadzący popychał i poszturchiwał,
przemawiając do niego ostrym, choć zachrypniętym gło
sem, wyraźnie, nie czekając na odpowiedź.
- No, knapie, maszeruj i nie becz, bo mi tu humor psu
jesz. Maszeruj, gówniarzu, maszeruj, na własny pogrzeb
idziesz. W ślady tatusia. - Hans, ten który wyprowadził
z owczarni wyrostka, mówi teraz płynnie po polsku.
Chłopiec próbuje uwolnić związane ręce. Zapiera się.
Niemiec popycha go i kopie, zataczając się tak, że czasami
wspiera się na ofierze.
- No, dość już się nażyłeś. - Niemiec uderza chłopaka
rękojeścią pistoletu w głowę, a kiedy ten pada, kopie go,
sapiąc i pokrzykując z wściekłością.
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Słychać chrobot łamanych kości, jęki i przeraźliwy krzyk
bitego. Niemiec, nie zwracając uwagi na błaganie o litość,
pastwi się nad ofiarą.
- To szczenię mogłoby być w przyszłości gorsze od
swego paskudnego ojca.
- Ty, Hans, znałeś ojca tego gówniarza?
- Ojca i syna. Ojca to ty, Adolfie, przyjacielu mój, zatłu
kłeś rano. Nie pamiętasz? To był mój nauczyciel. A ty mu,
bracie, łeb ukręciłeś jak kurczakowi.
- Nie przypominaj mi Hans. Kaca miałem takiego,
takiego tęgiego po wczorajszej bibie, że w końcu po
rzygałem się.
- Jak go na śmierć tłukłeś?
- No właśnie, Hans, wszyscy kompani śmieli się w ku
łak, że niby ja taki miękki, że może jeszcze się popłaczę. Aja
najzwyczajniej z przepicia. Kac mnie zmógł i to wszystko.
- Pieprz to Adolfie, pieprz. Nie użalaj się nad sobą.
Chodź, teraz się dopiero napijemy. Z wszystkimi tymi Pola
kami się rozprawimy. Tak jak z Żydami zaraz na początku
września. Dokładnie tak będzie. Z wszystkimi po kolei. Z ca
łym tym zawszawionym bydłem.
- To kończ ze smarkaczem i idziemy.
Bijący, jakby zadowolony z tego, że nie słyszy już ję
ków katowanego, przestaje bić. Wyciąga z kabury pistolet,
strzela kilka razy w nieruchome ciało i kopniakami wrzuca
zwłoki do dołu.
- Ty, Hans, dobrze mówisz po polsku.
- Jo, ja tu niedaleko się urodziłem. Mówię po polsku tak,
jak i po niemiecku, ale polski to psi język, no nie, Adolfie.
Przekrzykując się, śmiejąc z zadowolenia, przeklinając
Polaków, Niemcy wracają na trwającą w dworku libację.
Zabójca w progu pokazuje kompanowi zakrwawione ręce:
- Patrz, w nocy krew jest czarna, a może te polskie
świnie mają z natury czarną, nieludzką krew.
Babci łzy poturlały się po policzku. Patrzyła na nas, ale
chyba wciąż widziała tamten dzień. Jakby znów patrzyła na
te bestie z oddziału policyjno-wojskowego, który przybył
tu do Skarszew z terenu Wolnego Miasta Gdańska, by
mordować wpierw Żydów, a zaraz potem Polaków. Kiwając
głową i ciałem rytmicznie, lecz nie jednocześnie tak, jak to
robią dzieci dotknięte sierocą chorobą, milczała.
Patrzyła na ścianę nad gdańskim kredensem, na której,
obok Chrystusa wskazującego swoje gorejące serce i Ma
ryi Matki Królującej, wisiał rycerski herb jej przodków, daw
nej pomorskiej szlachty, a kiedy opuściła oczy, by zacząć
znowu niedokończone stryfie dla wnuka, powiedziała ci
cho, jakby do siebie:
- Wielu z mojej rodziny nie przeżyło tamtej długiej, okrop
nej nocy. Wciąż dobrze ich pamiętam. Trzeba pamiętać.
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P

rzed pierwszym, pobielonym, krytym gontem domem
we wsi zatrzymała się kobieta z dzieckiem. Rozgląda
ła się bezradnie, wahając się, co zrobić dalej, gdzie
iść. Przyszła pieszo kościerską drogą. Była zmęczona. Kil
kuletnia dziewczynka w ciepłej, wełnianej, różowej czapce-kapturku popłakując i ściągając zimowe już rękawice
połączone kolorowym sznurkiem ukrytym pod małym, li
sim kołnierzem, ciągnęła matkę za połę płaszcza podbitego
baranim kożuszkiem, prosząc, aby wziąć ją na ręce. Siąpił
drobny, lecz z powodu wiatru, dokuczliwy deszcz. Ko
bieta wahała się jeszcze chwilę, wzięła dziecko na ręce,
otworzyła furtkę i weszła na podwórze. Na ganku poja
wił się gospodarz. Widać domownicy obserwowali ko
bietę, może nawet od momentu, kiedy pojawiła się na za
kręcie drogi, przy krzyżu.

- Skąd Bóg prowadzi w tak niebezpieczny czas?
- Ja spod Chojnic tu przyszłam. Jesteśmy zmęczone,
bardzo zmęczone. Brata szukam. Ponoć tu jest. Niemcy
aresztowali go w Kościerzynie. I tu go trzymają, w tej wsi.
- To zła sprawa, lepiej zawróć kobieto i jak szybko mo
żesz, odejdź stąd.
- Ja się Niemców nie boję. Brata aresztowano przez
pomyłkę, on nic nie zrobił.
- Tu nikt nic nie zrobił, wystarczy, że jest Polakiem.
Uciekaj stąd jak najszybciej, bo śmierć znajdziesz dla
siebie i dziecka, a bratu w żaden sposób nie pomożesz.
Ci Niemcy tu oszaleli. Katują tych, co przywożą i zabi
jają.
- Ocalę brata. Ja jestem żoną niemieckiego oficera, któ
ry teraz jest na froncie francuskim, a to nasza córka. Gdzie
to jest, w którym domu trzymają aresztowanych?
- Idziesz w łapy oprawców. Kobieto, nie ryzykuj życia
dziecka, jeśli o własne nie dbasz. A brata i tak nie ocalisz.
- Muszę mu pomóc. Powiedzcie proszę, gospodarzu,
gdzie to jest.
- Tam. W tym dużym domu z parkiem.
- Bóg zapłać, dobry człowieku.
- Z Bogiem kobieto. Z Bogiem, ale ty na śmierć idziesz.
Z domu wybiegło dziecko, dziewczynka nie większa od
tej, którą na ręku miała kobieta szukająca brata. Nim kobie
ta z dzieckiem wróciła do furtki, dziecko, które wybiegło
z domu, córka, może wnuczka gospodarza, wcisnęła w ręce
popłakującej dziewczynki pajdę chleba.
Niemiec pilnujący wejścia na podwórze dworku wpierw
odpychał kobietę z dzieckiem kolbą karabinu, w końcu uległ,
kiedy ta, uniósłszy głos, coś do niego powiedziała. Odsu
nął się, przepuścił dziwnych gości i nawet zasalutował.
Kiedy go już minęła, krzyknął w głąb podwórza, uprzedza
jąc o niespodziewanych gościach resztę kamratów.
Z dworku wyszedł na spotkanie kobiety z dzieckiem
oficer w niedopiętym mundurze. Kiedy zaczął słuchać tego,
co mówiła kobieta, jego grymas zdziwienia, a może zasko
czenia, nagle przemienił się w wybuch wściekłości.
- Was, was - ryczał niby rozjuszony byk, sięgając do
kabury.
Dwóch czy trzech jego kamratów wyszło zaciekawio
nych na ganek. Ten rozmawiający z kobietą spostrzegł ich.
Nagle zamarł w swej wściekłości. Wyciągnął z kabury pi
stolet i strzelił dwa razy. Martwa kobieta, trzymając martwe
dziecko, upadła mu pod nogi.
- Co wy robicie z tymi Polakami? A ta Polka przecież
była żoną niemieckiego oficera. Przecież to właśnie
mówiła - odezwał się stojący między umundurowany
mi cywil, właściciel sklepu z niedalekich Skarszew, któ
ry przywiózł właśnie konnym wozem zaopatrzenie dla
oddziału.
- Ty trzymaj język za zębami, to nic ci nie będzie. My
wiemy, żeś dobry Niemiec, ale też wiemy, że sprzyjasz Pola
kom. Dobryś dla nich sąsiad. Za dobry jak na Niemca.
A my takich nie tolerujemy. Alboś Niemiec, alboś wróg.
Rozumiesz.

- Co ty powiesz? Toś w końcu znalazł tego ptaszka, tę
wronę kraczącą bez składu, tego odmieńca, o którym mó
wił telefonogram z Gdańska.
- Jak najbardziej. Właśnie to ten Niemiec, co własne
gniazdo kalał. Wcale się bydlak nie ukrywał. Do kościoła
właśnie szedł do swych ukochanych owieczek. I nie
doszedł, bo gdyby doszedł to w kazaniu pewno grzmiał
by znowu przeciw naszej partii i Adolfowi Hitlerowi.
Może też cytowałby swoją paskudną książeczkę. Nie
miec ostrzegałby przed Niemcami. Plułby na swoich.
Na prawdziwych Niemców, bo on już od dawna jest
innym Niemcem, tak się tu z tymi Polakami zżył, że
wszystko mu się pomieszało.
- No to przypomnijmy księżulkowi, kto to jest Nie
miec.
- On już nic nie zrozumie. Próbowałem na miejscu za
trzymania tłumaczyć, ale tak jest zajadły w nienawiści do
nas, do munduru, do naszego wodza, że nic już nie pomoże.
- A może modlitwa? Pomodlimy się z księdzem. To jesz
cze nikomu nie zaszkodziło. Zrób zbiórkę oddziału tam nad
dołem. Bo chłód doskwiera i lada chwila obiad.
- Tak jest, herr ober...
- A ty, ptaszku, chodź ze mną.
Żołdak złapał księdza za kołnierz i pociągnął między
stodołę a owczarnię nad dół.
- Popatrz sobie, tu leżą twoje owieczki, a ty zaraz do
nich dołączysz.
Z boku dołu stanął w nieskładnym szyku cały oddział.
Poprawiając umundurowanie, dopinając pasy, walcząc
dzielnie o utrzymanie się na nogach i prężąc się karnie,
stali, nie ukrywając niezadowolenia z tego, że muszą tu
stać na wietrze i chłodzie, kiedy tam, w dworku ciepło i przy
jemnie, a stół zastawiony do obiadu już rozbudził wilczy
głód.
- Wy dwaj, pomóżcie księdzu zdjąć sutannę, bo teraz ja
go zastąpię.
Dwaj żołdacy, przynaglani przez kamratów, podeszli do
księdza i zdarli z niego sutannę.
- Dajcie ten łach i pomóżcie mi go włożyć.
Kiedy już dowodzący, udając szacunek dla kapłańskich
szat, włożył na opak podartą sutannę na mundur i czapkę
żołdaka zamienił na biret proboszcza, wydał rozkaz:
- Do modlitwy!
- Żołnierze, kamraci, ten oto fałszywy Niemiec lżył na
szego wodza, brukał imię niemieckiego żołnierza, ostrzegał
świat przed naszym domniemanym barbarzyństwem - mó
wiąc to, wypchnął księdza tuż nad krawędź dołu. - Jego pło
mienne kazania, głoszone tu, niedaleko do polskiego ludu,
doczekają się teraz zapłaty. I proszę, teraz milczy, nie chce do
nas, niemieckich żołnierzy, przemówić. Tak więc fałszywy
proroku nie dostaniesz rozgrzeszenia, lecz kulkę w łeb.
To mówiąc wyciągnął pistolet i przystawiając lufę do
głowy księdza, strzelił. Ciało księdza upadło w dół między
kilka innych ciał, które prawie już czeluść dołu wypełniały.
- Amen - ryknął zadowolony z siebie oprawca. - Ro
zejść się.

III

IV

K

siądz stał przed oprawcami. Patrzył na swych
oprawców, próbując pokonać ciemność i dojrzeć
w ich twarzach choćby cień naturalnego przecież
dobra. Milczał, może dojrzał w nich tylko mrok zła. Z jego
zranionego czoła po twarzy spływała na sutannę krew.
- Kogoś nam tu Heinrich przywiózł? Księdza? Co, msza
będzie? Dziś przecież nie niedziela.
- Melduję, że to specjalny gość. Ksiądz i do tego jak
najbardziej Niemiec.
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oniec stycznia 1945 rok. Na nabrzeżu oksywskim
w Gdyni, nazwanej przez Niemców Gotenhafen, tłok
i bałagan. Uciekinierzy z Prus Wschodnich, z Prus
Zachodnich, Kurlandii i Gdańska, tłum przerażonych ko
biet i dzieci prze w kierunku trapu, nie bacząc na próbują
cych ich powstrzymać żandarmów i marynarzy. Front jest
tuż-tuż. Rosyjska bestia, łamiąc desperacki opór Wehr
machtu, brnie po kolana w krwi wrogów i własnej na za
chód. Na pokładzie „Wilhelma Gustloffa" zaokrętowano,
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prócz uchodźców, sporą grupę dziewcząt ze służb
pomocniczych i prawie tysiąc marynarzy z dywi
zjonu szkolnego okrętów podwodnych Kriegsmarine. Statek, dawniej wycieczkowiec, duma
Niemiec, później transportowiec i pływające ko
szary, teraz przywrócony do morskiej służby,
transportowiec pomalowano na szaro tak, jak każ
dy okręt Kriegsmarine, niedawno wyposażony
w działka przeciwlotnicze jest już gotów do
wyjścia w morze. Cumy już wybierano. Pod
noszono trapy, mimo że na nabrzeżu błagają
cych o wpuszczenie na pokład i pomstujących
na swój los b y ł o m o ż e i więcej niż tych
szczęśliwców ulokowanych już na statku. Sta
tek „Gustloff' był przeładowany uciekinierami
i wojskiem. Nikt nie policzył, ilu było ich napraw
dę. Może ponad pięć tysięcy.
Maszyny mimo, że dopiero niedawno po dłu
gim spoczynku przywrócono je do należnej już
sprawności, pracowały j a k należy pełną parą.
Statek drgnął i niby wielki żółw zaczął odbi
jać. Na nabrzeżu tumult wzmógł się i zamienił
w lament, w krzyk rozpaczy ostatecznie opusz
czonych, tych, którzy brnąc w śniegu i mrozie,
pokonując przerażenie, przeciwności losu i nie
moc, doszli do miejsca, skąd miano ich zabrać do
Faterlandu, tych, dla których zabrakło na pokła
dach miejsca, krzyk pozostających bez nadziei
na ocalenie.
Na transportowcu znalazło też ocalenie wielu
rannych żołnierzy niemieckich, którzy cudem unik
nęli śmierci na przedpolach Królewca, ewakuowa
nych szczęśliwie, teraz leżących w dużym, prze
szklonym pomieszczeniu na górnym pokładzie.
Pośród jęków i błagań o ulżenie w cierpieniu ci,
którzy mniej cierpią, próbują pytać współnieszczęśników, jak się tu znaleźli, skąd ich przywieziono.
- Druhu, Adolfie, to ty? Ty tu, w tym raju?
Skąd cię tu szczęśliwie w tym bałaganie przywie
ziono? Też z Kurlandii? Trudno cię poznać, dru
hu niezawodny, w tych opatrunkach. No chło
pie, to nie koniec. Jesteśmy już na wysokości
Ławicy Słupskiej. Nic się nie martw, dopłyniemy
do Kilonii. Nie do końca jesteśmy pobici. Jesz
cze jest wundervaffe, no i ci chłopcy na pokła
dzie. Już czekają na nich najnowsze U-Booty. Ob
sadzą kilkanaście i zrobią, co do nich należy.
A Ruscy się wykrwawią i zobaczysz, znowu na
sze będzie na wierzchu. Jeszcze nie wszystko stra
cone. A może ty nie jesteś Adolf, mój druh? No,
ale nazwisko się zgadza, więc może i imię.
Leżący obok Hansa ranny żołnierz oddychał
ciężko. Jego ciało było bezwładne. Spod zabru
dzonych bandaży oplatających jego głowę,
w szczelinie pozostawionej dla nosa, aby mógł
oddychać, ku ustom płynęły krwawe łzy.
- No to, druhu mój niezawodny, wygląda na
to, że mimo wszystko będziemy żyć. - Nim prze
brzmiały te słowa, w część dziobową „Gustloffa"
uderzyła pierwsza torpeda. Statek zarył dziobem
w morze jak koń łamiący nogę w galopie.
Mogło być tak. W każdym razie niewiele
inaczej.

od wiosny łóńskygo roku, dnia pokropnygo działków na Abisynii, mniynyli mniesiónce. Nadszed nowy, uż 1939 rok. Na dworzu dało tanga zima.
Toć kele Trzech Królów, bez brama tryumfsialna, co stojata zes brzega
łulicy Śwantygo Jona - durcham eszcze łod łóńskygo roku, kędy to na działkach
pośwancony był pómnik śwantygo Andrzeja Boboli - szła gromadka ludziów. Byli
to ksióndz Henryk Szuman i jego dwa mninistranty. Kele psiyrwszego zes brzega
dómku, pod dwójko, czekał na nich gospodarz dziatki Paweł, chtórny na ta
łokazyja, szypo łodhalał zaspa śmniegu, co był mniniony nocy spadnianty.
Wew roztworzonych dzwiyrzach chatki stojała zes swojim gzubam gospodyni
i czekała na kolandników. Jeji ranka fest trzymał knyrps. Przed wejściam do dóm
wpsiyrwij wszistke zamaczali wew kropsielnicy zes śwancóno wodo, co wjisiała
kele dzwiyrzów wew antrejce, szpicki łod palców prawych ranców i sia przeżegneli.
Ksióndz zmiarkował, że knap je eszcze za mały, by sóm dosiangnóńć do kropsielni
cy, tedy wzión jego na rance i podhalał. Polyciył jamu zanurzyć ranka wew śwancóny
wodzie i przeżegnać sia.
Na przyńście kolandników całki dómek był wypucowany na blic blank. Wew
duży, paradny jizbzie, bez całka jeji długość, łod dzwiyrzów jaż do łokna, na
podłodze zes malowanych desków, leżał rozcióngnianty laufer. Eszcze ryno tego
sómygo dnia, zanim przyśli kolandniki, łojciec wykloprował jego klopram na
płocie. Na końcu laufra stojał łogróngły stół łod stolarza Holza, co mniał stolarnia
nad Ferso. Na stole dało widać hyklowana deczka, a na niy stojała wew kurtopsie
chojanka. Całka była uszmukowana bestrymi kulkami, lameto, włosiem anielskim
i ketami łulepsiónymi zes papsiyrów. Pod nió stojał, sóm jedan gwizdor zes
szokolady, co był kupsióny wew cukerni Bruna Kaschubowskiego. Po buntenteler zes: fefernuskami, marcypankartofelkami i sztajnplastrami niy dało uż szpury.
Toć łod wigiliji mniynyli uż dwa niydziele.
Wew progu jizby ksióndz Henryk Szuman pozdrowził dómowników: Pokój
tamu domowi i wszystkim jego mniyszkańcóm. Wszistke łuklanklim na łobadwa
kolana przed sztyrokanciastym stołam, na chtórnym na biały, mónczkowany,
wypletowany deczce stojał, na środźku, drewniany, złocony krzyż. Po jego
obadwa strónach palili sia świyce. Przed nimy stojał glamboki talyrz fol
śwancóny wody i leżało kropsidło. Kele stoła stojał kóń do szauklowania. Przyhalał jego - jedynakowi - na Gwiazdka gwizdor. Po paciyrzach ksióndz Henryk
Szuman zanurzał kropsidło wew wodzie śwancóny i pomachał nim wew wszistke
sztyry nórty jizby. Najwiancy wody polejciało na walny łobraz, co wjisiał na goździu
wbjitym wew ściana nad łóżkami. Dało na nim wjidać Śwanta Rodzina. Tropfki
wody śwancóny kapeli po jego dyki, złoty ramce jaż na łóżka gospodarzy. Mało
letni knap był fest przejanty tym wjidokam.
Tymczasam ks. Henryk Szuman łusiad sia na przysuniante jamu polstrowane
krzesło. Dało sia wymniarkować, że ksióndz dobrodziej i łojciec só walnie rede.
Jejich łuśmniychy zdradzeli radość zes Bożygo błogosławiyństwa co przyłoblekło
dóm i jego mniyszkańców. Zes kachlowygo psieca, co stojał wew nórcie jizby,
roboty zduna Torłopa, buchała gorónc. Achtówny gość, co chwsiłka, białym
sznoptucham, łociyrał zes swoji glacy tropfki potu. Na (odchodnym wetchnył
domownikom wew rance śwante łobrazki, na pamnióntka kolandy. Na dzwiyrzach
napsisał pośwancóno krydo K. M. B. 1939 r. Najmłodszygo knyrpsa zapsiytał
eszcze, kedy tan póńdzie do szkoły? Wew wrześniu, łodpowiedział całki przejanty.
Po wyńściu,kolandników dało jich eszcze wjidać bez szkło wew łoknie. Szli wew
góra łulicy Śwantygo Jóna, po wojnie przemnianowany na Ks. P. Ściegiennego.
Ksióndz Henryk Szuman eszcze raz zes drogi przeżegnał małygo knyrpsa, znakam krzyża śwantygo nakreślónym wew lufcie.
Po drugi stronie łulicy, za płotam, wew zimowym śpsiku stojał walny sad
mniamnieckygo łogrodnika, co sia mnianował Zielke. Graniaste koróny drzewów,
co kóżdy jesiani dźwigeli na sie centnery: kruszków, jabków, głupków i jinkszych
zortów brzadu, tera byli przykryte dyko szychto śmniygu. Na niezabudowany
działce Nr 1 stojała samotna łauba, co sia należała do sómsiada Mniamca Klajny.

Fragment książki,
która ukazała się w czerwcu 2003 roku
w Wydawnictwie Diecezji Pelplińskiej
„Bernardinum"
w Pelplinie.
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