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Złośliwy chichot historii?
Już wiemy na pewno, że z tą Unią Europejską, a zwłaszcza z życzliwością tych, którzy w niej
mają decydujący wpływ, nie będzie tak różowo, jak to Polakom malowano. Mimo wielkiej kam
panii i ciągłego gadania, przeciętny mieszkaniec kraju nad Wisłą nadal nie wie, kto ma rację i co
się stanie z Polską. We wstępnej grze Unię przedstawiano jako przykład najwyższej demokracji,
doskonałości, troskliwości o słabszych, równości - słowem: nowy raj na starym kontynencie.
Szkoda, że wcześniej nie powiedziano całej prawdy, inny zapewne byłby wynik polskiego
referendum.
Czy piękne te słowa miały ukryć prawdziwe oblicze unijnych graczy? Nie jest już tajemnicą, że
mocny wcale nie będzie się liczył ze słabszym. Szyderstwem jest europejska konstytucja, która
jawnie lekceważy prawo międzynarodowe i prawodawstwo poszczególnych państw. Hegemonistyczny kształt tej konstytucji - wprawdzie dopiero projektowanej - daleki jest od demokracji
i równości. Jak odebrać to inaczej, skoro dwa największe państwa, dobrawszy sobie jedno małe,
swoimi głosami mogą w europejskim parlamencie zdecydować o wszystkim i za wszystkich. Inni
się nie liczą. Żeby zachęcić do wstąpienia do UE czyniło się różne obietnice, teraz można ujrzeć
kolejne figi.
Szczytem niegrzeczności - delikatnie nazywając - było nazwanie przyszłych urzędników
nowo wstępujących państw barbarzyńcami. Epitet ów wyszedł zapewne z ust tych najliczniej
reprezentowanych w brukselskich biurach. Taki dzikus z Polski może zagrozić posadce wysoko
cywilizowanego potomka nadludzi, wywodzących się ponoć aż z kręgów rzymsko-germańskich
elit. Dlatego taki nieokrzesaniec może być urzędnikiem niższej kategorii. Ten z cenzusem kate
gorii I będzie mu wydawał polecenia. W Europie już tak było - zachodni pan zmuszał innych do
pracy, sprowadzając ich do roli parobków.
Jeśli to prawda, czeka nas szczególna odmiana równości. I trzeba będzie przyznać rację
eurosceptykom, którzy ostrzegali. I kto wówczas wspomni w tym Eurolandzie władców o takim
Kociewiu?
Rzec można: historia kołem się toczy! W przeszłości już nie raz bywało, że wielcy tego
kontynentu sporo Polakom obiecywali, a skończyło się na złośliwych chichotach.
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W maju 2002 roku w Tczewskim Centrum Kultury zorganizowano wystawę „Tczew w świetle
archiwaliów od 1252 roku", opartą na zbiorach dokumentów Archiwum Państwowego w Gdań
sku. Wystawie towarzyszyła sesja naukowa, z udziałem nauczycieli akademickich Uniwersytetu
Gdańskiego i uczniów Zespołu Szkół Katolickich w Tczewie. Wystawa odbyła się z inicjatywy
Lidii Potykanowicz-Sudy ze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, pracownika gdańskiego archi
wum. Sesji przewodniczył nauczyciel historii, Krzysztof Zieliński. Plon sesji został zamieszczony
w publikacji „Tczew w świetle archiwaliów od 1252 roku", wydanej z inspiracji ks. Krzysztofa
Niemczyka, dyrektora ZSK.

GRZEGORZ WALKOWSKI

Bliżej przeszłości
Najciekawszą
częścią ekspozycji były dokumenty
najstarsze dotyczące księcia Sambora II i jego
małżonki Matyldy. Można było obejrzeć reprografie dokumentów z XIII wieku. Ten z 30 kwietnia 1252 roku
został wydany przez Sambora II dla mieszczan Torunia
i Chełmna, miast rządzonych wówczas przez patrycjat nie
miecki i w znacznej części przez „panów zakonnych", jak
w średniowieczu nazywano Krzyżaków, którzy te miasta
w 1233 roku założyli.
Adnotacja dokumentu że pisano na, będącym w bu
dowie zamku w Tczewie = in Dersowe in constructore
ipsius castri jest dowodem istnienia osady Tczew, leżącej
pod grodem, powstającym jednocześnie z zamkiem, zwa
nym Trsow. Potwierdzałoby to hipotezę o dwuczłonowości nazwy Dersowe - Trsow, czyli grodu Trsov i podgro
dzia Dersewa.
W tym miejscu trzeba dodać, że po raz pierwszy nazwa
Trsov wystąpiła w dokumencie księcia Grzymisława, opo
wiadającym o wydarzeniach z 1198 roku w Świeciu, kiedy
to sprowadzeni przez niego joannici zostali obdarowani
dobrami ziemskimi. W dokumencie tym wymieniony został
Srarigrod (dzisiejszy Starogard Gd.) czy Lubisov (Lubiszewo) - kiedyś gród na prawach miasta.
W średniowieczu istniał stary zwyczaj potwierdzania
przez księcia, feudała dokumentów wystawionych przez
jego przodków, których był następcą i spadkobiercą. Dzię
ki temu zachowano dokumenty, które zginęły, uległy znisz
czeniu lub które należało potwierdzić na nowo, czyli uwie
rzytelnić. Zwyczaj ten zapewniał ciągłość tradycji grodu
książęcego i jego praw do własności, ziemi. Każdy doku
ment pisano w obecności świadków - rycerzy, dworzan,
duchownych - którzy świadczyli prawdziwość treści owe
go dokumentu, przytwierdzając do dolnej jego części swo
je znaki rodowe, czyli odciśnięte w wosku herby.
Otóż w dokumencie księcia Grzymisława z 1198 roku,
potwierdzonym przez Mściwoja II, odczytać można sporo
informacji dotyczących dzisiejszego Kociewia. Książę za
swoje dziedzictwo uznaje ziemię jatluńską - provincia Jatlunensi. Byłaby to prastara, historyczna nazwa części
obecnego Kociewia, którą później nazywano Samburią?
Niektórzy historycy twierdzą, że była to ziemia gniew
ska. Poza wymienionym już Tczewem, Starogardem i Lu-
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biszewem, dokument mówi o Scedrov (Szczodrowo),
Zwece (Świecie), Reneninov (obecne Skarszewy), a tak
że o rzekiach: Verthrica (Wietcisa), Verisse (Wierzyca), Visle (Wisła). Wszystkie te nazwy odszukać można na
mapie, a ich zasięg pokrywa się z obszarem Kociewia.
Można więc wysunąć wniosek, że provincia Jatlunensi jest
rzeczywiście obecną ziemią kociewską.
Wracając do archiwaliów prezentowanych na wysta
wie, pora na drugi dokument Sambora II; napisany na per
gaminie, dotyczy nadania tczewskim mieszczanom przywi
lejów miejskich według prawa lubeckiego. Dokument z 1260
roku opatrzony został dwoma pieczęciami przytwierdzo
nymi na czerwonych jedwabnych sznurach. Wielka pie
częć książęca ma odcisk gryfa, godło przyjęte przez władcę
lubiszewsko-tczewskiego z terenów Pomeranii Przed
niej, a więc tych, które w XII i XIII wieku były zasiedlone
przez Słowian Zachodnich - Wieletów, Obadrytów, Wą
grów - którzy w wyniku gwałtownej ekspansji niemieckiej
utracili swoją suwerenność. To właśnie ze słowiańskich ple
mion, mieszkających w północnej części ziem między Łabą
a Odrą, czyli z tzw. Pomorza Przedniego, pochodziła małżon
ka Sambora II, księżna Matylda. W okresie lat 1230-1260
tereny te nazywano już Meklemburgią, jednak słowiański
rodowód Matyldy nie ulega wątpliwości. Jej znakiem pieczętnym, użytym w dokumencie lokacji Tczewa z 1260 roku,
jest postać kobieca z dwiema liliami po bokach. To osobi
sta pieczęć księżnej. Według prof. Edwina Rozenkranza,
małżonka Sambora była wnuczką księcia obodrzyckiego,
Przemysława, a córką księcia Henryka Borwina - ostatnich
zachodniosłowiańskich władców Pomorza Przedniego.
Dyplom lokacyjny z 1260 roku kończył proces lokacji,
a nie początkował. Początek lokacji należałoby przesunąć
o kilka lat wcześniej, może do roku 1252, kiedy książę nad
Wisłą budował zamek.
Kolejny dokument średniowieczny, powiązany z dzie
jami Tczewa, pochodzi z 1273 roku. Wystawiony został
w Gdańsku przez księcia Mściwoja dla Krystiana, zię
cia sołtysa tczewskiego. Książę był bratankiem Sambora II,
który po stryju objął władzę w Tczewie i na ziemiach tczewsko-lubiszewskich, do których należały też Żuławy Wiślane.
Krystian lub Chrystian to rycerz pomorski, zięć sołtysa Tcze
wa, dawnego kanclerza Sambora II, Jana de Wittenburg.
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Słów kilka o owym Janie. Był głównym wykonawcą
lokacji Tczewa. Wittenburg to miejscowość w zachod
niej Meklemburgii, a rodzina Jana jako rajcowska wy
stępuje w Lubece od 1259 roku. To on - być może na
polecenie Matyldy - przybył z Lubeki do Tczewa, by zo
stać architektem założenia miasta nad Wisłą, a następnie
jednym z najważniejszych i najmożniejszych mieszczan
i dworzan Sambora II.
Jego zięć, wymieniany w dokumencie z 1273 roku, ry
cerz Krystian, otrzymał od księcia dobra ziemskie na Żuła
wach Gdańskich, połowę wsi Grabiny Zameczek. Doku
ment Mściwoja potwierdza to nadanie przyznając
jednocześnie drugą połowę wsi. Akt ten świadczy o cią
głości władzy w linii Sambor II - Mściwoj II oraz o zaufaniu
seniora w stosunku do Jana i Krystiana. Książę tym sa
mym wymaga od nich służby i wierności, w myśl dawnej
zasady daję abyś dał.
Ostatni z najstarszych dokumentów prezentowanych
na wystawie dotyczy kapitulacji Tczewa z lutego 1309 roku
po oblężeniu krzyżackim. Na mocy tego aktu miasto traci
swoje prawa i samorząd musiał oddać zaborcom dokument
lokacyjny z 1260 roku, pieczęć miejską z gryfem, a obywa
tele szczególnie aktywni w obronie musieli opuścić miasto
i udać się na wygnanie. Ponoć ich imiona znane były póź
niej wśród mieszczan Warmii i Skarszew. Kapitulujący miesz
czanie tczewscy zażądali obecności arbitrów w osobach
autorytatywnych opatów cysterskich klasztorów w Oliwie
i w Pelplinie.
Po zdobyciu Tczewa i całego Pomorza Gdańskiego,
Krzyżacy dopiero po 1343 roku rozpoczęli akcję nadawa
nia nowych praw lokacyjnych. O tym mówi kolejny doku
ment - akt nadania prawa chełmińskiego dla Tczewa przez
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wielkiego mistrza Zakonu, Winricha von Kniprode z 1364
roku. Przez jednych historyków jest on traktowany jako
relokacja miasta, przez innych jako ponowna lokacja nada
na przez nowych właścicieli ziemi pomorskiej.
Na wystawie zaprezentowano też spory zbiór doku
mentów pochodzących z okresu wojny trzynastoletniej
1454-1466, zakończonej pokojem toruńskim, w rezulta
cie którego Pomorze Gdańskie wraz z ziemią chełmiń
ską, Toruniem oraz województwem malborskim i War
mią włączono na powrót Korony. Obszar ten nazwano
Piusami Królewskimi i nadano im herb gubernatora w Pru
sach. Był nim Jan Bażyński, a po jego śmierci brat jego,
Ścibor. Godłem Bażyńskich, należących do najznamienit
szych rycerzy pomorskich, był znak orła z rycerskim, uzbro
jonym ramieniem trzymającym prosty, długi miecz.
Herb ten nadał król Kazimierz Jagiellończyk na po
czątku wojny trzynastoletniej. Na znak powrotu ziem
pomorskich do Korony, po pokoju toruńskim 1466 roku
uzbrojony w miecz czarny orzeł otrzymał atrybut królewski
- złotą koronę Jagiellonów.
Wymienione godło: czarny orzeł z ramieniem uzbrojo
nym w miecz, ale jeszcze bez korony na głowie oraz znak
rodowy Bażyńskich - niedźwiedzia łapa - przytwierdzone
zostały do dokumentu poręczającego Gdańskowi zwrot
pożyczki na wykup zamków i miast Malborka, Tczewa i Iła
wy. Dokument napisano na pergaminie w języku niemiec
kim a przytwierdzono doń trzy pieczęcie z czarnego wosku:
gubernatora Jana oraz jego braci - rycerzy Ścibora i Ga
briela. Przypomnijmy, że Bażyńscy należeli do elity przy
wódczej Związku Pruskiego - obok Jana z Turzy, Prandoty
Lubiszewskiego czy Jana z Leśnej Jani - to znaczy konfe
deracji szlachty i miast pruskich przeciw Zakonowi.

Kontynuując przedruki „dla pożytku publicznego" z książki Pelplin. 725 rocznica powstania
opactwa cysterskiego. Kulturotwórcza rola cystersów na Kociewiu,
zamieszczamy jeden z materiałów z sesji naukowej,
zorganizowanej w Pelplinie we wrześniu 2001 roku.

JOANNA KARCZEWSKA

Klęski elementarne na Pomorzu
w świetle Kroniki Pelplińskiej

A

rtykuł niniejszy powstał
w oparciu o Chronica Monasterii Sacri Ordinis
Cisterciensium Pelplinensis - Kroni
kę klasztoru świętego Zakonu Cyster
sów w Pelplinie - przechowywaną
obecnie w Archiwum Diecezjalnym
w Pelplinie1. W literaturze Kronika ta
zwana jest na ogół Kroniką Pelplińską
i taka też nazwa będzie używana w tej
pracy2. Kronika ta powstała w klaszto
rze cystersów pelplińskich pod koniec
XVI w., doprowadzono ją do 1688 r.
W dziele tym wykorzystano wiele
wcześniejszych źródeł. Posłużono się
nekrologiem pelplińskim, który jest od
pisem starszej księgi, pochodzącej
z 1402 r.3. Kronikę pisano także w opar
ciu o dokumenty klasztorne - oryginal
ne lub znane z kopiarzy. Wiadomo też,
kierując się odniesieniami w tekście, że
wykorzystano także kroniki Piotra
z Dusburga4, Marcina Kromera5 i Kro
nikę Macieja Miechowity6. Autor, czy
też autorzy Kroniki Pelplińskiej, pozo
stają anonimowi. Można o nim (czy
o nich) powiedzieć tylko tyle, że na pew
no wywodzili się z miejscowego środo
wiska zakonnego. Szerzej na temat cza
su powstania i autorów Kroniki
Pelplińskiej pisał Klemens Bruski7.
Tekst oryginalny Kroniki nie po
siada odrębnego tytułu ani spisu
treści. Pisząc ten artykuł, oprócz ory
ginału, posłużono się także przecho
wywanym w pelplińskim archiwum
tłumaczeniem łacińskiego rękopisu do
konanym w 1986 r. przez ojca Piusa
Antoniego Turbańskiego (OFM). Do
napisania niniejszego tekstu posłużo
no się tomem pierwszym interesującej

nas Kroniki. Jest on podzielony na
dwie części: część pierwsza obejmuje
lata 1258-1592, zaś część druga doty
czy wydarzeń w latach 1593-1636.
Jedną z najstraszliwszych klęsk,
jakie trapiły ludzkość od najdawniej
szych czasów, była dżuma. Ta okrop
na choroba, która potrafiła się przy
czaić, aby nieoczekiwanie uderzyć na
strwożonego, bezradnego człowie
ka, została rozpoznana i naukowo
opisana dopiero pod koniec XIX w.
Przez wieki czarna śmierć, jak nazy
wano dżumę, zabrała miliony istnień
ludzkich, szczególnie krwawe żniwo
zebrała w latach 1348-1350. Wtedy
w wyniku epidemii dżumy liczba lud
ności Europy zmniejszyła się o jedną
czwartą.
Dżuma to choroba zakaźna, wywo
ływana przez bakterie, przenoszone na
ludzi przez pchły pasożytujące na gry
zoniach, zwłaszcza szczurach. Jest
bardzo zakaźna, o błyskawicznym prze
biegu. Występuje u ludzi w trzech od
mianach: dżuma dymieniczna, płucna
i posocznicowa (powoduje zakażenie
krwi). Charakterystyka tej choroby jest
potrzebna, należy bowiem zaznaczyć,
że przed wiekami mianem zarazy, mo
rowego powietrza (pestis), określano
różne choroby epidemiczne, np. ospę,
różne gorączki i właśnie dżumę. Nie
rozróżniano tych chorób, były one
wszystkie zaraźliwe, o dość podob
nych objawach i powodowały wyso
ką śmiertelność. To wystarczyło, aby
zaczęto trwożliwie powtarzać złowro
gie słowa: grasuje morowe powietrze.
Współcześnie historycy medycyny
po lekturze przekazów źródłowych,

w wielu przypadkach potrafią określić
jakiego rodzaju zaraza grasowała na
danym obszarze. Jednak Kronika Pel
plińską jest pod tym względem wstrze
mięźliwa, poza jednym przypadkiem,
o którym będzie mowa niżej, kronikarz
używał określenia zaraza, mór, pestis.
Wspomaganie się innego rodzaju prze
kazami pozwoliło nam niekiedy ziden
tyfikować rodzaj zarazy.
Morowe powietrze było uważane
powszechnie za bicz Boży, karę za grze
chy. Kaznodzieje wskazywali jakie to
występki powodowały gniew Boży
- pycha, niedowiarstwo, bluźnierstwo
i herezja, wszelki nierząd8. A kto cięż
ko grzeszy, ten ciężko jest karany.
W tym ciężkim doświadczeniu jakim
była zaraza, udręczeni wierni oczeki
wali od duchownych słów otuchy i na
dziei, otrzymywali jednak na ogół wy
kazy swych win9. Majestat Boży ludzie
próbowali przebłagać procesjami, wotywami, biczowaniem, modlitwami
o wstawiennictwo świętych - zwłasz
cza świętych Sebastiana i Rocha - pa
tronów zapowietrzonych. Zaraza za
nikała, zwyciężało życie - na jakiś czas.
Na kartach Kroniki Pelplińskiej pod
1428 r. odnajdujemy kronikarską zapi
skę, informującą, że pojawiła się wiel
ka zaraza10. Kronikarz podaje, że w cią
gu kilku tygodni zginęło 183 braci
krzyżaków, 3 biskupów, 560 kanoni
ków i księży, 38 tysięcy mieszczan,
25 tysięcy służby i 18 tysięcy dzieci11.
Plaga dotknęła całe Pomorze, ale po
dane liczby są niewiarygodnie wyso
kie. Dla przykładu - liczba ludności
w Gdańsku dopiero pod koniec XV w.
sięgnęła 30 tysięcy 12 . Na podstawie
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badań, jakie poczyniono nad epide
miami panującymi w Gdańsku, wiado
mo, że w XV w. częstą chorobą
w Gdańsku była ospa. Lecz większość
13
epidemii to jednak dżuma . Na tej pod
stawie można wnosić, że mór z 1428 r.
to właśnie dżuma. Mogło być też tak,
że grasowało kilka chorób naraz w tym
14
samym czasie .
Współcześni dopatrywali się zna
ków nadchodzącego moru w różnych
niezwykłych wydarzeniach zachodzą
cych w przyrodzie. Uważano, że za
ćmienia słońca lub księżyca, pojawie
nie się komety, niezwykły bieg natury,
15
są zwiastunami pestls . Taka właśnie
sytuacja jest przedstawiona w Kroni
ce Pelplińskiej. W 1427 r., w marcu,
nastąpiła po ulewnych deszczach po
16
wódź . Natomiast lato było bardzo
suche i gorące. Najbliższa zima z kolei
była ciepła, łagodna, deszczowa, god
nym wzmianki jest, że około św. Miko
łaja ruszyły soki w drzewach 1 7 .
Wszystkie te zjawiska były sprzeczne
z biegiem pór roku. W tych właśnie
anomaliach upatrywano przyczynę za
razy, która pojawiła się w 1428 r.
Śmierć wielu ludzi, wyludnienie
osad, to nie były jedyne skutki choro
by. Nastąpiła dotkliwa bieda, ogólne
zaniedbanie i straszna drożyzna - jak
odnotował kronikarz: łaszt soli kosz
tował 120 grzywien, co w tym czasie
było bardzo dużo18. Były to logiczne
następstwa choroby. Powietrze moro
we paraliżowało wszak normalny bieg
życia społecznego, miasta się wylud
niały, często opuszczały je władze miej
skie, wstrzymywano transakcje han
dlowe, brakowało rąk do pracy, nikt ze
strachu o swe życie nie przybywał do
zapowietrzonego miasta, sądy przery
wały czynności. Zaraza rwała wszyst
kie więzy - społeczne i rodzinne. I trak
towała wszystkich równo: śmierć
zabierała starych i młodych, biednych
i bogatych, kobiety i mężczyzn - trwał
straszliwy dance macabre.
Szczególnie tragiczną datą w dzie
jach klasztoru w Pelplinie był 1474 r.
Wszyscy bracia cystersi zmarli od za
razy. Przeżył jedynie siedemdziesięcio
pięcioletni starzec Jan Freyenstadt 19 .
Wielka plaga zarazy dotknęła
Gdańsk i Pomorze także w 1514 r. Jak
podaje Kronika, w Gdańsku zmarło
3 rajców, po ich zgonie powstała wiel-
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ka zaraza, która pochłonęła wiele ty
20
sięcy istnień ludzkich . To kolejna
sucha wzmianka kronikarska, pisana
w wiele lat po tym wydarzeniu.
W I poł. XVI w. w Europie Północ
nej panowała nieznana choroba zakaź
na zwana angielską lub angielskimi po
tami. Pojawiła się ona w 1486 r., potem
zanikła. Objawiała się wysoką gorącz
ką, potami i wysoką śmiertelnością;
21
być może był to rodzaj grypy . O tej
epidemii odnajdujemy informacje
w Kronice cysterskiej. Pod 1529 r. pi
sarz zanotował, że jesienią zaczęła gra
sować w Prusach choroba zwana an
gielską. Jej przebieg był błyskawiczny
22
- chory umierał po 24 godzinach .
Choroba szalała głównie w Gdańsku
i Królewcu. Dalej autor podaje, że po
chłonęła ona ponad 30 tysięcy ludzi,
co również i w tym przypadku wydaje
się liczbą nieco przesadzoną23.
Wiek XVI przyniósł jeszcze więk
sze nasilenie epidemii niż poprzedni.
Oprócz tych wyżej wspomnianych nie
szczęść, następna zaraza wybuchła
w 1549 r. Po Wielkanocy tegoż roku za
częła grasować epidemia w Prusach tak
wielka, że nie było miasta ani wsi, gdzie
nie zmarłaby połowa mieszkańców24.
Również następne stulecie nie
szczędziło straszliwych doświadczeń.
W 1602 r. Gdańsk i Pomorze dotknięte
zostały morem, który zabrał ponad
16 tysięcy ludzi w samym tylko Gdań
sku. Była to jedna z najcięższych za
raz, które dotknęły to miasto. Strasz
niejsza miała być tylko wielka dżuma
z 1709 r.25. Echa gdańskiej tragedii
z 1602 r. odnajdujemy w Kronice Pel
plińskiej, jednak wybuch zarazy
w Gdańsku został odnotowany pod
1603 r.26. Znów pisarz oszczędził ko
mentarza, podając jedynie, że zaraza
pochłonęła wiele ofiar w ludziach.
Dżuma zjawiała się w najgorętszej
porze roku - począwszy od maja do
września, października27. Mroźne zimy
niekiedy hamowały rozwój zarazy, ale
wraz z wiosną potrafiła ona wybuch
nąć na nowo. Chociaż choroba rozwi
jała się w miesiącach letnich, to jed
nak jej narodzin dopatrywano się
w wilgotności, mgłach, oparach, sto
jących wodach, dusznych miazmatach. Ostrzeżeniem przed nadchodzą
cym morem miała być mnogość żab,
szczurów, much, robaków, ich obec

ność miała dowodzić panującej w at
28
mosferze zgnilizny . Różne zjawiska
astronomiczne, aura nie w swym cza
sie, a także powodzie i wojny - te miały
być zapowiedzią, zwiastunem moro
wego powietrza. W tych prognozach,
choć niektóre z nich były irracjonalne
i wynikające ze strachu, kryją się jed
nak ziarna prawdy. Stwierdzono bo
wiem, że takie klęski jak powodzie,
wojny, głód były pośrednimi przy
czynami choroby, bo np. zwiększa
ły liczbę szczurów, a wojny - przez
ruch ludności sprzyjały rozszerza
29
niu się epidemii . Podobnie też nie
zdrowe wyziewy bagienne, zgnilizna,
wilgoć, sprzyjają rozwojowi chorób.
Opłakany stan sanitarny miast, pry
mitywny tryb życia, złe odżywianie,
niedożywienie, zwiększały jeszcze
liczbę ofiar. Wszystko to j e d n a k
wskazuje na to, że istniała mnogość
chorób zakaźnych, śmiertelnych,
które określano mianem zarazy, ale
pamiętać należy, że nie wszystkie
z nich były dżumą.
Choć nie potrafiono sobie tego
racjonalnie wytłumaczyć, zdawano
sobie sprawę z tego, że choroba prze
nosi się przez kontakt z chorym. Sto
sowano więc izolację. Osoby chore
musiały przebywać w lazaretach i szpi
talach. Intuicyjnie wyczuwano, że trze
ba ograniczyć kontakt z chorym. Zdro
wi zaś jeśli tylko mogli opuszczali
zapowietrzone miejsce chroniąc się na
polach, w lasach, po wsiach, często
tym samym przenosząc zarazę. W czas
zarazy nie wpuszczano do miasta lu
dzi obcych, musieli się wykazać, że
przychodzą z miejsc nie zapowietrzo
nych, okazać świadectwo zdrowia 30 .
Obowiązywała kwarantanna - owe 40
dni izolacji wiązało się z przekonaniem,
że w tym czasie mogą ujawnić się po
dejrzane jady 3 1 . Pierwsze kwarantan
ny zaczęto stosować po kataklizmie
czarnej śmierci w 1348 r. w Wenecji.
Wymagano też higieny publicznej,
argumentując, że odory i nieczystości
są szkodliwe dla zdrowia32. Porządko
wanie miast było regulowane specjal
nymi aktami władz miejskich. Ordyna
cje nakazywały sprzątać z ulic odpadki
i śmieci, zakazywano biegania samopas zwierząt. W miastach opanowa
nych przez zarazę panował swoisty
stan wyjątkowy.
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Przekonanie, że zaraza rodzi się z niezdrowego powietrza, powodowało ko
nieczność oczyszczania powietrza przez kadzenie mieszkań ziołami i pachnidłami. „Oczyszczano" powietrze przez palenie ognia i przez powodowanie hałasu,
33
który miał jakoby wzruszać zastałe powietrze . W ogniu palono też odzież
zapowietrzonych, a mieszkania chorych także były kadzone i bielone. General
nie jednak niewiele zajmowano się profilaktyką, właściwie te czynności podej
34
mowano, gdy było już za późno; głównie zajmowano się leczeniem chorych .
Medycyna ówczesna nie znała skutecznych środków zaradczych przeciw
tej chorobie. Leczenie polegało na bardzo popularnym puszczaniu krwi. Innym
remedium miało być podawanie driakwi, lecz był to raczej przywilej bogatych.
35
Maluczkim musiały wystarczyć mikstury ziołowe . Noszono przy sobie pach36
nidła, puzderka z ziołami, chustki skropione octem lub wonnymi olejkami .
Wierzono bo-wiem, że wonności rozpędzają zastałe powietrze.
Obecność choroby powodowała poczucie ogólnego zagrożenia i destrukturalizację codzienności. Dżuma była niechcianym czasem przymusowej sa
motności. Chorzy i zagrożeni przebywali w odosobnieniu. Utrudniona była
także posługa duchowna - rozgrzeszenie było udzielane na odległość, ko
37
munia rozdawana za pomocą długiej łopatki, nie głoszono kazań . Nara
stający lęk przed śmiertelnym wrogiem rodził wśród ludzi dwie postawy:
pozaziemską, przejawiającą się pogodzeniem z wolą Boską, przyjęcie z po
korą losu; a druga postawa - ludzka - przejawiała się w szaleństwie, ludzie
oddawali się swawoli, rozpasaniu, wybrykom, aby w ostatnich chwilach
życia zaznać gwałtownych przyjemności 3 8 . Było to swoiste Carpe diem
wyostrzone przez bliskość straszliwej, zdesakralizowanej śmierci. Takie za
chowania często notują kroniki epidemii 39 ; zresztą ślady takiego postępowania
są przedstawione choćby w Dekameronie.
W obliczu tak kruchej egzystencji w czasach zarazy i niebezpieczeństwa,
wielkiego sensu nabierają słowa suplikacji: Od powietrza, głodu, ognia i woj
ny zachowaj nas Panie - słowa trwożliwego, bezbronnego ludu wydanego na
igraszki losu.
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BEATA ŁOBOCKA

Tczewskie Ognisko
Wychowawcze
(uzupełnienie)

W

numerze 3 (42) z 2003 roku
„Kociewskiego Magazynu
Regionalnego" umieszczo
ny został artykuł mojego autorstwa,
traktujący o ognisku wychowawczym.
Zarysowawszy historyczne tło po
wstania tego typu placówek, opisa
łam funkcjonowanie konkretnego,
tczewskiego Ogniska Wychowawcze
go im. K a z i m i e r z a Lisieckiego
„Dziadka", mieszczącego się przy
ulicy Kościelnej 6/7.
Propozycję powołania, tworzenia
i prowadzenia działalności Ogniska
przyjęli Państwo Ewa i Zbigniew Boduchowie. To właśnie dzięki ich zaan
gażowaniu w pracę całym sercem i po
zyskaniu do współpracy zespołu
wartościowych pedagogów, dzieci
i ich rodziny borykające się z różnymi
problemami otrzymały wszechstronną
pomoc i szansę rozwoju.
Zasługą całego zespołu wycho
wawców jest to, że większość ich pod
opiecznych odnalazła w sobie chęć do
pokonywania trudności szkolnych,
nawiązała przyjaźnie, przekształciła
swoje systemy wartości i podejmowa
ła naukę w szkołach zawodowych,
średnich a czasem wyższych.
W tczewskim Ognisku młode oso
by kształcące się w kierunku pedago
gicznym miały szansę zdobywać do
świadczenie w zakresie sposobów,
form i technik oddziaływań wycho
w a w c z y c h , s t o s o w a n y c h wobec
dzieci i młodzieży. Mnie również
udało się skorzystać z pomocy wy
chowawczyni ogniska - Pani Aliny
Czupryńskiej w czasie praktyki od
bytej w 1998 roku.
Praca każdego pedagoga wymaga
wielu poświęceń, z drugiej jednak stro
ny okazuje się najbardziej satysfakcjo
nującą. Nie ma bowiem dla wycho
wawcy większego sukcesu niż
usamodzielnione, radzące sobie z prze
ciwnościami losu, ukształtowane osobowościowo dziecko, które po latach
pracy wychowawczej chce, ale rów
nież potrafi wkroczyć w dorosłe życie.
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Aktywność pisarska
Józefa Chociszewskiego
jest spuścizna po Chociszewskim. Pozostawił on bowiem przeszło 300 książek, które
rozeszły się w niebywałym nakładzie trzech milio
nów egzemplarzy. Niepospolita pracowitość Chociszew
skiego znalazła wyraz w jego ogromnym dorobku twór
czym jako pisarza. Wykazywał ogromną pomysłowość
w rozmaitych rodzajach i typach wydawnictw pożytecz
nych. Uprawiał wiele gatunków i rodzajów literackich, ta
kich jak: powiastka ludowa, opowiadania, gawędy, humo
reski, bajki, a także sztuki sceniczne.
Duże znaczenie w pisarstwie, a potem w działalności
edytorskiej Chociszewskiego, miały książeczki i czasopi
sma dla dzieci i młodzieży. Przygotowywał też przewodniki
po miejscach zabytkowych, poradniki dla narzeczonych
i nowożeńców, zbiory przemówień okolicznościowych, to
astów, wzory listów, powinszowań, a nawet modlitewniki.
O twórczości Chociszewskiego mówił „Lech" z 13 li
stopada 1914 roku (dzień po śmierci pisarza) w artykule
pt. „Dorobek literacki śp. Józefa Chociszewskiego": Nie
podobieństwem było pod pierwszym wrażeniem wieści
o śmierci śp. Józefa Chociszewskiego dać pełen obraz
działalności tego zasłużonego męża. Rozglądając się w je
go dorobku literackim, rozumiemy dopiero, co stracił
zabór nasz, powiedzieć śmiało można, cała Polska, w oso
bie tego skromnego, wiekiem do ziemi pochylonego sta
ruszka '.
Ogromna

Swoją działalność publicystyczną rozpoczął w redakcji
chełmińskiego „Nadwiślanina", do którego zaczynał pisać
swoje powiastki ludowe. W 1861 roku rozpoczął działal
ność literacko-publicystyczną na łamach znanej popular
nej „Gwiazdki Cieszyńskiej" pod okiem Pawła Stelmacha,
śląskiego pisarza ludowego, dziennikarza i działacza spo
łeczno-politycznego. W 1862 roku Chociszewski musiał
opuścić Cieszyn na rozkaz rządu austriackiego, który wi
dział w nim człowieka niebezpiecznego dla państwa, groź
nego przestępcę prasowego.
Z Cieszyna udał się pod Pszczynę do Pielgrzymowic,
gdzie poznał Karola Miarkę, wówczas jeszcze nauczyciela
wiejskiego, który miał wtedy słabe poczucie polskości, a na
wet kiepsko mówił po polsku. Pobudzony przez Chociszew
skiego, stał się gorącym bojownikiem polskości, literatem,
publicystą, wydawcą, społecznikiem i filantropem.

W tym samym roku Chociszewski wydał: „Książeczkę
dla ludu, w której zawarte są opowiadania, powieści i wier
sze". Druga część wyszła w 1863 roku, a trzecia w roku
następnym.
W 1863 roku wydał „Kalendarz Polski", w którym poli
cja pruska dopatrzyła się przestępstw politycznych. Cho
dziło tu o artykuł, opiewający dzieje szewca-bohatera, Wiel
kopolanina, Jana Kilińskiego z Trzemeszna. Za to,
zagrażające całości państwa niemieckiego „przestępstwo",
skazano go na dwa lata twierdzy2.
Na Pomorze do Chełmna, Chociszewski przeniósł się
pod koniec 1862 roku i objął redakcję „Nadwiślanina" oraz
„Przyjaciela Ludu". Pismo poświęcone nauce i zabawie,
broniło praw narodowych ludności polskiej, budziło po
stawy patriotyczne i lansowało modne wówczas hasła po
zytywizmu - oświaty dla ludu i pracy organicznej. Upo
wszechniało literaturę polską i osiągnięcia kultury
narodowej. Pod jego redakcją ilość abonentów „Przyjacie
la Ludu" powiększyła się trzykrotnie. Tu też za swe patrio
tyczne przekonania, publikowane na łamach chełmińskiej
prasy, był szykanowany przez władze zaborcze i uwięziony
w twierdzy w Wisłoujściu, za tzw. przestępstwa prasowe.
Podczas pobytu w więzieniu przygotowywał materiały do
książeczki-pisemka pt. „Przyjaciel Polskich Dzieci". Wydaw
nictwo to składało się z trzech części, kolejno ukazujących
się po sobie. Jednak w pojęciu Chociszewskiego nie było
to czasopismo, nazwał je po prostu dziełkiem. Ponieważ
jako więzień nie posiadał odpowiednich środków finanso
wych na zrealizowanie zamiarów wydawniczych, postano
wił oprzeć swe przedsięwzięcie, dotyczące „Przyjaciela Pol
skich Dzieci", o subskrybentów. Za pośrednictwem
chełmińskiego „Przyjaciela Ludu" zwrócił się z wezwaniem
do rodaków na Pomorzu i innych częściach zaboru pru
skiego o udzielenie finansowego wsparcia3. Skutkiem tego
z wielokrotną przedpłatą pośpieszyli mu liczni obywatele,
m.in. znani działacze polscy na Pomorzu: Leon Czarliński,
Ignacy Łyskowski, Edward Kalkstein, Julian Kraziewicz4.
Niebawem po wyjściu z więzienia Józef Chociszewski
zawarł umowę z życzliwie dla Polaków usposobionym dru
karzem Hermanem Fryderykiem Boenigiem i jeszcze w lip
cu 1865 roku ogłosił w „Przyjacielu Ludu", że można skła
dać u niego zamówienia na prenumeratę dziełka5. Wczesną

1

M. Dereżynski: Józef Chociszewski. Życie, czyny i środowisko najpracowitszego Wielkopolanina, Szamotuły 1929, s. 12.
Tamże.
„Przyjaciel Ludu", 1865 nr 9, s. 64.
4
J. Chociszewski: Słówko z powodu wydawnictwa niniejszego dziełka [w:] „Przyjaciel Polskich Dzieci", cz. II, Gdańsk 1865, s. 130-131.
5
„Przyjaciel Ludu", 1865 nr 30, s. 216.
2
3
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jesienią 1865 roku ukazała się pierwsza, a pod koniec roku
druga część „Przyjaciela Polskich Dzieci", obie liczące po
128 stron.
Obie części przygotowane i zapowiedziane już w wię
zieniu, w chwili oddania do druku trzeciej części, rozeszły
się w 1000 egzemplarzy, co wówczas z uwagi na brak księ
garń było wielkim sukcesem. Wczesną wiosną 1866 roku
wyszła trzecia część o objętości 136 stronic. Wszystkie nie
rozprowadzone egzemplarze poprzednich zeszytów zosta
ły razem z ostatnim oprawione i potraktowane jako jedna
całość wydawnicza. Podtytuł tej publikacji brzmiał: „Zbiór
różnych pożytecznych wiadomości, powiastek, wierszy
ków, zagadek itd. Dla pouczenia i rozrywki nie tylko dzieci,
ale i starszych osób. W trzech częściach z 120 rycinami".
Już część pierwsza, a później całe wydawnictwo, zyskały
sobie bardzo pochlebne recenzje jedynego wówczas w za
borze pruskim, wychodzącego w Poznaniu, polskiego cza
sopisma pedagogicznego „Oświata". Po ukazaniu się trze
ciego zeszytu „Przyjaciela Polskich Dzieci", redakcja
„Oświaty" z entuzjazmem reklamowała całe wydawnictwo6.
Bardzo pochlebne recenzje i reklamy „Przyjaciela Pol
skich Dzieci" zamieszczały czasopisma: „Oświata", „Dzien
nik Poznański", „Gwiazdka Cieszyńska", a nawet galicyj
ski „Dziennik Literacki".
„Przyjaciel Polskich Dzieci" ukazał się w czasie, gdy
rejencja kwidzyńska rozporządzeniem z dnia 1 grudnia 1864
roku na podległym sobie terenie oraz pruskie ministerstwo
oświaty rozporządzeniem z dnia 25 listopada 1865 roku na
obszarach Pomorza Gdańskiego, Warmii i Mazur nakazały
usunięcie ze szkół ludowych elementarzy polsko-niemieckich i stopniowe wprowadzenie języka niemieckiego do
wszystkich przedmiotów nauczania. Dla dzieci polskich na
tych terenach, pozbawionych już wówczas i w latach na
stępnych możliwości uczenia się w szkole w języku ojczy
stym, redagował i wydawał to dziełko Chociszewski7. Na
nim pragnął uczyć nie tylko polskiego czytania, ale przede
wszystkim miłości ojczyzny. Zachęcony powodzeniem,
postanowił wydawać „Przyjaciela Polskich Dzieci" perio
dycznie - co sześć tygodni.
Redakcja „Oświaty" z wdzięcznością i nadzieją przyjęła
zapowiedź współpracy, pisząc: Pokładamy zupełną ufność
w znanej nam sumienności redaktora, że wszelkich doło
ży starań, aby pisemko swoje uczynić jak najstosowniej
szym, jak najdoskonalszym [...]8 Zapewniając, że doświad
czeni koledzy autora pracami swymi zasilać będą9,
redakcja „Oświaty" wyraziła obawę, iż przy tak słabym roz
powszechnieniu wzorowych naszych pisarzy a wszech
władnej powodzi pism zagranicznych, język polski z wiel
kimi trudnościami walczyć musi,
by swą czystość
i przyrodzoną zachować właściwość10. Redakcja w trosce
o czystość języka polskiego przestrzegała młodego „Tworzymira", aby starał się unikać obcych naleciałości języko
wych i błędów w pisaniu niektórych wyrazów oraz życzyła
mu w nowym przedsięwzięciu dobrych wyników.

6

Józef Roman Chociszewski
Na przeszkodzie w zrealizowaniu tego śmiałego zamia
ru stanęły pruskie władze policyjne Gdańska, które nie ze
zwoliły patriocie polskiemu na dłuższy pobyt w tym mie
ście. Już w więzieniu marzył Chociszewski, że właśnie
w Gdańsku, po złożeniu egzaminu na księgarza i drukarza,
założy placówkę handlową przedmiotów sztuk pięknych
i antykwariat, ale i na to rejencja gdańska nie wydała ze
zwolenia". Plany założenia księgarni i drukarni w Pelplinie
również nie doszły do skutku, ponieważ księgarnię wraz ze
sklepem dewocjonaliów za poparciem kurii biskupiej zało
żył w 1866 roku księgarz z Trzemeszna Jan Nepomucen
Roman.
W 1867 roku wspólnie z Julianem Kraziewiczem, preze
sem Towarzystwa Rolniczego w Piasecznie pod Gniewem,
opracował i zaczął wydawać pismo włościańskie dla kółek
rolniczych „Piast" 12 .
Powodzenie w pracy nad rozwojem Towarzystwa Rol
niczego pozwoliło młodemu pisarzowi spełnić głębokie pra
gnienie i przyrzeczenie dane dzieciom polskim, co do pe
riodycznego czasopisma dla dzieci i młodzieży. W tym celu
porozumiał się z J. N. Romanem w sprawie wydawania no
wego czasopisma pod tytułem „Przyjaciel Dzieci". Pierw
szy zeszyt pod redakcją Józefa Chociszewskiego o objęto
ści 64 stron, obficie ilustrowany, ukazał się w maju 1866
roku w Pelplinie w nakładzie 2100 egzemplarzy13.

M. Popławska, W. Frąckowiak: Działalność Józefa Chociszewskiego w dziedzinie czasopiśmiennictwa dla dzieci i młodzieży na
Pomorzu, Gdańsk 1972, s. 174.
7
W. Pniewski: Język polski w dawnych szkołach gdańskich, Gdańsk 1938, s. 95-96.
8
„Oświata", R. I, z. V, 1. IV 1866, s. 298.
9
Tamże.
10
Tamże.
11
W. Sobkowiak: Józef Chociszewski (1837-1914), Gniezno 1937, s. 69.
12
T. Cieślak: Z dziejów prasy polskiej na Pomorzu Gdańskim w okresie zaboru pruskiego, Warszawa 1964, s. 94-96.
13
„Gazeta Toruńska", 1873 nr 234, s. 3.

KMR

Kserokopia strony tytułowej
pierwszego numeru czasopisma „Piast"
Na pierwszych jego stronach, w celu zorientowania się
jaką treść będzie zawierać pismo, zamieszczono fragmenty
odezwy do dzieci: W piśmie tym będę umieszczał różne
ciekawe wiadomości i nauki, potrzebne i pożyteczne dla
dzieci i wszystkich ludzi. Będą dalej w Przyjacielu cieka
we opisy różnych krajów, narodowości, miast, gór, rzek;
wiadomości z dziejów świata, czyli historii powszechnej,
tj. o różnych najważniejszych sprawach, jakie się dawniej
stały, a o których każdy, choć trochę oświecony, człowiek
wiedzieć powinien 1 4 .
Obok wierszy i opowiadań o treści religijno-moralizatorskiej znalazły się również opowiadania z historii natu
ralnej i fizyki, a zatem opisy różnych zwierząt, tłumacze
nie różnych objawów przyrody czyli natury, np. skąd
powstaje śnieg, deszcz; opisy wynalazków, np. kolei żela
znych, telegrafów itd.15.
Aby pokolenie najmłodszych Polaków znalazło wzo
ry godne naśladowania, Chociszewski obok własnych
artykułów zamieszczał przedruki piękniejszych, a dla
dzieci stosownych ustępów z naszych celniejszych pi
sarzy, pragnąc takim sposobem zapoznać młodzież z pi
śmiennictwem16.

Poszukując pomocy literackiej dla „Przyjaciela Dzieci"
J. Chociszewski nawiązał kontakt z Józefem Ignacym Kra
szewskim, który przyrzekł mu swoją bezinteresowną po
moc i współpracę.
Dwa następne zeszyty „Przyjaciela Dzieci" w Pelplinie
wyszły razem jako jedno wydanie, liczące łącznie 96 stron,
z zachowaniem wspólnej paginacji z zeszytem pierwszym.
Jak zwykle, na wstępie zamieścił wiersze, opowiadania i ob
razki o treści religijnej. Następnie wiadomości o roślinach
ziemi, słońcu i porach roku. Dalej znalazły się ludowe
powiastki i „Powiastka dla dzieci po czesku i po polsku". Ta
ostatnia pochodziła ze zbioru, który Chociszewski kompleto
wał i tłumaczył podczas pobytu w Cieszynie na przełomie lat
1861/186217. Poczesne miejsce w tym zeszycie zajęła twór
czość znanych klasyków literatury polskiej, m.in. „Alpuhara" A. Mickiewicza i komedyjka pt. „Dobre serce Stasia"
K. z Tańskich Hoffmanowej, a także rozprawka J. Chociszew
skiego, „Ważność znajomości literatury czyli piśmiennictwa
ojczystego". Na ostatnich stronach zeszytu redaktor umie
ścił listy od czytelników oraz rebusy i zagadki.
Latem 1866 roku J. Chociszewski powrócił do Chełmna,
gdzie objął zarząd nad księgarnią, w której był także wspól
nikiem. Wspólnie z Ignacym Danielewskim wydawał cie
szący się wśród ludu pomorskiego kalendarz polski18. Poza
tym współpracował z redakcją „Nadwiślanina" i „Przyja
ciela Ludu". Oficjalnie nie mógł się ubiegać o redaktorstwo tych pism, gdyż był zbyt znany i notowany w kroni
kach policji pruskiej. Dlatego też dochody jego były zbyt
skromne, aby mógł regularnie kontynuować wydawnic
two dla dzieci rozpoczęte w Pelplinie. Pomimo trudności
finansowych w 1866 roku postarał się o jedno 100-stronicowe łączne wydanie zeszytów IV-VIII „Przyjaciela Dzie
ci", które wyszło w nakładzie 2100 egzemplarzy drukiem
I. Danielewskiego w Chełmnie". Na początku zeszytu za
mieścił „Krótki przegląd najważniejszych wypadków w Pol
sce, ułożony do nauczenia się na pamięć", w którym zawarł
główne wydarzenia od zarania dziejów ojczystych aż do
czasów pod zaborami, podzielone na sześć wyodrębniają
cych się okresów historycznych oraz poczet królów pol
skich. Dalej dokonał przedruku z lwowskiego „Przyjaciela
Dzieci" komedyjki w dwóch aktach pt. „Batożek", która
przestawia zabawne epizody z życia Tadeusza Kościuszki.
Na szczególną uwagę zasługuje ułożony przez Choci
szewskiego „Krótki Rys Historyi Polskiej wierszem", zaj
mujący osiemnaście stron tego zeszytu. Historia napisana
jest wierszem ośmiozgłoskowym w potocznym rytmie, ła
two wpadającym w ucho. Pod względem literackim utwór
ten nie zachwyca, przedstawia raczej mierny poziom auto
ra w dziedzinie poezji; jednak treść utworu posiada dużą
wartość ideową.
Ówczesna młodzież polska za pośrednictwem „Przyja
ciela" mogła dowiedzieć się wiele, np. o Mickiewiczu i Sło
wackim, których twórczość zaczęła torować sobie drogę
do polskiego czytelnika na Pomorzu.

14
„Przyjaciel Dzieci". Pismo sześciotygodniowe z obrazkami dla pouczenia i rozrywki dzieci, młodzieży i starszych osób. Wyd. Józef
Chociszewski w Pelplinie, R. I. 1866, z. I, drak H. F. Boeniga w Gdańsku, s. 2.
15
Tamże.
16
Tamże, s. 64.
17
W. Sobkowiak: op. cit, s. 35-43.
18
„Polski Kalendarz Katolicki", r. VI, Chełmno 1867.
19
„Przyjaciel Dzieci". Pismo sześciotygodniowe z obrazkami dla pouczenia i rozrywki dzieci, młodzieży i starszych osób. Wyd. Józef
Chociszewski w Chełmnie, R. I, 1866, z. IV-VIII, s. 64.
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Podobnie jak w poprzednich zeszytach i tu zajęły dużo
miejsca powiastki ludowe i tłumaczone z języka czeskiego.
Pod koniec zeszytu umieścił „Odezwę do Rodaków
względem przedpłaty na Historyję ojczystą", w której
to zakomunikował wiadomość o przygotowaniu przez
niego do druku 200-stronicowego dzieła, zawierające
go 50 rycin, pt. „Dzieje narodu polskiego dla ludu pol
skiego i młodzieży".
Po założeniu w 1867 roku własnej księgarni w Chełmnie
równocześnie redagował „Piasta" i „Katolika" oraz konty
nuował wydawanie sześciotygodniowego pisma pod nie
20
co zmienioną nazwą „Przyjaciel Dzieci i Młodzieży" .
Pierwszy numer „Piasta", ukazał się 3 stycznia 1867 roku.
Winietę pisma ozdabiała rycina z cytatem Mickiewiczow
skim Spólna moc tylko zdoła nas ocalić, wskazując kieru
nek działalności ku jednoczeniu sił dla obrony przed za
borcą. „Piast" wychodził dwa i pół roku. W ostatnim roku
został przeniesiony do Torunia, a wraz z opuszczeniem przez
Chociszewskiego Pomorza, zakończył żywot.
Ilustrowane pismo religijne dla ludu pt. „Katolik" ukazy
wało się od 1868 roku 3 razy w miesiącu i przynosiło czytelni
kom artykuły i powiastki głównie pióra Chociszewskiego,
unikając tematyki narodowej, ale i ona pośrednio przemy
cana była w tekstach, np. o Krakowie lub w postaci rycin
z podobiznami królów polskich. Pismo o charakterze religij
no-patriotycznym miało rację bytu w środowisku, w którym
edukacja kończyła się na etapie szkoły ludowej, w dodatku
opanowanej przez język niemiecki i takiż germanizacyjny pro
gram nauczania. Ciężar wypełnienia edukacyjnego obowiąz
ku wobec ludu polskiego spadł na rodzimą prasę i polskie
książki oraz elementarze. Sam Chociszewski z naciskiem pod
kreślał, że warunkiem skutecznego oddziaływania poprzez
piśmiennictwo polskie na lud jest tworzenie sieci drukarń
i księgarń z taką literaturą: Dopóki księgarstwo polskie i dru
karstwo nie rozwinie się należycie, dopóty bezskuteczne
albo przynajmniej nader ograniczone będą usiłowania
mające na celu podniesienie oświaty ludowej, a piśmien
nictwo polskie w takim razie nigdy właściwego nie zajmie
stanowiska - pisał Chociszewski na łamach „Katolika"21.
W „Przyjacielu Dzieci i Młodzieży" w zeszytach pierw
szym i drugim, o wspólnej paginacji i objętości 112 stron,
zamieścił obszerny życiorys i anegdotki z życia króla
Jana III Sobieskiego, „Śpiew historyczny" J. U. Niem
cewicza, „Odę na stuletni obchód zwycięstwa pod Wied
niem, 1683" Franciszka Koźmiana oraz „List Króla Jana III,
pisany nazajutrz po bitwie pod Wiedniem do żony". Po
ważną zaletą tej publikacji są fragmenty „Pana Tadeusza"
A. Mickiewicza z komentarzem J. Chociszewskiego.
Kontynuując ulubiony przez siebie gatunek literac
ki - powiastki i baśnie ludowe o wydźwięku moralnym,
tym razem zamieścił tłumaczenie czeskiej powiastki „Długi,
Szeroki i Bystrooki" oraz przedruki z lwowskiego „Przyja
ciela Dzieci". Po raz pierwszy pojawiła się w tym cyklu

tematyka regionalna. Była nią powiastka o Chojnicach.
Stosunkowo dużo miejsca autor przeznaczył na dział roz
rywek umysłowych, takich jak: zagadki, łamigłówki, rebu
sy i zadania praktyczne. Dział rozrywek kończy zeszyt pierw
szy i drugi, który jak się później okazało był ostatnim z serii
22
sześciotygodników .
W 1867 roku nie ukazały się dalsze zeszyty „Przyjaciela
Dzieci i Młodzieży". Natomiast w 1868 roku wyszły w Chełm
nie wznowienia pelplińskiego zeszytu pierwszego, jako jed
na osobna całość, następnie komplet rocznika 1866 (ze
szyty I-VIII), jak również zeszyty pierwszy i drugi z 1867
roku. Wszystkie te trzy pozycje zostały wydane w odręb
23
nych wydaniach książkowych . Stąd też pelplińsko-chełmiński „Przyjaciel Dzieci i Młodzieży", chociaż był wydaw
nictwem periodycznym, przeszedł do najnowszej bibliografii
jako publikacje książkowe autorstwa Józefa Chociszewskie
go pt. „Przyjaciel dzieci dla pouczenia i rozrywki dzieci,
24
młodzieży i starszych osób" .
W połowie 1868 roku zaczęło wychodzić trzy razy w mie
siącu pod redakcją J. Chociszewskiego, drukowane przez
I. Danielewskiego w Chełmnie, pismo „Katolik", a od po
czątku 1869 roku wraz z nim dodatek pod nazwą „Przyjaciel
25
Dzieci i Młodzieży" . Od kwietnia 1869 roku „Przyjaciel Dzie
ci i Młodzieży" stał się samodzielnym czasopismem. Było to
4-stronicowe pisemko obrazkowe, ukazujące się raz w tygo
dniu. Od 2 stycznia 1869 roku wyszło siedemnaście kolej
nych numerów tego tygodnika w drukami I. Danielewskie
go w Chełmnie, a następnie numery 18-24 w drukarni
H. F. Boeniga w Gdańsku 26 .
Po osiedleniu się na dłużej w Poznaniu w roku 1869 J. Cho
ciszewski kontynuował wydawanie swego pisma jako dwu
tygodnika pod nazwą „Przyjaciel Dzieci i Młodzieży"27.
W tym samym roku napisał „Dzieje narodu polskiego
dla ludu i młodzieży", które rozeszły się w ciągu czterech
lat w trzech wydaniach o łącznym nakładzie 24 000 egzem
plarzy. Była to książka o charakterze agitacyjnym, dostar
czająca przykładów miłości ojczyzny i wspaniałych czy
nów przodków, królów, których należało współcześnie
naśladować; osiągnęła dziewięć wydań.
W Poznaniu wydał też szereg publikacji, wśród któ
rych były między innymi: „Hrabia Ledóchowski" (1874),
„Dzieje narodu polskiego" (1878), „Jan Sobieski pod Wied
niem" (1883), „Skarbczyk poezyi polskiej" (1883), „Gawę
dziarz" (1885), „Gawędy Starego Leśniczego" (1885), „Zi
mowe wieczory przy kominku" (1885), „Podręcznik do
pisania listów" (1887), „Adwokat domowy" (1880), „Wspo
mnienie o życiu i pismach Adama Mickiewicza" (1890),
„Polski Sowizdrzał" (1899), „Róże i niezapominajki" (1900)
i „Mała historja polska" (1922).
Osobno wydał „Małą historię Polski dla dzieci", „Po
wiastki - bajki dla dzieci", „O zwierzętach" oraz „Mały
wybór nabożeństwa dla dzieci", wszystkie o łącznym
nakładzie 23 000 egzemplarzy.

20
„Przyjaciel Dzieci i Młodzieży". Pismo sześciotygodniowe z obrazkami dla pouczenia i rozrywki dzieci, młodzieży i starszych osób.
Wyd. Józef Chociszewski w Chełmnie, R. II, 1867, z. I-II, s. 65.
21
Cyt. za: R. Szwoch: Krzewiciel polskości Józef Chociszewski, maszynopis (zbiory prywatne).
22
M. Popławska, W. Frąckowiak: op. cit, s. 183.
23
„Przyjaciel Dzieci". Dla pouczenia i rozrywki dzieci, młodzieży i starszych osób, Chełmno 1868, s. 258.
24
Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut, t. 13, Warszawa 1970.
25
Bibliografia czasopism pomorskich. Województwo bydgoskie, Toruń 1960, red H. Baranowski, poz. 405, s. 98.
26
A. Mańkowski. Dzieje drukarstwa i piśmiennictwa polskiego w Prusiech Zachodnich wraz z szczegółową bibliografią druków
polskich zachodnio-pruskich [w:] „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu", t. XVI, Toruń 1909, s. 25-26.
27
W. Sobkowiak: Chociszewski Józef Roman [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. III, Kraków 1937, s. 346.
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Przebywając w więzieniu w roku 1874 przygotował
„Piśmiennictwo polskie w życiorysach naszych znakomi
tych pisarzy i w wyjątkach z ich pism przedstawione, dla
ludu polskiego i młodzieży" - jedno z najgłośniejszych
28
swoich dzieł, które doczekało się aż czterech wydań .
Napisał też wiele podręczników i książek popularyzują
cych wiedzę przyrodniczą i historyczną. Opisywał piękno
polskiej ziemi, oraz życie polskiego ludu. Są to m.in.: „Histo
ria polska wierszem" (1868), „Mały zwierzyniec w obrazach
opisach i wierszykach" (1869), „Książeczka o Kościuszce dla
dzieci polskich" (1871), „Historia Naturalna, to jest nauka
o zwierzętach, roślinach i kopalinach..." (1883), „Jan III So
bieski, król polski i obrońca chrześcijaństwa, jego życie i czy
ny..." (1883), „Ilustrowane dzieje porozbiorowe Polski..."
29
(1887), „Podręcznik geografii ojczystej..." (1892) .
Tworzył też książeczki czysto rozrywkowe: „Wesoły fi
glarz" (1884), „Gawędy starego leśniczego" (1885), „Zimo
we wieczory przy kominku" (1885), „Humoreska polska"
(1894). W 1891 roku wydał nietypową i niezwykle udaną
książkę p t : „Malowniczy opis Polski, czyli geografia oj
czystego kraju", która miała trzy wydania. Książkę uzupeł
niają: słowniczki gwar ludowych, wypowiedzi rzeczoznaw
ców, jak np. Oskara Kolberga i Zygmunta Glogera.
Przygotowywał także przewodniki po miejscach zabyt
kowych, poradniki dla narzeczonych i nowożeńców, zbio
ry przemówień okolicznościowych, toastów, wzory listów,
powinszowań, a nawet modlitewniki: „Podręcznik do pisa
nia listów" (1887), „Miła zabawa dla dzieci po nauce" (1898),
„Polski Sowizdrzał" (1899), „Róże i niezapominajki" (1900),
„Nadzieja" (1911), „Asad" (1912), „Pieśni i piosneczki"
(1899), „Rozrywka po pracy w dni świąteczne" (1899), „Niech
żyje" (1899), „Urban Długonos" (1899).
Efektem niezmordowanego wysiłku twórczego Józefa
Chociszewskiego było przeszło sto pięćdziesiąt pozycji
książkowych własnych, nie licząc artykułów prasowych
opublikowanych w trzech milionach egzemplarzy30. Służy
ły one szerokim masom ludowym, stopniowo zdobywają
cym świadomość narodową coraz wyższego stopnia: od
językowo-obyczajowej biernej, do czynnej, pobudzającej
do ofiar na rzecz narodu. Do nich można zaliczyć powieści:
„Powieści o zbójcach, opryszkach i hajdamakach" (1907)
oraz „Józef młody jeniec tatarski" (1888), „Ilustrowane dzieje
porozbiorowe Polski" (1887), „Historyja o życiu Adama
Mickiewicza" (1890) oraz „Historya Polska" (1897).
Współcześni z kręgów opiniotwórczych doceniali nie
tylko jego dobre chęci i ofiarę patriotyzmu (spędził
w więzieniach sześć lat), ale też szeroki zasięg społecz
ny tak różnorodnych utworów 31 .
Niezwykła zaś płodność twórcza świadczy o pracowi
tości i talencie Chociszewskiego oraz o wielkich potrze
bach duchowych polskiego ludu 32 .
28
W. Jakóbczyk: Zasłużeni Wielkopolanie XIX wieku, Warsza
wa 1987, s. 113.
29
Tamże, s. 114.
30
Tamże s. 115.
31
Tamże, s. 115.
32
M. Dereżyński: op. cit, s. 17.

Tekst stanowi rozdział pracy licencjackiej autorki, napisanej pod kierunkiem
dra Ryszarda Nowickiego w Katedrze Bibliotekoznawstawa i Informacji
Naukowo-Technicznej Wydziału Humanistycznego Akademii Bydgoskiej
im. Kazimierza Wielkiego.
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ZDZISŁAW MROZEK

Pelpliński
„Przyjaciel Dzieci"
Inspiracje wydawnicze
Józefa Chociszewskiego

Ożywienie polskiego ruchu wydawniczego
pod zaborem pruskim datuje się od 1861
roku. Nastąpiło wówczas wyłączenie konsensów drukarskich spod przepisów poli
cyjnych specjalnym okólnikiem rządu
„nowej ery" z dnia 15 grudnia 1858 roku. Na Pomorzu Nad
wiślańskim aktywność w dziedzinie czasopiśmiennictwa
wzrosła, co okazało się na przykładzie Chełmna („Nadwiślanin", „Przyjaciel Ludu"), Grudziądza („Gazeta Grudziądz
ka"), Torunia („Gazeta Toruńska"), Pelplina („Pielgrzym").
Prasa polska pełniła w owym czasie funkcję również
edukacyjną. Chodziło o utwierdzenie młodego pokolenia
w świadomości narodowej, patriotycznej i religijnej, roz
mnożyły się więc adresowane do niego pisemka zatytuło
wane „Przyjaciel Dzieci". Mamy zatem „Przyjaciela Polskich
Dzieci" wydawanego w Gdańsku (1865-1866), „Przyjaciela
Dzieci i Młodzieży" drukowanego w Chełmnie (1866-1868),
„Przyjaciela Dziatwy" (dodatek do „Gazety Grudziądzkiej"
1898-1918), „Podarek dla Dobrych Dzieci" (dodatek do „Piel
grzyma" od 6 czerwca 1872 roku).
Ich powstanie zawdzięczać należy Józefowi Chociszewskiemu (1837-1914), znanemu wówczas w Wielkopolsce i na
Pomorzu pisarzowi ludowemu, dziennikarzowi i wydawcy
kalendarzy dla włościan.
Chociszewski urodził się we wsi Chełst koło Wielenia
nad Notecią w rodzinie nauczyciela szkoły elementarnej.
Naukę pobierał w gimnazjum w Trzemesznie. Od wczesnych
lat swego życia działał na niwie oświaty i wychowania mło
dzieży szkolnej, dla której opracował podręczniki geografii
i przyrody w języku polskim. Władze pruskie nieustannie
gnębiły go, m.in. w 1863 roku wytoczono mu proces. Zo
stał wówczas skazany na czteroletni pobyt w twierdzy
Wisłoujście. Po wyjściu z więzienia (1864) Chociszewski
zawarł umowę wydawniczą z gdańskim drukarzem Herman
nem Boenigem. Rok później opublikował swój pierwszy
zeszyt pt. „Przyjaciel Polskich Dzieci".
Szykanowany, opuścił Gdańsk i na przełomie 1865 i 1866
roku osiadł w Pelplinie. Jego inicjatywę wydawania pisma
dla dzieci i młodzieży poparł Juliusz Kraziewicz, założyciel
Towarzystwa Rolniczego w Piasecznie pod Gniewem
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zyskując abonentów dla przy
szłego pisma i środki finanso
we. Jednocześnie powołał
Chociszewskiego na sekreta
rza Towarzystwa, dla którego
prowadził agendy na obsza
rze Kociewia. Na zebraniach
włościańskich wygłaszał od
czyty oświatowe, m.in. w Gnie
wie, Pelplinie, Piasecznie, No
wem. Wspólnie z Kraziewiczem
opracował koncepcję czasopi
sma ludowego dla kółek rol
niczych, czego przykładem
był prospekt „Rolnika" (1868).
Pismo, jako tygodnik, ukaza
ło się w 1869 roku w Pelplinie
i przetrwało do 1870 roku.
Nawiązanie współpracy
z Księgarnią Wydawniczą
Jana Nepomucena Romana
i jego syna Stanisława Roma
na w Pelplinie umożliwiło Chociszewskiemu spełnienie przy
rzeczenia danego polskim
dzieciom i młodzieży, jakim był
zamiar publikowania odrębnej
gazetki.
Pierwszy zeszyt pod jego
redakcją pt. „Przyjaciel Dzie
ci" o nakładzie 2100 egzempla
rzy pojawił się w 1866 roku
w Pelplinie (drukiem H. Boeniga). Pełny tytuł brzmiał: „Przy
jaciel Dzieci. Pismo sześciotygodniowe z obrazkami dla po
uczenia i rozrywki dzieci, młodzieży i starszych osób.
Wydawca Józef Chociszewski w Pelplinie. Rok I.".
W „Słowie od Redakcji" (z. I, s. 63) Chociszewski za
znaczył, że postanowił zmienić nazwę swego wydawnic
twa na skutek życzeń czytelników, którzy doradziali mu,
aby nie wyrażał w nagłówku tego, co wynika z treści pi
sma, by uniknąć szykan władz pruskich.
Zasadniczą treść periodyku stanowiły artykuły oświa
towe i patriotyczne, adresowane do młodych czytelników
na Pomorzu Nadwiślańskim i całego zaboru pruskiego, a ich
celem było „szerzenie nauki, oświaty, budzenie poczucia
narodowości i ochrona języka polskiego".
Obok wierszy i opowiadań o treściach religijno-moralizatorskich, w pisemku znalazły miejsce „opowiadania z hi
storii naturalnej, fizyki i przyrody", a także opisy wynalaz
ków, m.in. kolei żelaznych, telegrafów itd. W posłowiu
redaktor „Przyjaciela Dzieci" powołał się na wypowiedź
pedagoga Ewarysta Estkowskiego uzasadniając potrzebę
wydawania czasopism dla dzieci szkolnych, nauczycieli,
księży i rodziców.
Dwa następne zeszyty „Przyjaciela Dzieci" wyszły z za
chowaniem wspólnej paginacji z zeszytem pierwszym jako
jeden tomik liczący 96 stron (sierpień 1866). Kontynuowa-
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no w nich tematykę zawartą w zeszycie I, wzbogaconą wypi
sami z literatury polskiej, głównie klasyków, m.in. Adama
Mickiewicza, Juliana Ursyna Niemcewicza, Klementyny
z Tańskich Hoffmanowej, był też wykład o naukowym
odkryciu Mikołaja Kopernika.
Chociszewski stanął na pozycjach poznańskich i po
morskich organiczników głosząc solidaryzm międzyklasowy w imię potrzeby narodowej.
Pobyt Chociszewskiego w Pelplinie zakończył się
w październiku 1866 roku. Kolejno zamieszkał w Chełm
nie, gdzie rozpoczął współpracę z redakcjami „Nadwiślanina" i „Przyjaciela Ludu". Przygotowany do druku
w Pelplinie ostatni zeszyt „Przyjaciela Dzieci" pojawił
się w postaci 100-stronicowego tomu w 1867 roku. Edy
cja ta zakończyła się definitywnie w 1868 roku a jej miejsce
zajęło inne, chełmińskie pismo, pt. „Przyjaciel Dzieci
i Młodzieży".

Wszystkie cytaty pochodzą z książki Wiktora Frącko
wiaka „Pedagogiczne aspekty polskiego czasopiśmiennictwa
dla dzieci i młodzieży na Pomorzu Nadwiślańskim i Kuja
wach Zachodnich w okresie rządów Bismarcka (1862-1890)",
Bydgoszcz 1979.
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JAN EJANKOWSKI

Z myślą o Kraziewiczu
Piaseckie muzeum historii ruchu ludowego

Początki utworzenia muzeum
Bez

przesady można przyznać, że początkiem tworzenia muzeum była sobota, 1 października 1962
roku.
W kronice szkoły czytamy: Z okazji setnej
rocznicy istnienia kółka rolniczego w Piasecznie, odby
ła się w miejscowej szkole uroczysta akademia z udzia
łem młodzieży, nauczycieli i najstarszych działaczy orga
nizacji, m.in. Jana Gryszkiewicza, członka kółka od 1924
roku. Członkiem był i jego ojciec. Od tego momentu za
częto zbierać stare zdjęcia, gazety, pożółkłe fotografie
z obchodów 75-lecia kółka (październik 1937), przepro
wadzać wywiady. Udało się opracować życiorys Juliusza
Kraziewicza, który zapisano w szkolnej kronice. Czyniono
to w ramach tzw. wychowania regionalnego.
Następnym etapem wychowania regionalnego było
utworzenie kącika historycznego w klasie. Na wiszącej ta
blicy młodzież napisała chronologicznie najważniejsze wy
darzenia z dziejów Piaseczna, jak data budowy piaseckiej
świątyni (1347-1348), ufundowanie przez Sobieskiego no
wego jej sklepienia, wykonanego w latach 1673-1676, Liga
Polska w Piasecznie... Razem było tych wydarzeń osiem
naście, tyle samo zapisano w kronice szkoły. Następnie
20 lutego 1965 roku zorganizowano w szkole wystawę al
bumów o Piasecznie, wykonanych przez uczniów, a druży
na pod kierunkiem druhny Edyty Droszkowskiej przygo
towała ognisko harcerskie. Zaś 9 maja 1965 roku przed szkołą
postawiono obelisk ku czci mieszkańców Piaseczna po
mordowanych w 1939 roku. W nim wmurowano prochy
męczenników, które przekazała Helena Machalińska. Tak
bardzo pragnęła mieć grób męża i jego brata. A harcerze
druhny Edyty Droszkowskiej w tym miejscu złożyli uro
czyste ślubowanie. Kronikarz zanotował Była to wielka
patriotyczna uroczystość w Piasecznie..., bardzo wzru
szająca. Kiedy patrzyło się na tłum stojących na ulicy
czuło się jakieś głębsze wewnętrzne przeżycia, ból po stra
cie kogoś bliskiego (...). Ludzie ocierali łzy.
W roku szkolnym 1965/1966 rada pedagogiczna w skła
dzie: Helena Machalińska, L. Radziszewska, Joanna Duszyń
ska, Edyta Droszkowska, Henryk Ogonowski wraz z kierow
nikiem szkoły rozpoczęła przygotowania do otwarcia klasy
pamiątek, które zaplanowano na marzec 1966 roku. Codzien
nie zachęcano młodzież do penetrowania własnych stry
chów i wszelkich zakamarków. Były też wywiady z miesz
kańcami. Inauguracją tej konkretnej pracy stała się
konferencja rejonowa nauczycieli rejonu Opalenie w Piasecz
nie, na której omawiano wpływ uroczystości szkolnych
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i regionalnych na patriotyczne wychowanie młodzieży. Po
tej konferencji trwało przygotowanie klasy pamiątek
- 5 marca 1966 roku doszło do jej otwarcia. W pierwszej
gablocie umieszczono sztandar Towarzystwa Powstańców
i Wojaków, w drugiej zdjęcia i opisy dziejów Piaseczna do
1945 roku, a w trzeciej - Piaseczno po 1945 roku.
Młodzież, widząc że rodzice ich poczynania w pełni
akceptują, a nauczyciele stale zachęcają i chwalą, ze zdwo
joną energią wzbogacała zbiory. Uczennica Wiesława Ba
nach napisała artykuł, który ukazał się 19 kwietnia 1966
roku w „Głosie Wybrzeża". Oto jego fragmenty: Ucznio
wie opierając się na faktach historycznych opracowali
kronikę Piaseczna od najdawniejszych czasów po dzień
dzisiejszy (...). Młodzież szkoły w Piasecznie urządziła
klasę pamiątek. Wzywamy wszystkie szkoły woj. gdań
skiego do organizowania izb pamiątek (...) Ratujcie za
bytki regionalne. Zaś w dniu 27 kwietnia 1966 roku telewi
zja gdańska w „Namiarach" przedstawiła osiągnięcia szkoły
i społeczeństwa w Piasecznie.
W sobotę 12 czerwca 1966 roku uczniowie, rodzice i na
uczyciele zorganizowali po raz pierwszy w dziejach wsi
piękną żakinadę historyczną od Piasta po współcze
sność. Byli rycerze konni, Sobieski z małżonką, piechurzy.
Rodzice przygotowali stroje, przygrywała harcerska orkie
stra dęta z Pelplina.
W związku ze zbliżającą się 60. rocznicą wybuchu straj
ku szkolnego w Piasecznie i Kociewiu zorganizowano spo
tkanie z główną uczestniczką strajku, Salomeą Herold
z domu Szwarc, która opowiedziała dokładnie przebieg
tego protestu, wymieniła głównych bohaterów: 10-letniego Józia i 13-letnią Bronię i ich matkę wdowę - Katarzynę
Knuth. Uczniowie skierowali list do żyjącej w Bydgoszczy
siostry Julianny, która na adres szkoły przesłała obszerną
odpowiedź wraz ze zdjęciami. Dzięki tym zabiegom udało
się w szczegółach odtworzyć to wielkie patriotyczne wy
darzenie, a uczniom nauczyciele polecili wykonać w domu
albumy o przebiegu strajku. Naszą pracą osobiście zainte
resowało się Polskie Radio Gdańsk, przysyłając do Pia
seczna znanego redaktora - dra Józefa Matynię. Spotkał
się z młodzieżą przeprowadzając wywiad z najbardziej ak
tywną uczennicą Wiesławą Banach i z uczestniczką strajku
Salomeą Herold i ze mną. Audycję nadano 10 listopada
1966 roku o godz. 1240. A oto fragmenty wpisu redaktora
w kronice szkoły: Chciałbym przede wszystkim wyrazić
duże uznanie kierownikowi szkoły i nauczycielom za tak
ofiarną i żmudną pracę w zbieraniu wszelkich materia
łów i pamiątek dotyczących historii Piaseczna. A jest ona
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bogata w walkę o polskość. Historia ta nosi też w sobie
cenny ładunek patriotyzmu i może w dużym stopniu słu
żyć pracy w patriotycznym wychowaniu młodzieży. Warto
by ten materiał wydać w specjalnej publikacji.
15 czerwca 1968 roku opuszcza szkołą klasa ósma
(17 uczniów), która najbardziej przyczyniła się do powsta
nia klasy pamiątek i przodowała w przeprowadzaniu wy
wiadów. A Wiesia Banach, późniejsza polonistka w Gdyni,
tak m.in. w kronice napisała: ...Będziemy starali się nie
niszczyć dobrej opinii szkoły,
ale wprost przeciwnie
- być jej chlubą przez cale życie. I takimi są obecnie. To
ona zaprosiła najstarszego mieszkańca, byłego karbowe
go w majątku w Piasecznie, pana Chmieleckiego, który opo
wiedział jak pracownicy zareagowali na widok lecącego
spod Bielska pierwszego aeroplanu. Wszytkie pospadeli
ze stogu, bo diabół lejci. To są autentyczne jego słowa
oraz mówił jak to szulspektor zez Gniywu na kole do Psiaseczna przyjechał. Zes przodu duże koło zes pedałami,
a zes tyłu małe. Klasa pękała ze śmiechu.
Po odejściu koleżanki Edyty Droszkowskiej do szkoły
700-lecia w Tczewie, do Piaseczna przybywają małżeństwo
Marysia i Bogdan Halmanowie. Marysia zakłada chór
szkolny, później zespół „Kociewie", ubrany po kociewsku
dzięki życzliwości gminy, która zakupiła materiał dla rodzi
ców, którzy stroje dla własnych pociech uszyli. Stało się to
w roku szkolnym 1968/1969. A Bogdan założył zespół mu
zyczny. Alert zbierania dokumentów, fotografii i staroci
nadal trwał. Szkołę odwiedził red. Rajmund Bolduan
z „Dziennika Bałtyckiego", który w nr 23 (23.03.1970) napi
sał ciekawy na całą stronę artykuł pt. „Najsłynniejsza
z tczewskich wiosek", w którym szeroko opisał dorobek
szkoły i jej efekty kilkuletniego wdrażania tzw. wychowa
nia regionalnego. I to stało się początkiem skutecznych
starań pozyskania wolnych pomieszczeń po poczcie, sta
nowiących własność Antoniego Watkowskiego. Urząd
Gminy w Gniewie podpisał wieloletnią umowę dzierżawną
z właścicielem. A dzięki życzliwości dwóch panów z Tcze
wa - Romana Landowskiego, kierownika Poradni Meto
dycznej Pracy Kulturalno-Oświatowej dla miasta Tczewa
i powiatu tczewskiego i Romana Wentowskiego (ziomka)
kierownika Wydziału Kultury Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej w Tczewie pomieszczenia zostały wyposażone
w nowe wiszące i stojące gabloty, stojaki itp. A w szkole
trwały wielkie przygotowania do otwarcia tego mini mu
zeum. Koleżanki: Joasia Duszyńska i Lusia Radziszewska
zabrały się za wystrój, Danka Więcka, Marysia Halman za
opracowanie scenariusza i przygotowania uczniów do
występów, bo te uroczystości zbiegły się z 25-leciem pracy
pedagogicznej, bardzo w środowisku poważanej, Heleny
Machalińskiej.

ną z nauczycielek Helenę Machalińską jubileusz 25-lecia pracy pedagogicznej w tutejszej szkole. Jubilatka
otrzymała od dzieci i rodziców moc kwiatów i upomin
ków, a specjalnie na tę okazję przygotowane występy
uczniów nadały obchodzonej rocznicy szczególnie uro
czysty charakter. Radio Gdańsk przekazało radiosłucha
czom obszerne fragmenty uroczystości.
A potem miał miejsce najazd wycieczek z powiatu i wo
jewództwa. W okresie od 9 maja 1970 do 14 września 1977
roku do piaseckiego muzeum przybyło 248 wycieczek, co
zostało udokumentowane wpisami w kronice, np.: Wanda
Szulc z Wyrzyska napisała: Szczęśliwa jestem, że mogłam
pokazać swoim dzieciom pamiątki związane z ziemią,
w okolicy której wychowali się ich rodzice. Pani metodyk
Sitek będąc w szkole na wizytacji, po obejrzeniu zbiorów
napisała: Składam wyrazy uznania i podziwu inicjatoro
wi Muzeum Regionalnego kier. szkoły, gronu pedago
gicznemu, harcerzom, młodzieży i społeczeństwu Piasecz
na. Za olbrzymi wkład pracy, który przyczynia się do
upamiętnienia w historii miejscowości o tak pięknej i bo
gatej przeszłości. (05.05.1974 r).
Stefan Gołąbek, autor przewodnika po Kociewiu pisze:
W odróżnieniu od wielu innych placówek regionalnych,
tutejsza placówka ma swój główny temat - pamiątki po
najstarszym kółku rolniczym na ziemiach polskich (...).
Ciekawym dla mnie tematem były dokumenty związane
z tzw. „Małą Polską". Gościła również w Piasecznie Tele
wizja Warszawska z redakcji „Kraj". Przygotowywano ma
teriał filmowy o kościele, wsi, szkole i muzeum. Program
był emitowany w czerwcu 1972 roku. W kronice (cztery
grube tomy) są wpisy dziennikarzy z Pekinu, ze Związ
ku Radzieckiego, Czechosłowacji, Bułgarii, Rumunii, Gre
cji, Włoch, Francji, Niemiec, Irlandii, Anglii, USA, krajów
skandynawskich.
27 września 1977 roku nastąpiło przekazanie Domu
Kultury im. J. Kraziewicza. Prezes Centralnego Związku
Kółek Rolniczych Józef Krotnik przekazał klucz delegacji
Piaseczna. Na piętrze uruchomiono salę muzealną, jako
Ośrodek Tradycji Kółek Rolniczych, bezpośrednio podle
głej Muzeum Narodowemu Rolnictwa w Szreniawie. Od
1985 roku muzeum przejmują Krajowy Związek Rolników
Kółek i Organizacji Rolniczych, wspólnie z Wojewódz
kim Związkiem Rolników i Spółdzielnią Kółka Rolnicze
go w Nicponi. W połowie 1990 roku rozpoczęły się roz
mowy z Dyrekcją Muzeum Historii Polskiego Ruchu
Ludowego w Warszawie dotyczące przejęcia piaseckiej pla
cówki pod swoją opiekę.

Otwarcie odbyło się 9 maja 1970 roku. Najpierw przed
obeliskiem odbył się apel poległych, bo to Dzień Zwycię
stwa, potem przecięcie wstęgi Społecznego Muzeum Re
gionalnego i zwiedzanie nowo powstałej placówki. W ty
godniku rolniczym ziem północnych „Nasza Wieś" ukazał
się 31 maja 1970 roku artykuł „Wieś wierna tradycji": Bio
rący udział w otwarciu muzeum goście mieli możność obej
rzenia m.in. autentycznych wyrobów z kamienia z młod
szej epoki kamienia. (...).
Zapoznali
się z licznymi
materiałami źródłowymi i dokumentami historycznymi.
(...). Miłym akcentem akademii był obchodzony przez jed-

Pierwsza uroczystość była poświęcona 110. roczni
cy powstania Kółka Rolniczego w Piasecznie.
Uczestniczyli w niej m.in. najstarsi mieszkańcy Pia
seczna: 81-letni Bronisław Herold, 75-Ietni Jan Gryszkie
wicz i inni. Referaty wygłosili: prezes WZKR Skrobacz i ku
stosz muzeum. Uczniowie przedstawili specjalnie napisany
i przygotowany montaż słowno-muzyczny.

KMR

Sesje, konferencje, spotkania

W sobotę 23 listopada 1973 roku odbyła się sesja po
pularnonaukowa na temat działalności Juliusza Kraziewicza
na tle Komisji Edukacji Narodowej. Doc. dr hab. Wacław
Odyniec mówił o działalności Komisji Edukacji Narodo-
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wej, a dr Zygmunt Lietz z Olsztyna o kulturalno-oświato
wej działalności Kraziewicza w drugiej połowie XIX wieku.
Uczniowie recytowali fragmenty artykułów i przemówień
Kraziewicza i śpiewali stare patriotyczne pieśni oraz wy
stawili wybrane fragmenty z „Janko Muzykanta". W nie
dzielę 10 marca 1974 roku delegacja uczniów miejscowej
szkoły (Alicja Kwiatkowska, Bernadeta Kulpa i Woj
ciech Ziorkiewicz z kl. VIII) uczestniczyła w III Sejmiku
Młodzieżowych Organizatorów Izb Pamięci w Liceum
Ogólnokształcącym w Kwidzynie. Uczniowie, posługu
jąc się przeźroczami wykonanymi przez Bogdana Halmanna, przedstawili zbiory zgromadzone w naszym
muzeum. Organizatorom wręczono własnoręcznie wy
konany album „Nasze muzeum". Prezentowany przez
młodzież kilkuletni dorobek Społecznego Muzeum Regio
nalnego w Piasecznie pięknie opisał Stanisław Bortnowski w „Głosie Nauczycielskim" (nr 4, 7.04.1974): Szcze
gólnie zaimponował mi dorobek maleńkiej placówki
(150 uczniów) z Piaseczna w pow. tczewskim (...). Ze
brano tyle odłamków przeszłości, że we wsi mogło po
wstać społeczne muzeum regionalne. A szkoła w Pia
secznie istnieje od 1584 roku i co najważniejsze ma
dokumenty potwierdzające
ciągłość
swej
działalno
ści. W konkursie nasze muzeum otrzymało pierwszą na
grodę w województwie gdańskim.
8 i 9 czerwca 1974 roku zorganizowano po raz pierwszy
„Dni Piaseczna". O godz. 1000 nastąpił przemarsz II żakinady historycznej przez wieś. Następnie odbyła się sesja
popularnonaukowa. Prof. dr hab. Wacław Odyniec wy
głosił referat - Związki Sobieskiego z Piasecznem, a Jan
Ejankowski - 390 lat szkoły w Piasecznie.
Po zwiedzeniu muzeum odbył się występ zespołu „Kociewie" pod kierunkiem M. Halmann, uczniowie recyto
wali fragmenty listów Sobieskiego (program przygoto
wała D. Kristowska), a kl. VIII złożyła uroczyste

ślubowanie według tekstu przygotowanego przez wy
chowawczynię Ludwikę Kamińska.
26-27 listopada 1976 roku odbyła się w Piasecznie,
w Gniewie i Gdańsku I Krajowa Konferencja Historyczna
Kółek Rolniczych. Przybyło 89 uczestników z całej Polski.
Najpierw obejrzano plac budowy Domu Kultury w Piasecz
nie, podjęto decyzję, że to ma być budynek piętrowy (pierw
sze piętro dla biblioteki i muzeum). Po zwiedzeniu muzeum
w świetlicy „Tamy" w Gniewie odbyła się konferencja na
ukowa obejmująca tematy: 115-łecie Kółka Rolniczego
w Piasecznie i Ziemia Gniewska - stan dzisiejszej per
spektywy rozwoju. Po dyskusji uczniowie z Piaseczna
przedstawili montaż słowno-muzyczny na temat życia i dzia
łalności Kraziewicza. Młodzież wcieliła się w postacie bo
hatera i jego współpracowników.
Z inicjatywy Kuratorium Oświaty i Wychowania,
Ośrodka Dokształcania Nauczycieli, Zarządu Okręgu Związ
ku Nauczycielstwa Polskich w Gdańsku odbyła się 26-27
kwietnia 1979 w Piasecznie dwudniowa sesja popularno
naukowa na temat walorów wychowania regionalnego mło
dzieży na przykładzie doświadczeń szkoły podstawowej
w Piasecznie. Referat programowy na temat regionalizmu
wygłosił prof. dr hab. W. Odyniec. Następnie kierownik szkoły,
mgr H. Ogonowski przeprowadził lekcję historii w ki. VIII
o krwawej jesieni 1939 roku w Piasecznie i okolicy, a Jan Ejan
kowski w kl. VII mówił o dziejach Piaseczna od zamierzchłych
czasów po dzień dzisiejszy. Po obiedzie uczestnicy zwiedzili
izby pamięci w Pieniążkowie, Opaleniu, Gniewie.
W niedzielę wygłoszono trzy referaty o roli regionali
zmu w szkołach. Jan Ejankowski mówił o dorobku piaseckiej szkoły, mgr Adam Jabłoński - dyrektor Liceum Ogól
nokształcącego w Tczewie - o roli wychowania morskiego
w jego szkole, a dr Jerzy Krzyba z Kościerzyny mówił o efek
tach wychowania regionalnego w Liceum Ogólnokształ
cącym. Następnie odbył się udany występ „Kociewiaków"

Jan Ejankowski
podczas
II Konferencji
Kociewskiej w 1988 r.
prezentuje sztandar
Piaseckiego koła
Pomorskiego
Towarzystwa
Rolniczego z 1862 r.
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z Piaseczna, zwiedzano miejscowy kościół i pelplińską ka
tedrę. W sesji uczestniczyli nauczyciele - metodycy histo
rii i wychowania obywatelskiego z trzech województw:
bydgoskiego, słupskiego i gdańskiego.
W sobotę, 15 września 1979 roku w Piasecznie odbyła
się sesja naukowa na temat przeszłości ziemi gniewskiej.
Referaty naukowe wygłosili: doc. dr Jacek Przeniosło
z Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN w Warszawie
- Najnowsze odkrycia archeologiczne na ziemi gniew
skiej; prof. dr hab. Wacław Odyniec - Związki Sobieskie
go z ziemią gniewską; dr Zygmunt Lietz z Olsztyna - Ziemia
gniewska w XIX i XX w.; redaktor Zdzisław Ciesiołkiewicz
z Warszawy - Rola tygodnika „Piast" w budzeniu uczuć
patriotycznych i kształtowaniu postaw obywatelskich lud
ności Pomorza. Potem wystąpił zespół „Kociewie". 13 lu
tego 1988 roku w godzinach popołudniowych na uroczy
stej mszy świętej został poświęcony historyczny sztandar
Kółka Rolniczego z 1937 roku. Sztandar na podstawie za
chowanych przedwojennych fotografii i dokumentacji
dra inż. architekta Henryka Pracza, wykonały w ciągu
zaledwie czterech miesięcy siostry benedyktynki w Kwi
dzynie. Ks. prałat w homilii mówił o dziejach piaseckiego sztandaru i jego powojennych poszukiwaniach po
1968 roku. Cały zespół „Piaseckie Kociewiaki" uczest
niczył we mszy Św., a później zaprezentował gościom
wspaniały program folklorystyczny.
18 marca 1988 roku odbyło się w Piasecznie posiedze
nie II Konferencji Kociewskiej (36 osób). Uczestnikami m.in.
byli dr Maria Pająkowska ze Świecia, Roman Landowski
i Romuald Wentowski z Tczewa, Andrzej Grzyb i inni. Go
ście zwiedzili muzeum, obejrzeli występ „Piaseckich Kociewiaków", zwiedzili kościół. Pani Maria w kronice zapisała:
Uczestnicy z przyjemnością i podziwem obejrzeli zgroma
dzone w muzeum w Piasecznie eksponaty - pamiątki na
szej kultury i trwania. Wierząc, że dojdzie do kolejnej kon
ferencji musimy potraktować „kociewski renesans" jako
zapowiedź i zadanie dla nas.
No i ostatnia wielka uroczystość - otwarcie punktu
filialnego Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowe
go. Stało się to w sobotę 2 lutego 1978 roku. W czasie
mszy zostały poświęcone dwa krzyże dla muzeum.
Ks. dr K. Myszkowski w homilii nawiązał do roli Kościoła
w walce o egzystencję narodową i wartości muzealnictwa
dla przyszłych pokoleń. Przemówienia wygłosili: mgr Józef
Czajkowski - dyr. MHPRL w Warszawie, inż. Kazimierz
Żmuda - prezes WZRKiOR w Gdańsku oraz przedstawi
ciele władz gminy. Po ożywionej dyskusji jak zwykle „Pia
seckie Kociewiaki" pokazały uczestnikom piękno naszego
regionu. Toć to Kraziewicz często powtarzał, że każde li
czące się zebranie Towarzystwa Rolniczego w Piasecznie
i okolicy ma kończyć się teatrem, ludowo-nabożną pieśnią,
tańcami i sztucznymi ogniami, bo to nas łączy. I my do tej
tradycji ciągle nawiązujemy. Naszej historii nie musimy się
wstydzić. A oto wpis gości w naszej kronice: W dniu otwar
cia ekspozycji obrazującej działalność i dorobek organi
zacji społeczno-gospodarczych ziemi kociewskiej i Po
morza,
stanowiącego
jednocześnie
inaugurację
działalności punktu filialnego Muzeum Polskiego Ru
chu Ludowego w Warszawie wyrażamy nadzieję, że wy
stawa przyczyni się do popularyzowania i szerzenia ru
chu ludowego w regionie i województwie (...).
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Konkurs fotograficzny
„Utrwalamy piękno przyrody"
rozstrzygnięty
23 października 2003 roku, powołane przez organizato
ra (Miejską Bibliotekę Publiczną w Tczewie) jury rozstrzy
gnęło konkurs fotograficzny „Utrwalamy piękno przyrody,
które należy zachować dla przyszłych pokoleń". Jury pod
przewodnictwem Jana Przychodzenia stwierdziło, że na
konkurs wpłynęło 110 zdjęć od dwudziestu uczestników.
Po zapoznaniu się z zawartością prac, jury postanowiło:
• W KATEGORII I (młodzieży) wyróżnić
- dwie prace Ewy Roszak z Małżewka: Barwy jesieni
i Polna Driada,
- zdjęcie Tomka Nadolnego z Bielawek zatytułowane
Stawek,
- cykl fotografii Wojciecha Rychłowskiego z Pelplina
nazwany Dębówka;
• W KATEGORII II (od 17 lat i powyżej)
- nie przyznać I miejsca,
- II miejsce przyznać Pawłowi Szczuce za dwa zdjęcia:
Świt na jeziorze i Jesień w lesie,
- III miejsce przyznać Edmundowi Mrozkowi za prace
Wierzby i Tczew nad Wisłą,
-przydzielić cztery równoległe wyróżnienia:
a Felicji Szczuka za Zimowy zachód słońca,
- Marcinowi Burclaw za Most na Wdzie,
u Małgorzacie Szczuka za Rodzinkę,
- Dariuszowi Brzezińskiemu za Drogę w Bielawkach.
Zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu, na
grodzone i wyróżnione prace będą publikowane na łamach
naszego kwartalnika.

Most na Wdzie,
praca Marcina Burclawa wyróżniona w konkursie
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Pojawiła się kolejna praca magisterska o działalności Kociewskiego Kantoru Edytorskiego.
Powstała w 2003 roku w Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To
runiu. Napisała ją mieszkanka Czarnej Wody, Regina Dunder pod kierunkiem dr. Jaromira
Durczewskiego w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Praca zatytułowana
„Kociewski Kantor Edytorski, wydawca regionalny. Działalność wydawnicza 1986-2002" za
wiera siedem rozdziałów. Trzy pierwsze dotyczą opisu regionu: I - historii i kultury ludowej
Kociewia, II - oświaty i kultury na Kociewiu, III - czasopiśmiennictwa kociewskiego.

MICHAŁ ROLAND

O naszej działalności

C

ztery pozostałe rozdziały są poświęcone pracy
Kociewskiego Kantoru Edytorskiego: IV - for
malnościom jego powstania, V - działalności
edytorskiej, VI - wydawanemu przez tę oficynę „Kociewskiemu Magazynowi Regionalnemu", VII - rekla
mie i promocji KKE.
Jedną z zalet tej ponad 130-stronicowej pracy jest
szczegółowy i rzetelny opis powstania Kociewskiego
Kantoru Edytorskiego, czynności organizacyjnych,
które doprowadziły do uruchomienia tej komórki wy
dawniczej. W części dotyczącej działalności edytorskiej
zamieszczone zostały w porządku alfabetycznym noty
biograficzne wszystkich autorów publikacji zwartych
wydanych przez KKE do 2002 roku, a jest ich 69.
Obszerny rozdział o naszym kwartalniku zawiera
jego charakterystykę z wyszczególnieniem stałych ru
bryk i działów, analizą zawartości tematycznej. Są tu
również wykazy zamieszczonych artykułów i publiku
jących osób, których autorka wymieniła ponad 300
w kolejności alfabetycznej.
W sumie, łącznie ze źródłami i opracowaniami, au
torka wykorzystała 62 pozycje bibliograficzne,
a w aneksie zamieściła bogaty serwis zdjęciowy, re
produkcje ważniejszych dokumentów i materiałów
prasowych o KKE.
W „Zakończeniu" swojej pracy Regina Dunder za
warła esencję ideową starań tegoż regionalnego
wydawcy. Warto ten tekst przekazać w całości.
„Kociewie jest regionem wciąż mało znanym. Na
leży dołożyć wszelkich starań, aby zaistniało w litera
turze Polski, a następnie w przyszłej zjednoczonej
Europie. Można tego dokonać tylko wtedy, gdy jest się
świadomym swojej kociewskiej tożsamości.
Świadomość z przynależności do „Małej Ojczyzny"
możemy kształtować w różny sposób, szczególnie
przez:
- pobudzenie świadomości wspólnoty miejsca, tra
dycji i historii,
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- zaangażowanie emocjonalne, tj. budzenie miłości
i dumy,
- upowszechnienie i reklamowanie swojego re
gionu,
- zaangażowanie ludzi w ochronę dziedzictwa
naszych przodków, co jest niezbędne abyśmy współ
istnieli w ramach regionów Europy.
Kociewski Kantor Edytorski podjął się upo
wszechniania i reklamowania Kociewia. W ciągu
17 lat swojej działalności wydał dużo książek o te
matyce regionalnej.
„Kociewski Magazyn Regionalny" jest jedynym
obecnie czasopismem regionalnym, ukazującym się
w miarę regularnie na Kociewiu. Pełni on funkcję
edukacyjną społecznie i kulturotwórczą dla miesz
kańców całego Kociewia. Dlatego bardzo ważne jest
wsparcie finansowe i utrzymanie Kociewskiego Kan
toru Edytorskiego i jego wydawnictwa, „Kociewskie
go Magazynu Regionalnego".
W „dobie pogoni za pieniądzem" trzeba szukać lu
dzi, sponsorów, którzy chcą coś dać od siebie dla
innych. Chodzi o to, by nasze dziedzictwo kulturowe
nie zostało w niczym uszczuplone, by trudy o dobro
wspólne podjęli wszyscy, jak najwięcej osób spośród
mieszkańców tej ziemi i naszej „Małej Ojczyzny".
„Kociewie, drzewo regionalizmu ma szansę się roz
wijać, jeżeli wszyscy będziemy zasilać jego korzenie
i pielęgnować. Ratujmy zatem dziedzictwo materialne
i duchowe Kociewia, chrońmy jego wartości: rodzinę
i życie bezbronnego człowieka, kształtujmy świado
mość tożsamości wspólnoty religijnej. Jest to jedyna
droga właściwego rozwoju wolnego człowieka w przy
szłej Europie regionów i szansa podmiotowego istnie
nia w ogólnie pojętej kulturze europejskiej"*.

Alicja Słyszewska, Komu potrzebny regionalizm. Zapiski
Kociewskie, nr 1-2/1997, s. 10-11.
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ZENON GURBADA

Na Kociewiu w Nowem
Przegląd tradycji i obrzędowości

Dzisiejsze czasy charakteryzuje m.in. różnorodność zapatrywań i postępowania, a szczególnie na
tłok jakże sprzecznych
wypowiedzi towarzyszących spotkaniom towarzyskim bądź rodzinnym. Sytu
acje te wynikają z postawy młodego pokolenia, które inaczej myśli i głośno wyraża swoje poglądy.
Starsi, natomiast, przysłuchując się rozmyślają według swoich schematów i wyjątkowo wtrącają swoje
uwagi. Wynika to, może, z sentymentu do czasów swojej młodości lub jest rezultatem wychowania
w obrzędowości regionalnej. Gdy jeszcze w czynnym okresie swojej działalności nabyli pasję społecz
nikowską
wówczas przekazywanie młodemu pokoleniu
obyczajności ludowej oraz spuścizny kulturo
wej regionu traktują jako nakaz patriotyczny i czynnie w tym dziele uczestniczą. Przecież kultura
kociewska jest dobrem wszystkich mieszkańców regionu i dlatego batalia o jej zachowanie musi być
zwycięska. Dobrze się dzieje, gdy rodziny i szkołą służą podtrzymaniu tych tradycji oraz wyjaśniają
ich znaczenie. Jeśli jeszcze program działalności placówek kulturalnych przeplatany jest problematy
ką kociewska, to działalność ta cieszy i zasługuje na szczególne uznanie.
W Nowem Centrum Kultury ZAMEK oraz szkoły na terenie gminy przez cały rok organizują im
prezy oraz uroczystości regionalne, a ich podsumowaniem jest obchodzony jesienią, każdego roku
„Dzień Kociewski". W popularyzacji obrzędowości i tradycji kociewskich bardzo ważną rolę odgrywa
zespół „Rychławiaki" z Wiejskiego Domu Kultury w Rychlawie, działający w strukturze CK ZAMEK,
po kierownictwem Gertrudy Woinickiej.

Kociewie - mój region
W e wtorek, 1 9 listopada 2002 roku zakończony
został konkurs plastyczny ogłoszony przez Centrum Kultury ZAMEK promujący region ko
ciewski w twórczości dzieci szkolnych. Dostarczone
zostały 132 prace dzieci ze szkół wiejskich oraz od przed
szkolaków. Jury po ich wnikliwej ocenie wyróżniło prace
młodych plastyków: Sylwestra Behnke, Aleksandry Grab
skiej, Dariusza Krauze, Agaty Ogan, Mateusza Pawłow
skiego, Klaudii Pliszka, Oskara Reszki, Katarzyny Szkodowskiej, Kamila Świerczyńskiego oraz Szymona
Ziółkowskiego z Przedszkola nr 1. Wyróżniono również
uczniów ze szkół podstawowych: Kacpra Chyłę, Annę
Dudek, Jacka Kaczkowskiego, Nikodema Lewandow
skiego, Sandrę Lewandowską, Arkadiusza Łakiszczyka, Paulinę Maciejko, Angelikę Prusaczyk, Paulinę Ró
żańską, Mateusza Urbańczyka i Magdalenę Zawadzką
- z Pastwisk; Paulinę Chruszczewską, Patryka Golińskiego, Beatę Krawczyk, Macieja Krupę, Agnieszkę
Meloch, Aleksandrę Pawelczyk, Alicję Pawelczyk, Mał
gorzatę Płoszaj, Katarzynę Puzia, Darię Szwarc i Domi
nikę Znaniecką - z Tryla oraz Martynę Janicką, Mag
dalenę Judzińską, Krystiana Kirszenstein, Ewelinę
Kurcaba i Mateusza Majkowskiego - z Rychławy. Wy
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różniono również jedyną pracę szesnastolatki - Alek
sandry Turskiej z Nowego. Wszyscy wyróżnieni, za po
średnictwem swoich szkół otrzymali nagrody książkowe
o tematyce kociewskiej, a ich prace można było oglądać
w galerii zamkowej.

Dzień kultury regionalnej
przedświątecznej atmosferze, w CK ZAMEK
obchodzono 12 grudnia 2002 roku „Dzień Kociewski". Uroczystość zaszczyciła swoją obec
nością Irena Brucka - prezes Kociewskiego Towarzystwa
Oświatowego w Tczewie. Na ten uroczysty dzień przygo
towała wykład o roli literatury i czasopism regionalnych
w służbie społeczności lokalnej. Natomiast Kociewski
Kantor Edytorski uruchomił stoisko prezentujące doro
bek wydawnictw regionalnych, udostępniając uczestnikom
uroczystości szeroki wybór publikacji i udane zakupy.
Spotkanie uatrakcyjniły występy artystyczne zespo
łów dziecięcych i młodzieży. Skupione wokół teatru lalek
i cieni „Baśniowy Świat", kierowanego przez Stefana Giełdona, wystawiły w gwarze kociewskiej bajkę ludową Ber
narda Janowicza pt. „O kozie rogaty", a zespół „Rychławia
ki", pod kierownictwem Gertrudy Woźnickiej, zaprezentował
pieśni, tańce i zwyczaje ludu kociewskiego. Poznanie
W
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obrzędowości dawnych czasów dopełniła wystawa przed
miotów codziennego użytku, zebranych przez Stanisława
Podrazę oraz rzeźby Jana Weremi - ludowego artysty z Wiel
kiego Komorska, prezentowane w galerii zamkowej.
Miłym akcentem uroczystości było wręczenie dyplo
mów i nagród książkowych zwycięzcom VIII Turnieju Wie
dzy o Nowem i Kociewiu. Z rąk dyrektora Andrzeja Gapy
i wiceburmistrz Urszuli Kempińskiej-Czerwińskiej otrzymali
je: uczennice Szkoły Podstawowej w Rychławie: Danuta
Sikora, Magdalena Olkowska i Martyna Judzińska; gimna
zjaliści: Radosław Tomasz Kłos, Sylwia Szambowska, Róża
Piecuch, Tomasz Kłos i Aleksandra Moczyńska oraz lice
aliści: Rafał Openkowski i Michał Dworacki.
Na zakończenie spotkania uczestnicy zostali poczęsto
wani pączkami wypieczonymi wg przepisu kociewskiego
na „ruchanki z łyżki" i... chwalili ich wyśmienity smak.

„U małygó knopka"
Jak co roku, a obecnie również na rozpoczęcie ferii
zimowych Wiejski Dom Kultury w Rychławie przy
gotował 1 lutego 2003 roku bardzo ciekawą i atrak
cyjną imprezę folklorystyczną. Młodzi artyści zespołu „Rychławiaki" wraz z kapelą, pod kierownictwem Gertrudy Woźnickiej, na zakończenie okresu bożonarodzeniowego
wystawili szopkę pt. „Wizyta do małygó knopka". W skła
dance inscenizacyjnej wystąpiły aniołki, z których jeden
pełnił rolę tłumacza oraz pozostali członkowie zespołu. Skła
dali dary, śpiewali kolędy i tańczyli, a na zakończenie przy
rzekali rodzicom posłuszeństwo, dobrą naukę i szczerą mo
dlitwę oraz prosili Boże Dziecię o błogosławieństwo.
Druga część spotkania miała charakter biesiadny. Na
stołach zastawiono wszelkiego rodzaju jadło ludowe: bi
gos, wątrobiankę, salcesony oraz masło i smalec ze skwar
kami - do smarowania chleba, miód, a także drożdżówki
z makiem i marmoladą. Popijano prawdziwą kawą i zbożo
wą. Były też pączki z niespodzianką - losami nagradzany
mi wyrobami wiklinowymi.
Prezentowany folklor kociewski radował licznie zgroma
dzoną, wielopokoleniową publiczność z wioski i okolicy.
Wśród gości byli m.in. ks. Andrzej Taliński, miejscowy pro
boszcz z Kamionki, Urszula Kempińska-Czerwińska - wice
burmistrz Nowego, radni Małgorzata Murawska i Józef Pa
stuszka, przedstawiciele Starogardzkiego Centrum Kultury
z Mirosławą Molier, dyrektor ogniska pracy pozaszkolnej
- Grzegorz Oller oraz Zofia Gromowska - nauczycielka
z Tczewa, zarazem instruktor haftu kociewskiego i malo
wania na szkle.

W szkole im. Arkadego Fiedlera
rono pedagogiczne i dzieci ze Szkoły Podstawowej
im. Arkadego Fiedlera w Nowem zawsze starannie
przygotowują się do obchodów dnia kultury re
gionalnej. Ze zbiórki zabytkowych sprzętów gospodarskich
i przedmiotów codziennego użytku domowego ludu Kociewia, przyniesionych przez dzieci, w holu szkoły, zorga
nizowano muzealną ekspozycję. Stanowiła ona tło dorocz
nego konkursu pt. „Recytujemy poezję i prozę kociewską",
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zorganizowanego 14 kwietnia 2003 roku pod przewodnic
twem Aleksandry Janeczek.
W podwójnych recytacjach zawierających wiersze
i opowiadania z życia ludności wiejskiej oraz wątki patrio
tyczne, a także scenki humorystyczne, występowały dzie
ci reprezentujące poszczególne klasy. Miłym uzupełnieniem
imprezy były występy zespołu „Rychławiaki". Na rozpo
częcie kapela zagrała melodię na powitanie oraz odegrała
hymn kociewski, którego wszyscy wysłuchali stojąc. Na
stępnie zaprezentowano tańce, śpiewy i rodzajowe scenki
szkolne dawnych Kociewiaków. Były w programie „Kosi,
kosi...", tupany i korkarz. „To je szneptuch" - czyli dziecię
ca zabawa dzieci kociewskich, znana powszechnie jako
„Mam chusteczkę, mam jedwabną...". Śpiewano „Miała
baba jedna córa...", pieśń „Jezdem Kociewiakam..." oraz
„Sómy Rychławiaki" - ułożoną na pięciolecie zespołu.
Na bis Krzysztof Janicki odegrał na akordeonie i za
śpiewał „Leśne nastroje". Kierowniczka zespołu - Ger
truda Woźnicka przybliżyła słuchaczom obyczaje i ży
cie ludu kociewskiego oraz omówiła stroje i symbole
kolorów w nich występujące. Wspomniała o instrumen
tach ludowych i zaprezentowała diabelskie skrzypce,
będące w posiadaniu kapeli.
Na zakończenie jury w składzie: Teresa Raczyńska,
Beata Łepek i Aneta Laskowska wyłoniło zwycięzców.
Tytuł mistrza gwary kociewskiej przyznano Monice Sier
pińskiej (IIIc) oraz wyróżniono Katarzynę Kucińską (Ic)
i Annę Sołtysiak (IIIa). Dyplomy uczestnika otrzymali:
Piotr Kolasa, Bartosz Piecuch, Piotr Kloskowski, Mate
usz Piekarski, Jakub Kuziemski, Marta Starszak, Natalia
Krysiak, Aleksandra Pastuszko, Paulina Koseda i Mar
tyna Górska.

Recytacje kociewskie
eliminacjach rejonowych konkursu regional
nego pt. „Recytujemy poezję i prozę kociew
ską", dla dzieci i młodzieży, które odbyły się
24 kwietnia 2003 roku w Centrum Kultury ZAMEK wzięło
udział 43 uczestników. Jury w składzie: Janina Kempińska,
Felicja Kreja i Halina Piątkowska wyłoniło najlepszych recy
tatorów, do finału w Starogardzkim Centrum Kultury w dniach
10 i 11 maja. Zostali nimi: Dominik Meloch i Mateusz Chruszczewski z SP w Trylu, Agnieszka Ryś z LO im. Mikołaja
Kopernika w Nowem, Bartosz Pawlak, Mateusz Płotkowski i Patrycja Kieszkowska z SP im. Bronisława Malinow
skiego w Warlubiu, Anna Sołtysiak z SP im. Arkadego Fie
dlera w Nowem, Magdalena Olkowska z SP w Rychławie
oraz Aleksandra Grzona z LO nr 1 w Grudziądzu.

Szkolą w Trylu
Szkoła Podstawowa w Trylu może poszczycić się zna
czącymi osiągnięciami w propagowaniu gwary ko
ciewskiej i kultywowaniu obrzędu ludowego. Mu
zealne sprzęty ludowe oraz książki i czasopisma traktujące
o Kociewiu, w tym wszystkie numery „Kociewskiego Ma
gazynu Regionalnego", są pieczołowicie gromadzone
w izbie regionalnej szkoły. W środę, 14 maja 2003 roku
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obchodzono tu „Dzień Kociewski". Był on poprzedzony
eliminacjami, w których uczestniczyło blisko 30 dzieci. Nie
którzy z nich wykazują bardzo wysoki poziom znajomo
ści gwary oraz uczestniczą w różnych konkursach i są
wyróżniani. Podczas tegorocznych finałów konkursu
pt. „Recytujemy poezję i prozę kociewska" w Starogardz
kim Centrum Kultury został w y r ó ż n i o n y Mateusz
Chruszczewski, a Aleksandra Grzona - wychowanka
szkoły (obecnie ucząca się w grudziądzkim liceum) za
jęła pierwsze miejsce. Równie dobrze, ze swadą, potrafi
recytować Dominik Meloch.
Miłym akcentem uroczystości był przyjazd zespołu
ludowego „Rychławiaki", który zaprezentował swój
program, podobnie jak w szkole w Nowem. Należy nad
mienić, że nad rozwojem ruchu regionalnego w szkole
czuwa Irena Sikorska i jest współtwórczynią dotych
czasowych sukcesów. Grono pedagogiczne wraz z dy
rektor Bożeną Bieniek oraz dzieci zgotowali „Rychławiakom" gorące owacje, dziękując za przyjazd i tak
interesujące przedstawienie.

Festyn kociewski w Rychławie
Wiejski Dom Kultury w Rychławie w czasie całe
go roku pracuje bardzo intensywnie występu
jąc gościnnie oraz przygotował własne impre
zy. Po zakończeniu roku szkolnego, w niedzielę 22 czerwca
2003 roku członkowie zespołu „Rychławiaki" zaprezento
wali szerokiej publiczności swój dorobek folklorystyczny.
Podczas godzinnych występów przedstawiono ludową
spuściznę Kociewiaków, obejmującą tańce, śpiewy i przy
śpiewki oraz scenki rodzajowe z życia przedstawianego
w opowiadaniach ludu wiejskiego, stanowiące podstawo
wy program zespołu. Skoczne melodie grała kapela Krzysz
tofa Janickiego. Występy rozpoczęto, tradycyjnie, pie
śnią „Jezdem Kociewiakam" oraz własnej twórczości
„Sómy Rychławiaki", a zakończono pieśnią pożegnal
ną. Dodatkowo imprezę uświetniły występy chóru
„Wrzosy" pod kierownictwem Zbigniewa Elwerta, dzia
łającego w Klubie Seniora Spółdzielni Mieszkaniowej
w Grudziądzu oraz zespołu dziecięcego ze Starogardz
kiego Centrum Kultury pod kierownictwem Mirosławy
Molier. Uczestniczący w festynie przedstawiciele władz
gminy oraz Irena Brucka - prezes Kociewskiego Towa
rzystwa Oświatowego w Tczewie przekazali zespołowi
podziękowania za dotychczasową działalność i życze
nia dalszych sukcesów.
Po zakończonych prezentacjach uczestnicy festynu
podziwiali plecionki wikliniarskie i malarstwo na szkle oraz
kafelkach, wykonane podczas występów przez członkinie
Towarzystwa Miłośników Kultury Średniowiecznej, pod
przewodnictwem Elżbiety Kucińskiej. Jak podczas wielu
imprez, miejscowy młody malarz - Mariusz Oleksiewicz pre
zentował swoje szkice.
Ponadto dzieci korzystały z przejażdżek wozem kon
nym, powożonym przez Lucjana Lewandowskiego.
Wszystkich poczęstowano tradycyjnymi „pumelkami"
i goframi, które popijano „bonową" kawą i napojami
chłodzącymi. Pogoda dopisywała i dlatego najwięcej
uciechy miały dzieci.
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Letnie wojaże „Rychławiaków"
Minął okres nauki szkolnej i nastały zasłużone ferie.
Dla „Rychławiaków" rozpoczęły się obiecująco
i jak okazało się potem, były ciekawe i pracowite.
Już we wtorek 22 czerwca wszyscy z zadowoleniem wyje
chali na wycieczkę do Olsztyna. Wiele było do zwiedzania,
a wśród obiektów godnych zainteresowania znalazło się
planetarium oraz muzea dokumentujące historyczne i przy
rodnicze bogactwo Warmii i Mazur. Z wycieczkowymi wra
żeniami wśród najbliższych trwali do soboty, 19 lipca, gdy
na zaproszenie Urzędu Gminy w Warlubiu, wyjechali na
festyn z okazji gminnego święta. Sąsiadom, „zza miedzy"
zaprezentowali swój podstawowy program artystyczny,
a później wraz z licznie zgromadzonymi mieszkańcami
uczestniczyli we wspólnej zabawie. Na tym jednak nie było
dane zakończyć dzień. Jeszcze wieczorem prezentowali się
na festynie pracowniczym Zakładu Przetwórstwa Mięsne
go „Corrida" w Górnych Morgach. Największym powo
dzeniem i uznaniem cieszyła się jednak kapela. Spotkanie
to dostarczyło uczestnikom festynu wielu niezatartych wra
żeń, a zespołowi zjednało gorących wielbicieli. Zmęczeni,
ale zadowoleni wracali w domowe pielesze.
Odpoczynku nie było wiele, gdyż następnego dnia wraz
z rodzicami uczestniczyli na ognisku zorganizowanym przez
szefową zespołu - panią Gertrudę. Spotkanie w gronie ro
dzinnym z pieczeniem kiełbasek, przy gofrach i napojach
chłodzących było podziękowaniem rodzicom członków ze
społu i jednocześnie prośbą o zrozumienie wielu trudnych
sytuacji oraz dalszą pomoc i współpracę wychowawczą.
Z początkiem sierpnia przez tydzień prawdziwie odpo
czywali wszyscy w ośrodku harcerskim w Osinach. Przeby
wanie w namiotach, na łonie natury, w leśnych ostępach nad
jeziorem Łąkosz, dostarczyło wakacyjnych wrażeń i było
okazją do doskonalenia gwary kociewskiej oraz nauki no
wych tańców i przyśpiewek, a także szkolą życia w zespole.
W święto Wniebowstąpienia NMP zespół uczestniczył
w jubileuszowym X Przeglądzie Zespołów Folklorystycz
nych w Piasecznie. Doroczne spotkanie służyło odnowieniu
znajomości i pomogło zapoznać się z dorobkiem artystycz
nym innych zespołów. Wieloletni udział w przeglądach za
owocował dyplomem i nagrodą.
Po świątecznym piątku, w niedzielę 17 sierpnia, zespół
uczestniczył w obchodach „Dni Kociewskich", na zamku
w Gniewie. Impreza zgromadziła zespoły kociewskie i brac
twa rycerskie. Gospodarze oprócz tego przygotowali wiele
atrakcji, w których brali udział „Rychławiaki", po swoim
występie. Impreza była wspaniałą okazją do zaprezento
wania szerokiej publiczności folkloru kociewskiego w ich
rodzinnym środowisku.
Miniony rok działalności popularyzatorskiej obrzędo
wości kociewskiej przez szkoły gminy Nowe, a w szczegól
ności przez zespół ludowy „Rychławiaki" zaowocował cie
kawymi inicjatywami, które sprawiły, że dawne obyczaje,
kociewska gwara i pamięć o minionych czasach nie idą
w zapomnienie. Jest to zasługa wielu społeczników, a wśród
nich ludzi drugiego wieku. I chwała im! Efekty dotychcza
sowej działalności dają nadzieję jej kontynuowania dla
dobra nas wszystkich.
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JOANNA KOŃCZEWSKA

Raport z wandrów
Pieszo i rowerem po Kociewiu
(13-17 sierpnia 2003 r.)

W tym roku Wandry Kociewskie odbyły się po raz pierwszy, choć pomysł tego typu im
prezy powstał kilka lat temu. W zamysłach organizatorów, Stowarzyszenia Inicjatyw Tury
stycznych TRAMP, miała być to wspólna wyprawa piechurów i rowerzystów po terenach
trzech kociewskich powiatów: tczewskiego, starogardzkiego i świeckiego.

ego lata cztery grupy - dwie piesze i dwie rowero
we - przez pięć sierpniowych dni przemierzały Kociewie w poszukiwaniu przygody. A poszukiwali
jej i starsi i młodsi, duzi i mali. Najmłodszą uczestniczką
była półtoraroczna Nadia, która „wędrowała" w foteliku
na bagażniku roweru taty albo w nosidełku na plecach
mamy. Najstarsi po pięćdziesiątce nieźle dali w kość
młodszym rowerzystom. Wędrowali uczniowie szkoły
w Bytoni ze swoimi wychowawcami, byli studenci a nawet
pies ratowniczy Baca.

T

na temat dawnej letniej rezydencji komtura krzyżackie
go z Gniewu.
Tego dnia niektórzy z uczestników dotarli do Kociewskiej Izby Twórczości Ludowej w Wycinkach koło Osieka.
Można w niej nie tylko zapoznać się z ludową twórczością
rzeźbiarzy, malarzy, hafciarek, ale też kupić ich rękodzieło. Tę
noc spędziliśmy w nowo wybudowanym obiekcie lubichowskiego gimnazjum. Nocne świecowisko oraz śpiewy przy gi
tarze co wytrwalsi zakończyli bladym świtem.

Oficjalne otwarcie Wandrów miało miejsce na Zamku
w Nowem. Stąd uczestnicy ruszyli do Smętowa - miejsca
pierwszego noclegu. Trasa wędrówki wiodła urokliwym
terenem między Wisłą a stromo wspinającą się nadrzecz
ną skarpą. Wandrowcy tego dnia odwiedzili Rybaki - ry
backą osadę z poholenderską zabudową, obelisk Gotlieba
Schmidta - upamiętniający pruską regulację Wisły, rezer
waty Wiosło Duże i Wiosło Małe w Lasach Opaleńskich.
Atrakcją były odwiedziny w Widlicach, gdzie nadarzyła
się okazja poznania miejscowej twórczości rzemieślniczej.
Każdy mógł zobaczyć, jak powstają wiklinowe naczy
nia, ozdoby i meble. W gościnnych murach szkoły w Smę
towie odbył się turniej piłki siatkowej. Wieczór stał się
również okazją do bliższego poznania się uczestników
i organizatorów.

zień trzeci rozpoczął się od ogłoszenia konkursu gwa
rowego. Zadaniem uczestników było dowiedzieć się
na trasie od miejscowej ludności, jakie są kociew
skie odpowiedniki pewnych słów i wyrażeń. Zaopatrzeni
w kartę konkursową wyruszyli na trasę do Skórcza. Atrak
cją była z pewnością wędrówka wzdłuż meandrującej Wdy.
Malownicze tereny o stromych zboczach doliny rzecznej zna
komicie nadają się nie tylko do uprawiania turystyki pieszej,
ale i rowerowej. Dzięki uprzejmości właścicieli elektrowni wod
nej we Wdeckim Młynie uczestnicy mieli możliwość ją zoba
czyć i poznać zasady działania. Rowerzyści w tym dniu od
wiedzili także wioskę Kasparus - prawie jednorodna
drewniana zabudowa i urokliwy kościółek wywarły na nich
duże wrażenie. Najwytrwalsi, po dotarciu na nocleg w miej
scowym gimnazjum, mogli bawić się na dyskotece przygoto
wanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Skórczu.

rugi dzień - wędrówka między Smętowem a Lubi
chowem, był niezwykłą podróżą w czasie. Uczest
nicy mieli bowiem niebywałą okazję odwiedzić śre
dniowieczne kościoły w Lalkowach i Kościelnej Jani
oraz zabytkowe zespoły parkowo-dworskie w Kopytkowie, Leśnej Jani i Rynkówce. Gospodarze tego ostat
niego przyjęli ich szczególnie życzliwie. Oprowadzili po
odrestaurowanym pałacu i parku, podzielili się wiedzą
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rzedostatni dzień imprezy rozpoczęliśmy od rozwią
zania konkursu i rozlosowania nagród. Wiedza na
temat gwary kociewskiej wypadła nadspodziewanie
dobrze. Pochmurny ranek nie nastrajał optymistycznie, ale
piechurzy i rowerzyści z werwą ruszyli w drogę do Mo
rzeszczyna. Miłym wspomnieniem będzie na pewno wizyta
w kościele w Nowej Cerkwi, gdzie wandrowcy, z ust miej-
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scowego proboszcza, usłyszeli opowieść o historii i legen
dzie kościoła, cudownych uzdrowieniach płynących z ob
razu Matki Boskiej. Część z grup nie ominęła Dębu Napole
ona - drzewa, pod którym odpoczywał cesarz podczas
wyprawy na Rosję. Tu uczestników imprezy odwiedziła
ekipa telewizyjna. Po nagraniach, minireportaż wyemito
wała gdańska Trójka w „Panoramie" i „Magazynie Kociewskim". Wieczorem, dzięki uprzejmości Urzędu Gminy w Mo
rzeszczynie, uczestnicy pojechali do Gniewa, obejrzeć wielki
spektakl historyczny Vivat Vasa. Potyczka polsko-szwedzka zrobiła spore wrażenie.

O

statni etap wiodący z Morzeszczyna do Gnie
wa choć krótki, był jednak bogaty w atrakcje.
Ciekawostkami były Sanktuarium Maryjne
i Muzeum Polskiego Ruchu Ludowego w Piasecznie oraz
architektura gniewskiej Starówki. Oko cieszyły widoki Wie
rzycy płynącej zakolami wśród licznych głazów narzuto
wych. Na zamku podczas tegorocznego Święta Kociewia
oficjalnie zakończono Wandry Kociewskie 2003.

Impreza była wspólnym przedsięwzięciem środowisk
turystycznych naszego regionu. Przewodnikami na tra
sach byli członkowie organizacji: Uczniowski Klub Spor
towy z Bytoni - piesza spacerowa, Klub Wędrówki
i Przygody TRAMP - piesza rajdowa, Kociewski Klub
Turystyczny ze Starogardu Gdańskiego - rowerowa
szosowa oraz Grupa Tczewska Extreme - rowerowa przełajowa. Gościny i pomocy organizacyjnej na swoim te
renie nie odmówiły nam samorządy: Nowego, Smęto
wa, Lubichowa, Skórcza, Morzeszczyna i Gniewa.
Przedsięwzięcie wsparły również: Miasto Tczew, Staro
stwa Powiatowe w Starogardzie i Tczewie, Kuria Diece
zjalna w Pelplinie oraz Administracja Lasów Państwo
wych. O nasze bezpieczeństwo, zwłaszcza na drogach,
dbała policja, o zdrowie przez cały czas troszczył się
lekarz z NZOZ PELMED w Pelplinie, a od następstw
nieszczęśliwych wypadków chroniła nas polisa PZU In
spektoratu w Tczewie. Wszystkim serdecznie dziękuje
my i zapraszamy do współpracy, przecież kolejne Wan
dry tuż, tuż...
Wandry

Kociewskie 2004 rozpoczniemy
4 sierpnia, w środę o godz. 10 0 0 na placu
św. Grzegorza w Tczewie. Przyszłoroczna
wędrówka pieszo i rowerem przebiegać będzie po północ
no-zachodnich terenach Kociewia, powiatach tczewskim
i starogradzkim. Będą do wyboru dwie trasy piesze i dwie
rowerowe - każdy znajdzie odpowiednią dla siebie. Po
szczególne etapy planujemy zakończyć w Swarożynie,
Skarszewach, Pogódkach i Starej Kiszewie. Zamknięcie
imprezy nastąpi 8 sierpnia, w niedzielę około godz. 13 0 0
w Kaliskach.
Już dziś serdecznie zapraszamy...
Więcej informacji o turystyce w Naszym Regionie
Wandrach Kociewskich oraz innych przedsięwzięciach
Trampa i nie t y l k o , znaleźć można na stronach:
\www.tramp.z.pl a także pod adresem: sit@tramp.z.pl.

Z kociewską hafciarką,
Bożeną Ronowską
z Terespola Pomorskiego
rozmawia Roman Landowski
Po śmierci Małgorzaty Garnyszowej i Marii Wespowej aktywność kociewskich hafciarek jakby zamilkła,
mniej słychać o twórczyniach barwnego wyszywania. Re
gularnie o sobie znać daje tylko Pani, na kiermaszach,
wystawach, uczestnicząc w konkursach. Niektórzy twier
dzą, że Pani będzie następczynią wspomnianych mistrzyń.
To prawda?
Myślę, że wraz z Marią Wespową i Małgorzatą Garnyszową umarł też ich haft. Brzmi to brutalnie, ale tak to wy
gląda. Nikt nie podjął się kontynuacji rozpoczętego dzieła.
Z lektury wiem, że obie panie prowadziły wiele kursów,
domyślam się więc, że uczennic im nie brakowało.
Od roku 1986 regularnie co dwa lata na konkursie orga
nizowanym w stolicy naszego Kociewia, haft kociewski
ożywał za sprawą uczestniczek z klubów hafciarskich z Trój
miasta. Tak więc naprawdę haft kociewski był jedynie go
ściem na Kociewiu. To smutne.
Nie czuję się, a nawet nie chcę być następczynią na
szych wielkich mistrzyń. Niestety, nie znałam ich, jestem
zbyt młoda. Szanuję je bardzo za to co zrobiły dla Kocie
wia. Wierzę, że robiły to najlepiej jak umiały, wkładając
w swoją pracę całe serca i poświęcając jej swój wolny czas.
Chwała im za to. Bez Małgorzaty Garnysz i Marii Wespowej nasza piękna kraina zapewne byłaby uboższa. Ja nato
miast jestem dopiero na samym początku mojej drogi twór
czej i nie chcę przywłaszczać sobie cudzej. Moja droga
zapewne jest jeszcze długa, kręta i wyboista. Jednak wie
rzę, że doprowadzi mnie do celu jakim jest ożywienie haftu
regionalnego.
Kiedy tu zaczynałam tworzyć, obie mistrzynie były dla
mnie jedynym drogowskazem. Wyszukiwałam wtedy
wszystkie wiadomości o nich. Ile czasu i wysiłku koszto
wało mnie zdobycie oryginalnych wzorników ich haftów...
Kiedy już je zdobyłam, to stały się dla mnie bezcenne.
Tak było do dnia, w którym spotkałam wielki autorytet
w dziedzinie historii sztuki i etnografii, prof. Aleksandra Błachowskiego z Torunia. To właśnie on sprowadził mnie na
ziemię, za co jestem mu bardzo wdzięczna. Opowiedział mi
prawdę, która wtedy wcale mi się nie podobała. Poznałam
całą historię haftu na Kociewiu. Aleksander Błachowski
wskazał na nieścisłości Marii Wespowej i Małgorzaty Gar
nyszowej. Zachęcał do tego, by spróbować je poprawić.
Wątpliwości te potwierdzili inni etnografowie i znawcy tej
dziedziny sztuki. Postanowiłam więc zabrać się do pracy.
W ten sposób wejdzie Pani do grona twórców Kociewia?
W historii naszej „małej ojczyzny" nie znajduję jeszcze
miejsca dla siebie. Wszystko jest jeszcze zbyt świeże i mło
de, by można było mówić o mnie jako o następczyni na
szych dwóch historycznych hafciarek kociewskich.
W swojej pracy dążę do tego, aby nasza sztuka wyszywa
nia regionalnego, stosunkowo młoda, jednak zrekonstru
owana w połowie XX wieku, stała się bardziej atrakcyjna
dla odbiorcy oraz wykonawcy. Chcę ją ożywić. Wierzę, że
mi się to uda przy wsparciu i pomocy innych Kociewiaków
oraz życzliwych etnografów. A jakie będzie w tym wszyst
kim moje miejsce, pokaże przyszłość i osądzi historia.
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Na podstawie Pani doświadczeń i obserwacji wynika,
że haft jest sztuką, tylko rzemiosłem czy jakimś este
tycznym upiększeniem? A może wszystkim po trochu?
Dla mnie haft jest sposobem na życie, ucieczką i wy
tchnieniem od szarej codzienności. Większość twórców,
a znam wielu, patrzy na to podobnie jak ja.
Haft to niewątpliwie rodzaj sztuki, wymagający od twór
cy przede wszystkim talentu. Również wyobraźni, samoza
parcia i umiejętności technicznych. Kiedy rozpoczyna się
jakąś pracę, najpierw wszystko trzeba poukładać sobie
w głowie. Trzeba gotowe dzieło widzieć oczami wyobraźni.
Wiele cierpliwości od hafciarki, czasu i zdolności wymaga
samo komponowanie wzoru haftu. Wyszywanie, choć to
proces długi i mozolny, z tego wszystkiego jest dla mnie
najłatwiejsze.
Haft służy właściwie temu, do czego wymyśliły go na
sze prababcie. Jego geneza wzięła się prawdopodobnie
z dawnego domowego tkactwa ludowego. Ręcznie szyte
wierzchnie okrycia nie zawsze im się podobały, więc aby
zamaskować ewentualne defekty zaczęły naturalnie bar
wionymi nićmi naszywać w tych miejscach różne znaki
- zygzaki itp. Zauważyły dość prędko, że to co robią nie
tylko skutecznie maskuje źle uszyte ubrania ale wręcz je zdo
bi. Najpierw z głowy, później podpatrując naturę wyszywały
coraz piękniej wzbogacając tym samym rodzimą kulturę.

czyć, dotknąć, a nawet przymierzyć. Widzę, że dzieciom
i nauczycielom podoba się taki sposób prowadzenia lekcji
i zdobywania wiedzy o regionie.
Staram się też w praktyce pokazać jak pracuję na tamborku, drewnianej ramie czy szkle. Niemal każde chętne
dziecko samo może spróbować swoich sił w hafcie czy
malarstwie na szkle.
Takich lekcji przeprowadziłam już kilkadziesiąt, jednak
każda jest inna, tak jak inne są dzieci. Inaczej rozmawiam
z maluchami, inaczej ze starszymi dziećmi, a jeszcze inaczej
z młodzieżą.

Dla niektórych haft może stać się rzemiosłem, wówczas
nie jest tworzony z potrzeby wewnętrznej, ale pod czyjeś
gusta i wymagania. Myślę, że trochę się do tego przyczyniła
„Cepelia". Z drugiej zaś strony, ta spółdzielnia spopularyzo
wała rękodzieła artystyczne i ludowe oraz regiony, w których
one powstawały. Dały też twórcom motywację do pracy. To
bardzo ważne. Szkoda tylko, że po drodze zatracono to, co
w twórczości najcenniejsze: niepowtarzalność i oryginalność.

skim, w Warlubiu, a także w Specjalnym Ośrodku Szkol
no-Wychowawczym w Warlubiu.

Umiejętnością haftowania zaraża Pani najmłodsze po
kolenie Kociewiaków, prowadząc w szkołach zajęcia
z dziećmi. Czy są to zadowalające efekty? Jak dzieci re
agują na Pani propozycje?
- Tak, to prawda, zaprzyjaźniłam się z kilkoma szkołami.
Goszczą mnie u siebie zwykle wtedy, kiedy jest taka potrze
ba. Z ogromną przyjemnością spotykam się z młodymi Kociewiakami. Są bardzo spontaniczni i zainteresowani swoją
„małą ojczyzną". Napawają mnie wielkim optymizmem. Może
gdy dorosną, będą potrafili zmienić to, z czym my nie umiemy
sobie dziś poradzić? To oni są przyszłością naszej ziemi.
Nasze zajęcia z edukacji regionalnej zwykle są bardzo
luźne. Młodzi ludzie podczas nich dowiadują się wszyst
kiego na temat kociewskiego haftu kolorowego i czepcowego. Omawiamy też strój regionalny oraz malarstwo na
szkle - nauczyłam się go w Kaszubskim Uniwersytecie Lu
dowym w Wieżycy. Wraz z gronem pedagogicznym zawsze
dbamy o odpowiedni wystrój sali, w której odbywają się
nasze zajęcia. Do tego służą nam moje prace oraz stare
przedmioty domowe i gospodarcze, które często szkoły
u siebie gromadzą. Tak więc dzieci mogą wszystko zoba-
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A gdzie już Pani zachęciła do haftowania?
W dwóch szkołach w Przysiersku i Gimnazjum nr 3
w Świeciu, haftowanie tak się spodobało, że w roku 2002
prowadziłam tam koła hafciarskie. Koło z Gimnazjum nr 3
w Świeciu miało nawet pod koniec roku szkolnego u siebie
wystawę swoich prac wykonanych podczas naszych spo
tkań. Co prawda wystawa ta trwała tylko dwa dni, ale mło
dzież była zachwycona, bowiem cała społeczność szkolna,
rodzice i zaproszeni goście podziwiali ich prace. To bardzo
motywuje do dalszych działań. To wszystko bardzo mnie
cieszy, widzę sens tego co robię.
Bywam w wielu szkołach - w Gimnazjach nr 1 i nr 3
w Świeciu, w Szkołach Podstawowych w Drzycimiu, Gnieź
nie, Przysiersku, nr 1 i nr 7 w Świeciu, w Terespolu Pomór-

Czy współczesna hafciarka jest osamotniona? Znaj
duje Pani pomoc, wsparcie w dziele upowszechniania tej
sztuki? Co należy zrobić, by ludowe wyszywanie stało się
znowu powszechne i czy jest taka potrzeba?
W tej dziedzinie twórczości na Kociewiu prawdopodob
nie jestem sama, więc to zrozumiałe, że czuję się samotna.
Współczesna hafciarka z całą pewnością jest osa
motniona i niedoceniana. Napływ fabrycznej, często
zagranicznej tandety wypiera, niestety, jej pracę rękodziel
niczą. Jednak sądzę, że powoli, stopniowo na nowo pojawi
się zainteresowanie sztuką rękodzielniczą.
Mówiąc o pomocy i wsparciu, jakiego do tej pory do
świadczyłam - muszę koniecznie wymienić hafciarkę z Tu
choli, Felicjanę Kołakowską. Ona pierwsza mi pomogła,
wyciągnęła do mnie pomocną dłoń kiedy jej potrzebowa
łam. Pomoc od organizacji kociewskich i urzędów nie wy
gląda zbyt imponująco. Zawsze mogę liczyć na pomoc Urzę
du Miasta i Gminy w Świeciu, który dotuje moje wyjazdy
na plenery. Świecki OKSiR organizuje raz w roku podobny
plener, na który zaprasza twórców zewsząd, ale nie z Kociewia. Pomaga mi także Starostwo Powiatu Świeckiego. Zosta
łam umieszczona w ich folderze, poza tym trwają prace w kie
runku umieszczenia mojej sylwetki na stronie internetowej
powiatu. Dobrze układa mi się współpraca ze świecką Izbą
Regionalną oraz szkołami, które wcześniej wymieniłam.
Poza Kociewiem bardzo pomaga mi Urząd Gminy w Lini
koło Wejherowa, z Edmundem Szymikowskim na czele. Tam
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zorganizowano moją pierwszą wystawę indywidualną
w 2002 roku, tam też co roku przyjmują moje prace na kon
kurs haftu, który organizują. Bardzo pomaga mi Kaszubski
Uniwersytet Ludowy w Wieżycy z Ewą i Markiem Byczkowskimi oraz prezesem oddziału gdańskiego Stowarzy
szenia Twórców Ludowych - Edmundem Zielińskim. Za
praszają mnie do siebie na Plenery Twórców Ludowych
i Nieprofesjonalnych Kaszub i Kociewia. Dzięki ich pomo
cy zdobywam bezcenną wiedzę, poznaję interesujących
ludzi. Dzięki nim się rozwijam. Od strony etnograficznej za
pomoc powinnam podziękować prof. Blachowskiemu z To
runia oraz etnograf Krystynie Szałaśnej z Gdańska.
A na Kociewiu jak to wygląda?
Na dziesięć wystaw zbiorowych tylko dwie odbyły się
na Kociewiu. Warto pomyśleć u nas, na Kociewiu, o orga
nizacji wystaw, konkursów czy plenerów. Dziś Kociewie
dla przeciętnego twórcy nie stwarza warunków rozwoju.
Może jestem przewrażliwiona, ale motywacji do dalszej pra
cy twórczej w naszym regionie brak. Mówiono kiedyś, że
przecież to twórcy są solą każdego regionu. Nawet jedyny
konkurs przekształcono tu w przegląd. Należy coś z tym
zrobić, bo zdarzyć się może tak, że za kilka lat o twórczości
regionalnej na Kociewiu czytać będziemy jedynie w książ
kach. Tak jak czytamy o Marii Wespowej i Małgorzacie
Garnyszowej i wielu innych, którzy odeszli. Ocalmy
resztki tożsamości, które jeszcze pozostały. To nasz
obowiązek, jesteśmy winni to sobie oraz naszym dzieciom
i wnukom. Osobiście chętnie podzielę się z innymi swoją
wiedzą, a sama chcę się ciągle uczyć.
Dawniej haft, jak wiadomo, występował głównie na stro
jach ludowych, będąc ich szlachetnym uzupełnieniem. Na
fotografiach widać Panią odzianą w taki strój. To bardzo
piękne i chwalebne. Czy warto wskrzesić zwyczaj cho
dzenia w ludowym stroju, oczywiście przy okazjach
szczególnych czy uroczystych. I gdzie taki strój można
by nabyć, zamówić czy kupić?
Kociewski strój regionalny to moja kolejna pasja. Pierw
szy, haftowany powstał stosunkowo szybko, bo w ciągu
dwóch miesięcy w 2001 roku. Długo trwało nim odważyłam
się rozpocząć nad nim pracę. Wiążą się z tym spore koszty,
więc najpierw rozpoczęłam od poszukiwań czegoś, co pomo
głoby mi ustalić wygląd i kolorystykę. Niestety, do dziś nie
przetrwały żadne części takiego stroju. Sięgnęłam więc do
źródeł pisanych. Jest ich bardzo mało i są porozrzucane po
różnych publikacjach, często jedne przeczą drugim. Za punkt
wyjścia obrałam więc opracowanie Józefa Gajka i opis stroju
w „Weselu kociewskim" ks. Bernarda Sychty oraz opraco
wanie ks. Władysława Łęgi „Okolice Świecia".
Do dziś wykonałam trzy haftowane stroje kobiece oraz
dwa dziewczęce. Jeden strój kobiecy znajduje się w zbio
rach Izby Regionalnej w Świeciu, drugi jest w prywatnych
rękach za granicą kraju, na kontynencie amerykańskim, trze
ci strój nadal jest w moich rękach i służy mi przy różnych
okazjach. Dwa stroje dziewczęce ma Szkoła Podstawowa
w Terespolu Pomorskim.
W wielu szkołach, które odwiedziłam, powstały dość re
alne plany szycia strojów dla dzieci. Bardzo mnie to cieszy.
Może my, dorośli, powinniśmy wziąć przykład z tych naj
młodszych. Każdy kto czuje się Kociewiakiem powinien mieć
strój. Jednak jest jeden podstawowy warunek - strój ten
musi być ładny i estetycznie wykonany. To po stroju właśnie
ludzie poznają, że, jezdóm Kociewiakam". To miły wyróżnik!
Namawiam wszystkich, którym na sercu leży dobro Kocie
wia, odważcie się, ubierzcie się w stroje regionalne. Z ogrom
ną przyjemnością wyhaftuję je dla Was wszystkich.
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Jak Pani sądzi - czy haft kociewski jest dziedziną
„zamkniętą", osadzoną w ułożonym przez przeszłość ka
nonie barw i zatwierdzonego wzornictwa, czy regionalne
wyszywanie winno się nadal rozwijać, wychodząc z ram
przyjętych zasad? Czy takie modernizowanie nie zatraci
cech tożsamości kociewskiej?
Stało się tak właśnie z chwilą, kiedy wydano wzorniki
haftu kociewskiego. Wtedy „zamknięto" go w ściśle wy
znaczonych ramach, co znaczyło tyle, że nikt nie miał pra
wa w nim nic zmieniać. Myślę, że to duży błąd. Przez pierw
sze dwa lata ja również sztywno trzymałam się tych reguł,
choć nie zawsze podobał mi się efekt końcowy mojej pra
cy. Jak wcześniej wspominałam, zmieniłam to po spotkaniu
z historykiem sztuki i etnografem Aleksandrem Błachowskim. Podjęłam wyzwanie. Od lipca 2002 roku pracuję nad
nowym wzornictwem naszego regionu. Zaczęłam od tego,
co należało zrobić jeszcze za życia Marii Wespowej i Mał
gorzaty Garnyszowej - połączyłam obie szkoły. Przebrałam
kwiaty, odrzuciłam te, które mi nie pasują, a niektóre prze
kształciłam. Wiele trudności stwarzało mi ich właściwe za
komponowanie, tak by nie wyrastały z jednej łodygi. Jed
nak po wielu próbach udało mi się na to znaleźć sposób.
Dziś komponuję własne wzory, z powodzeniem je wyszy
wam i muszę przyznać, że budzą zainteresowanie odbior
ców oraz akceptację etnografów i znawców tej dziedziny
sztuki. Jednak to ciągle wzorniki haftu kociewskiego Marii
Wespowej i Małgorzaty Garnyszowej są punktem wyjścia.
Mam jedynie nadzieję, bo nie wiem tego na pewno, że te
zmiany wyjdą na korzyść regionu. Dla mnie najważniejsze
jest to, by kociewskie kobiety i dziewczęta chciały go wy
szywać. Znam wiele haftujących Kociewianek, jednak wy
szywają one wzory, które są ogólnie dostępne, łatwiejsze,
których gotowe szablony i wzory mogą kupić w każdym
kiosku czy sklepie pasmanteryjnym. Warto by je wszyst
kie „nawrócić", ale trzeba mieć im co do zaproponowania.
Przede wszystkim musiałyby mieć łatwy dostęp do wzo
rów. Uważam, że na Kociewiu nie ma już szans na odtwo
rzenie haftu ściśle ludowego. Nie zostało nic, choć wiemy,
że taki istniał. Panie Wespowa i Garnyszowa próbowały go
reaktywować czterdzieści lat temu. To, co udało im się stwo
rzyć nie trafiło należycie do kociewskich domów i w rezul
tacie Kociewianki nie chcą go wyszywać. Myślę, że jest
jednak szansa na to, by na solidnych fundamentach, jaki
mi są teki z wzorami, powstał jeden silny haft regionalny.
Jaka jest szansa na odnowienie czepca kociewskiego?
Trochę inaczej może mieć się sprawa z kociewskim zło
togłowiem. Do tej pory nie ruszanym. Jedyny jego egzem
plarz, który się zachował na naszej ziemi, pochodzi z poło
wy XIX wieku, jest przechowywany w zbiorach Muzeum
Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim. Posiada me
trykę. Na jego podstawie mam zamiar odrodzić kociewskie
wyszywanie „szychem". Zdaję sobie doskonale sprawę,
że będzie to trudne, ale pierwsze udane próby mam już za
sobą. Haftu „szychem" nauczyłam się w Kaszubskim Uni
wersytecie Ludowym w Wieżycy. Wykonałam już trzy czep
ce. Jeden znajduje się w zbiorach Izby Regionalnej w Świe
ciu. Wszyscy wiemy dobrze, że nasi sąsiedzi - Kaszubi, są
bardzo dumni ze swojego złotogłowia, bardzo podobnego
do naszego. To niewątpliwie najpiękniejsze czepce na świe
cie. Są tacy, co uważają, że czepiec ze starogardzkiego mu
zeum był wykonany na wzór kaszubski. Ja się zdecydowa
nie z tym nie zgadzam, bo gołym okiem widać różnicę.
Motywy na nim są zupełnie odrębne, żadnego z nich nie
odnalazłam w kaszubskim hafcie czepcowym. Na podsta
wie motywów z oryginalnego czepca kociewskiego tworzę
własne wzory. Za swój cel obrałam legalizację ich na Ko-
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ciewiu. Może w przyszłości i my, Kociewiacy, będziemy
mogli się cieszyć złotogłowiem dorównującym pięknem
kaszubskiemu, jednak odrębnym. Z tego co wiem, zaled
wie kilka osób umie haftować „szychem", dziś do nich do
chodzę też ja. Jestem dumna z tej umiejętności, gdyż to
bardzo trudne i nie każdy może ją nabyć. Mnie przyszło to
z ogromną łatwością, z czego się bardzo cieszę. Moje czep

ce były już na wystawach w Słupsku i na południu, w Gó
rach Sowich. Były też w Lublinie i Starogardzie Gdańskim.
Czepiec, to najpiękniejsza część stroju kobiecego, bodajże
jedyna, która przetrwała do dzisiejszych czasów. Dotąd nikt
na Kociewiu się nim nie zainteresował. A szkoda, bo repre
zentuje sobą czyste wartości ludowe.
Dziękuję za rozmowę

ZYGMUNT BUKOWSKI

Wiosna w hafcie kociewskim
Na razie jest ostrożna i płocha, ale wiem, iż niebawem objawi się odważna. Wnet jej spod igły powstające listeczki wąskie, umarszczone uściskiem pąka, poczną dyszeć dojrzałością czerwca. Wierzę, że
tą wiosną, tym górskim potokiem będzie Bożena Ronowska i sądzę, że nie można takiej sile twórczej
stawiać tamy, przełamie każdą i będzie zdążała do celu. Gdy chcemy dobrze i rzetelnie poznać twórcę,
najlepiej z otwartym sercem przekroczyć próg jego domostwa, zobaczyć dzieła, uważnie wysłuchać jego
zwierzeń i skarg.
W lipcu wraz z żoną odwiedziłem skromny, chędogi dom pani Bożeny, by moją rzeźbą podziękować jej
za przepięknie wyhaftowaną makatę, prezent z okazji trzydziestolecia mojej twórczości. Okazało się, że ta
młoda, utalentowana kobieta jest niezwykle wrażliwą istotą o wielkim, życzliwym sercu. Toteż wszystkie
wyrazy krytyki, a szczególnie te zjadliwe, przeżywa bardzo boleśnie. Wiem, że to groźne, gdyż i mnie
u początku drogi twórczej dotykały takie ciosy i to zadane przez swoich. Byłoby wielką stratą, gdyby jabłoń,
jaką jest nasze Kociewie, roniła tak znamienicie zapowiadający się owoc.
W hafcie kociewskim rzeczywiście tak jest, iż z pnącza powoi wyrasta kwiat i kłosek, pojawiają się tam
również inne nielogiczne połączenia. Słusznie, że tę dziedzinę sztuki ludowej, jaką jest haft kociewski,
trzeba nieco odchwaścić i dolać świeżości. Zapewne uczyni to, przy wsparciu życzliwych etnografów,
staranna i niezwykle pracowita „ogrodniczka" - Bożena Ronowska, która już tak wiele potrafi i jest doce
niana nieomal we wszystkich konkursach hafciarskich. Jeno patrzeć, jak nad naszą uroczą krainą rozbłyśnie
nowa jasna gwiazda, przy której blasku nawet jutrznia ustąpić musi. A czego nie wyjawi swoim wyszywa
niem, dopowie wierszem.

Bożena Ronowska
Kociewie I
Tu wszystko
Piękne
Dumne
Kochane
Na zawsze
Tu pozostanę

Kociewie III
Kociewie - uroczy zakątek
Tu ukryłam się
Od świata
Tu zbudowałam swoje gniazdo
Z dala od macierzy
Rodziło się tutaj moje szczęście
Wszystko co najlepsze
Właśnie tu mnie dotyka
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Zygmunt Bukowski
Karta świąteczna
Bożenie Ronowskiej
Na różowości jak liczko mistrzyni
Jak łuna nim Pan z grobu wstanie
Przyfrunęły do mnie
Z serca wytchnione
Świąteczne życzenia
Kurczątko pełne puszystej radości
Zajączek słuchami wbity w niebiosa
Bazie trój wykrzyknikiem
Sięgają błękitu
Polne dzwonki iskierką słońca
Biją Hosanna
A trawka zrodzona zwinną igiełką
Jeno wiosną się ścieli
Czyje dłonie haftowały
Ten misterny klejnocik
Czyż nie tej najzdolniejszej
Olśnionej blaskiem Chrystusa
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MARIA WYGOCKA

W krainie nad Wisłą, Wdą i Wierzycą
iłośników przyrody, piękna kociewskiego krajobrazu, zapraszamy na malownicze i niepowtarzalne w swej urodzie Kociewie.
Jego krajobraz należy do najbardziej urozmaiconych w naszym kraju. Ukształtował się on bowiem w ostatnim etapie epoki
lodowcowej (około 15 tysięcy lat p.n.e.) w historii zwanej zlodowaceniem bałtyckim. Wtedy to lądolód skandynawski nasunął
się z północy i złożył na starszym podłożu geologicznym Pomorza olbrzymie ilości materiału skalnego w postaci głazów, żwirów i glin
zwałowych oraz licznych jezior. Rzeki i jeziora są podstawowym - obok lasów elementem krajobrazu kociewskiego. Znajduje się tu 200
2
jezior o łącznej powierzchni około 50 km . Najliczniejsze z nich to jeziora rynnowe charakteryzujące się głębokością i wysokimi brzegami.
Do największych jezior Kociewia należą: Kałębie, Borzechowskie, Radodzierz, Czarne.
Spośród wielu malowniczych rzek Kociewia wyróżnia się: Czarną Wodę i Wierzycę. Czarna Woda jest jednym z najatrakcyjniejszych
szlaków wodnych w naszym kraju. Jej źródła znajdują się na obszarze Pojezierza Kaszubskiego, środkowy i dolny bieg na Kociewiu. Po drodze
znajdują się urocze miejsca, jak na przykład fragment koło leśniczówki Młynki, Wdecki Młyn, a przede wszystkim rezerwat Krzywe Koło.
Bogactwo szaty roślinnej i zwierzęcej uwydatnia się wyraźnie na obszarze Borów Tucholskich. Rozległe równiny pokryte są lasami sosnowymi
z domieszką brzozy i świerka. Brzegi jezior i rzek porasta olcha. Na żyźniejszych ziemiach występują drzewostany mieszane: świerki, graby,
buki i dęby. Do chronionych drzew należą tu między innymi pojedyncze i zespołowe pomniki przyrody, jak i wiekowe dęby, np. w Bąkowie.
W runie borów występują borówki, poziomki, jagody, grzyby, paprocie, wrzosy, sasanki, widłaki. Spotkać też można chronione
storczyki oraz reliktowy zimoziół. Ze zwierzyny „grubej" przetrwały dość rzadkie daniele, liczne sarny, jelenie, łosie i dziki. W mniejszych
ilościach występują lisy, borsuki, kuny i zające. Często spotykane są natomiast jeże, wiewiórki, krety, nietoperze. Na porośniętych
szuwarami jeziorach i przyległych do nich terenach gnieżdżą się liczne gatunki wodnego i błotnego ptactwa. Najpiękniejszym ptakiem jest
łabędź. Obok niego występują liczne perkozy, dzikie kaczki, rybitwy, bekasy, derkacze, czajki, bączki, słonki. Ptaki brodzące to czapla siwa,
bocian biały, rzadziej żurawie. W przybrzeżnych lasach i na łąkach żyją dzięcioły, zięby, jaskółki, skowronki, szczygły. Na terenach
graniczących z polami spotykamy kuropatwy, bażanty, krogulce czy jastrzębie. W trosce o zachowanie wartościowych fragmentów
przyrody utworzono liczne rezerwaty przyrody, leśno-folklorystyczne, faunistyczne.
Kociewie to bardzo piękny i turystycznie ciekawy region, z wieloma zabytkami: katedra w Pelplinie, zamek w Świeciu i Gniewie czy
pozostałych miast. Świata naszych rzek, pól, lasów, jezior, roślin i zwierząt, przemieniającego się w kalejdoskopie pór roku, nie sposób
zamknąć w kilku zdaniach. Pora więc już wiedzieć, poznać, odkryć i spełnić marzenia o poznaniu nietuzinkowym regionu nad Wisłą, Wdą
i Wierzycą.
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Rada Gminy
i Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego
w Warlubiu
zapraszają do udziału
w VIII Międzygminnym Konkursie Recytatorskim,
Plastycznym i Fotograficznym
„W KRAINIE NAD WISŁĄ, WDĄ I WIERZYCĄ"
1. Celem konkursu jest troska o regionalizm i jego
dziedzictwo kulturowe jako obrona własnych „korzeni",
własnej tożsamości, zaspokajająca potrzebę posiadania
własnego miejsca na ziemi, współodpowiedzialność za
region, zachowanie środowiska naturalnego i kultury
dla przyszłych pokoleń.
2. Konkurs będzie przebiegał w 11 etapach. Obejmuje część
recytatorską (obowiązuje dołączony regulamin), plastycz
ną i fotograficzną.
3. Tematyka prac plastycznych może obejmować: rośli
ny, zwierzęta, pomniki i rezerwaty przyrody, rzeki, jeziora,
krajobraz kulturowy, miejsca niezwykłe.
4. Prace plastyczne można wykonać różnymi technikami
i w różnym formacie. Powinny one być podpisane na od
wrocie danymi o autorze i opiekunie plastycznym.
5. Prace fotograficzne (w ilości 2-3 fotografie) powinny
posiadać wielkość 1 5 x 2 1 cm i zawierać tytuł fotografii.
6. Termin składania prac plastycznych i fotograficznych
mija z dniem 12 marca 2004 roku. Prosimy o przysyłanie
prac na adres: Szkoła Podstawowa, 86-160 Warlubie,
ul. Szkolna 20A, tel. (052) 332 6161.
7. W konkursie mogą brać udział wszyscy miłośnicy
regionu. Przewiduje się następujące kategorie wiekowe:
klasy 0-1, II-III, IV-VI, gimnazja, dorośli.
8. Uroczyste podsumowanie VIII edycji konkursów nastą
pi podczas „Kociewskiej gali", która odbędzie się w kwietniu
2004 roku, o czym organizatorzy powiadomią zainteresowa
nych w późniejszym terminie.
9. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
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REGULAMIN
konkursu recytatorskiego prozy i poezji kociewskiej
I. Zasady uczestnictwa.
1. Uczestnicy przygotowują dwa utwory:
- prozę i wiersz,
- prozę i piosenkę (do prezentacji piosenki należy przy
gotować własny układ muzyczny - kaseta lub instrument).
2. Uczestników obowiązuje pamięciowe opanowanie
tekstów gwarą kociewską.
3. Łączny czas prezentacji nie może przekraczać 8 minut.
4. Uczestnik nie może prezentować utworów, które wy
głaszał w poprzednich konkursach.
5. W konkursie biorą udział laureaci szkolnego konkur
su recytatorskiego - po trzech uczniów z każdej kategorii
wiekowej.
II. Uczestnicy konkursu oceniani będą w następujących
kategoriach:
1. uczniowie klas 0-1,
2. uczniowie klas II-III,
3. uczniowie klas IV-VI,
4. uczniowie gimnazjum.
III. Komisja dokona oceny uwzględniając następujące
kryteria:
- dobór repertuaru,
- interpretację utworu,
- kulturę słowa, wyrazistość,
- umiejętności wokalno-muzyczne,
- ogólny wyraz artystyczny prezentacji.
IV. Uczestników konkursu recytatorskiego należy zgło
sić na kartach zgłoszeń do dnia I marca 2004 roku. Zgło
szenie kierować na adres szkoły z dopiskiem Maria Czajka.
V. Termin i miejsce przesłuchań: 12 marca 2004 roku o go
dzinie 1000 w Domu Strażaka w Warlubiu ul. Bąkowska.
Organizatorzy konkursów:
Maria Czajka, Maria Jankowiak,
Genowefa Kleczka, Maria Wygocka

31

6 grudnia br. w Muzeum Etnograficznym w Toruniu odby
o się kolejne Spotkanie Rodzinne, tym razem poświęco
ne zwyczajom Bożego Narodzenia na Kociewiu. Na wi
downi zgromadzili się nauczyciele, młodzież szkolna, studenci
etnologii, pensjonariusze domów opieki i wszyscy inni zainte
resowani tym tematem.
Program spotkania wypełnili zaproszeni goście z Kociewia.
Roman Landowski w swojej prelekcji przekazał podstawowe
informacje o Kociewiu, jego położeniu oraz walorach krajoznaw
czych i kulturowych regionu, a także opowiedział o zwyczajach
bożonarodzeniowych. Jak nakazuje idea toruńskich spotkań,
prelegent przybył z rodziną: żoną Amelią, synem Januszem
i wnukiem Michałem. Obecność najmłodszego z Landowskich
miała związek z książką Dawnych obyczajów rok cały (Bernar

do zaprezentowania najnowszej książki KKE (wydanej w koedycji z pelplińskim Bernardinum) O literaturze Kociewia, której eg
zemplarz pozostał już w miejscowej bibliotece.
W dalszej części spotkania wystąpił zespół „Kociewie" ze
Starogardu Gdańskiego, kierowany przez Mirosławę Molier,
który przedstawił widowisko „Gwizdy kociewskie". Gwa
ra, tańce, strój ludowy i oryginalne śpiewy jeszcze bardziej
przybliżyły atmosferę bożonarodzeniowej tradycji Kocie
wia. Szczególnie podobała się żartobliwa kolęda „Pasterze"
z Pałubinka, odnotowana kiedyś przez Stanisława Liberę, a
umieszczona w śpiewniku opracowanym przez Władysława
Kirsteina Pieśni z Kociewia (1970).
Uatrakcyjnieniem imprezy był pokaz rzeźbienia figurek
szopkowych, zaprezentowany przez Jana Kamińskiego z Bar-

O Kociewiu w Toruniu
dinum, Pelplin 2000), którą autor zadedykował swojemu wnu
kowi z myślą, że najmłodsze pokolenie winno kontynuować
przejętą od przodków tradycję. Przy okazji okazało się, że w To
runiu znany jest też Nowy bedeker kociewski tegoż autora, a także
książki wydane przez Kociewski Kantor Edytorski w Tczewie:
W kuchni i przy stole. Ksiónżka o jeściu na Kociywiu oraz Kultura
ludowa Kociewia. Od następnego roku w bibliotece toruńskiego
Muzeum Etnograficznego zapoznać się będzie można z Kociewskim Magazynem Regionalnym. Spotkanie było znakomitą okazją

łożna, który do Torunia przyjechał ze swoimi dziećmi Magda
leną i Łukaszem, którzy - wszystko wskazuje na to - będą
godnymi następcami ojca, znanego artysty ludowego.
Mikołajkowy wieczór w sali widowiskowej Muzeum Etno
graficznego w Toruniu zapewne przybliżył uczestnikom wize
runek kociewskiego regionu. Kierownictwu muzeum należą się
za to wielkie dzięki, bo Kociewie jest ciągle jeszcze mało zna
nym obszarem Pomorza Nadwiślańskiego. O ziemi tej przypo
mina obecna w muzealnym skansenie kociewska chata.

Przed prelekcją na temat obyczajów
bożonarodzeniowych na Kociewiu

Pasterze

Żartobliwa kolęda z Pałubinka
Zespół „Kociewie" ze Starogardu Gd.
po wykonaniu Gwizdów kociewskich
Magdalena Kamińska prezentuje swoje rzeźby

Przi łóni dolinie, w naszi krajinie,
żeśmi paśli łowce w ganstyi krzewinie.
A tu naraz janiółowie
krzyczó bieżta pastuszkowie,
do Betlyjam.
Gdi wlazłóm na buda, w tam dużam strachu,
spadąóm w dół na ziamnia, z samygo dachu,
Przylejcieli tam janieli,
mocko zy mnie sia naśmnieli,
do rozpuku.
Powiedziałóm ludziom moja przyigoda,
razam sia wibreli zy mnó tam w droga.
Zatrzónsnyła sia stajanka,
rożeśmniała sia Panianka,
ha, ha, ha, ha.
eina „Pieśni z Kociewia"

ROMAN LANDOWSKI

Dawne terytoria,
dawni władcy
Terytorium kojarzy się z określonym obszarem, niekiedy bardzo konkretnym, objętym wy
tyczonymi granicami. Powiązane jest najczęściej z ustalonymi podziałami administracyjnymi,
geograficznymi czy kościelnymi. Jednak z granicami różnie bywa, nie każdy obszar udaje się
nimi otoczyć. Wiadomo, że w skład Pojezierza Kociewskiego wchodzi m.in. Wysoczyzną Staro
gardzka i Pojezierze Szpęgawskie, ale którędy między nimi z dokładnością metra przebiega
granica, tego nikt nie potrafi ustalić. Albo jak dokładnie oznaczyć granice etniczne Kociewia,
skoro o zasięgu regionu zdecydowała kiedyś żywotność gwary. Mówimy wówczas raczej o przy
należności do danego obszaru wytypowanych miejscowości.
Bardziej precyzyjnie sprawy podziałów i granic traktowały kościelne struktury terytorialne,
gdy było wiadomo, które miejscowości należały do określonych parafii. Jeszcze lepiej sprawy
się miały przy podziałach administracyjnych, bowiem granice wsi, sołectw czy gromad od dawna
były znane.

Najstarsze parafie
Organizacja
diecezjalna na dawnym Pomorzu należy
zagadnień dotąd nierozstrzygniętych. Historycy nie są pewni, czy w pierwszej połowie XII wieku
istniała na tych obszarach tylko diecezja włocławska, zwa
na też kujawską, czy wpływy tu swoje miało drugie biskup
stwo - kruszwickie. Jedno jest jednak pewne - cały teren
obecnego Kociewia należał zawsze do biskupstwa wło
cławskiego. Ten fakt nigdy nie budził wątpliwości. Do po
czątku XIII stulecia znanych jest pięciu biskupów, zawia
dujących Kujawami i Pomorzem: Świdger (1133), Werner
(1148), Onold (1161-1180), Stefan (1187 i 1198) i Ogierz
(1207-1212). Potem, za czasów księcia Świętopełka, w zapi
sach pojawił się biskup Michał (1238). Wiadomo też, że
stosunkowo wcześnie, już w końcu XIII wieku wyłonił się
w diecezji włocławskiej archidiakonat pomorski.
Dowód istnienia struktury dekanalnej w archidiakona
cie pomorskim pochodzi z 1309 roku. Dokumentem tym
jest nadanie dla klasztoru oliwskiego, dokonane przez pro
boszcza i dziekana w Subkowach, plebana Jana. Niektórzy
sądzą, że dekanaty na ziemiach pomorskich istniały już
w połowie XIII stulecia. Z całą pewnością można zaś stwier
dzić, iż wśród najstarszych parafii, ustalonych jeszcze w XII
wieku, znalazło się Lubiszewo, Starogard i Świecie - trzy
ważne ostoje grodowe księcia Grzymisława.
Chyba w tym miejscu należy wyjaśnić, że już od 1243
roku istniała diecezja chełmińska ze swoim pierwszym bi
skupem Heidenrykiem (Henrykiem), ale biskupstwo to obej
mowało obszary po prawej stronie Wisły: Ziemię Chełmiń
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ską, Pomezanię, potem Ziemię Dobrzyńską i Lubawską.
Tereny lewobrzeżne, w tym głównie Pomorze Gdańskie,
a więc też Kociewie, włączone zostały do tej diecezji do
piero w 1818 roku, na krótko przed przeniesieniem stolicy
biskupiej do Pelplina (1824).
Dokładnych informacji o organizacji dekanalnej na ob
szarach dzisiejszego Kociewia zaczerpnąć można z wykazu
dziesięcin papieskich za lata 1325-1327. Stamtąd wiemy, że
archidiakonat pomorski dzielił się na trzy dekanaty: gdań
ski, tczewski i świecki. Podobny spis świętopietrza za lata
1398-1400 wymienia trzy kolejne dekanaty, w tym kiszew
ski, który w następnym wieku podzielono między dwa nowo
powstałe - kościerski i starogardzki. Wiemy też, że w 1325
roku dziekanem tczewskim był proboszcz z Wielkiego Garca, ks. Tyczka, a dziekanem świeckim - proboszcz Świecia,
ks. Benedykt.
Gdzieś w połowie XV wieku archidiakonat pomorski
diecezji włocławskiej miał już siedem dekanatów, w tym
nowski. Szczegółowy podział na parafie pochodzi z drugiej
połowy XVI wieku. Był to okres szczytowego rozwoju sie
ci kościelnej, która dopuściła do znacznego w pewnych
przypadkach przekroczenia liczby dziesięciu parafii w deka
nacie. Dekanat tczewski liczył aż dwadzieścia kościołów pa
rafialnych - w Dalwinie, Dęblinie, Garczynie, Godziszewie,
Gorzędzieju, Starej Kiszewie, Kleszczewie, Lubiszewie, Mierzeszynie, Miłobądzu, Niedamowie, Obozinie, Pinczynie,
Pogódkach, Starych Polaszkach, Szczodrowie, Tczewie,
Trąbkach Wielkich, Wysinie i Zblewie. Był to duży obszar.
Z powyższego wynika, że dekanat tczewski wybiegał
poza obszar obecnego Kociewia, a jednocześnie o ziemie
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te zaczepiały granice dekanatu zaborskiego, zwanego też
podlaskim. Połowa jego parafii należała do Kociewia - Lu
bichowo, Skarszewy, Starogard, Subkowy, Szpęgawsk.
W dekanacie gniewskim było wówczas jedenaście pa
rafii — Barłożno, Bobowo, Garc, Gniew, Grabowo, Jabłowo,
Lignowy, Pelplin, Rajkowy, Tymawa i Walichnowy. Wszyst
kie szczyciły się długim rodowodem.
Liczniejszy był nowo powstały dekanat nowski. W po
łowie XVI wieku skupiał szesnaście parafii. Są to: Bzowo,
Czarnylas, Dąbrówka, Dzierżążno, Klonówka, Kościelna
Jania, Lalkowy, Nowa Cerkiew, Opalenie, Pączewo, Piasecz
no, Pieniążkowo, Płochocin, Skórcz, Wielki Komorsk, Wielki
Lubień. Wszystkie parafie powstały w XIII i XIV wieku.
Większość parafii w dekanacie świeckim powstało
w okresie przedkrzyżackim. Było ich siedemnaście, z czego
część leżała na ziemi Borowiaków i na Krajnie. Wymieńmy
je wszystkie: Bysław, Cekcyn, Drzycim, Gruczno, Jeżewo,
Lubiewo, Łąki Polskie, Michale, Niewieścin, Osie, Poledno,
Przysiersk, Serock, Śliwice, Świecie, Świekatowo, Święte.
Przyglądając się mapie podziału dekanalnego musimy
przyznać, że w połowie XVI wieku sieć parafialna była już
dobrze zorganizowana.

Kasztelanie i komturstwa
Śledząc
rozwój terytorialny dawnych jednostek administracyjnych, dostrzec można długą trwałość ich
granic. Zmieniali się właściciele, polityczne układy,
a od średniowiecza granice na ogół nie ulegały zmianom
począwszy od istnienia kasztelanii.
Za czasów książąt pomorskich było na Kociewiu kilka
kasztelanii, owych okręgów, administracyjno-wojskowych,
stanowiących podstawowe ogniwo władzy terytorialnej.
Źródłowo najwcześniej poświadczoną kasztelanią było
Świecie, notowane już w 1112 roku. Według zachowanych
dokumentów, w następnym wieku potwierdzona została
siedziba kasztelanów w Lubiszewie (1229-1300). Kasztela
nia istniała też w Gniewie, przeniesiona w 1229 roku do
Rudna. Przez pewien czas grodem kasztelańskim było tak
że Nowe. Bez rangi kasztelanii pozostały grody rycerskie
w Gorzędzieju, Starogardzie, Owidzu i Sartowicach.
Po 1309 roku, a więc po zajęciu Pomorza przez Krzyża
ków, zastosowany przez nich podział administracyjny
na ogół pokrywał się z dawną siecią kasztelanii. Pod
stawowymi samodzielnymi jednostkami terytorialnymi
zostały komturstwa, natomiast niesamodzielnymi, podpo
rządkowanymi bezpośrednio wielkiemu mistrzowi w Mal
borku - wójtostwa, prokuratoria i urzędy komornicze. Na
obszarze zagarniętego Pomorza zorganizowano pięć komturstw - najstarsze w Gniewie, największe w Gdańsku, a po
zostałe w Człuchowie, Tucholi i Świeciu. Natomiast w Tcze
wie powstało wójtostwo.
W tym przejrzystym systemie nie obeszło się jednak
bez wyjątków, respektujących status dawnych nabyt
ków terytorialnych sprzed 1309 roku. Tak więc niektóre
tereny, posiadane przez Zakon przed przywłaszczeniem
Pomorza, pozostały przy swoich dawnych komturstwach, tworząc w nowych warunkach jakby rodzaj en
klaw. Okręg Osieka należał nadal do komturstwa pokrzywnickiego, a okręg Borzechowa do grudziądzkiego, a więc
do Ziemi Chełmińskiej.
Trzeba w tym miejscu wyjaśnić, że komturstwo w Gnie
wie istniało już od 1282 roku i tam najwcześniej Krzyżacy
rozpoczęli budowę swojego potężnego zamku. Obszary koło
Osieka i Borzechowa - tak zwane urzędy leśne - należały
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do Zakonu od 1301 roku i nie zostały wcielone do komtur
stwa gniewskiego. W tym nietypowym układzie pozostały
nawet po 1466 roku, w czasach już polskich, należąc do
powiatu grudziądzkiego. Podobnym wyjątkiem była też pro
kuratoria w Międzyłężu, stanowiąca dobra Zakonu od 1291
roku, a podporządkowana bezpośrednio komturstwu sto
łecznemu w Malborku.
Wójtostwo tczewskie było bardzo rozległe. Zajmowało
2
2.560 km i sięgało daleko za Kościerzynę, zagarniając Je
ziora Raduńskie i Wdzydze. Był to w komturstwie gdań
skim największy obszar terytorialny Zakonu na Pomo
rzu. Tczewskie wójtostwo dzieliło, się na mniejsze jednostki
- obwody, których było pięć: sobowidzki, kiszewski, skar
szewski, kościerski i nowski. Ten ostatni, dawna samo
dzielna kasztelania książęca, fizycznie był oddzielony od
obszaru wójtostwa tczewskiego, leżał bowiem za komturstwem gniewskim. Po 1466 roku Ziemia Nowska w grani
cach dawnego obwodu krzyżackiego, stała się odrębnym
2
powiatem o powierzchni 720 km . Na polskim Pomorzu był
to powiat najmniejszy, ponieważ mała była też dawna kasz
telania i obwód krzyżacki.

Najdawniejsi urzędnicy
Niejednemu urzędnikowi obrywa się dzisiaj od
obywateli, często słusznie, co nie jest dobrze
odbierane przez reprezentantów władzy. Trze
ba przyznać, że prestiż urzędniczego stanu maleje. Zupeł
nie inaczej bywało przed wiekami.
Dawniej taki książę Grzymisław, to był pan! Jego rozle
gła dzielnica na przełomie XII i XIII wieku obejmowała nie
tylko obszar obecnego Kociewia, ale sięgała aż po Człu
chów. Rządów nie sprawował sam, miał dość liczny zastęp
dworskich i terenowych urzędników. Niestety, z imienia
odległe źródła przekazały tylko jednego książęcego do
stojnika, któremu przypadała funkcja pierwszego zastępcy
Grzymisława do spraw wojskowych i specjalnych. Był nim
wojski o imieniu Jan.
Jak wiemy, w wyniku testamentowej woli Mściwoja I,
Pomorze zostało podzielone między jego synów. Na Ko
ciewiu dzielnicę świecką otrzymał Wartysław, a lubiszewsko-tczewską Sambor II. Wówczas w Świeciu urząd woje
wody sprawował Nasław (1224). Do zaboru krzyżackiego
spotkać tu można jeszcze kilku urzędujących wojewodów.
Znany jest m.in. Arnold, występujący w dokumencie Świę
topełka datowanym 4 sierpnia 1253 roku, wystawionym
dla mieszczan chełmińskich. W dokumencie figuruje jako
palatyn świecki. Jego syn, również Arnold był w Świeciu
kasztelanem, wcześniej był cześnikiem.
Na przełomie XIII i XIV wieku żył rycerz Julian, który
także doczekał się urzędu wojewody świeckiego. Od Mści
woja II uzyskał wcześniej godność cześnika tczewskiego
(1294). Jest pewne, że w 1302 roku pełnił funkcję palatyna
świeckiego. Wojewodą był również po powrocie Łokietka
na Pomorze, ale w znacznie ograniczonym zakresie. W cza
sie kampanii Zakonu na Pomorze nie zajął żadnego stano
wiska, dlatego zapewne wojewodą w Świeciu pozostał po
zajęciu tego miasta przez Krzyżaków. Przypuszcza się, że
zmarł w 1313 roku. Znanych jest jeszcze dwóch wojewo
dów świeckich: Przybysław urzędujący w łatach 1276-1283
i Stanisław, wykazany w roku 1298. Natomiast urząd woj
skiego w 1287 roku sprawował Stefan.
Pozostając w tym grodzie, by przyjrzeć się gronu kasz
telanów, zacząć trzeba od Adama, w Świeciu kasztelański
urząd pełniącego w latach 1298-1299. Osiem lat wcześniej
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kasztelanem był w Nowem. Pod rokiem 1307 kroniki wy
mieniają także Wojciecha i Przecława. Najwięcej informacji
pozostało po Pawle, który w 1274 roku zapisał się w oto
czeniu dworskim Mściwoja II. Po śmierci jego starszego
brata, Niemira, przejął po nim w 1280 roku urząd podkomo
rzego. Odtąd uczestniczył we wszystkich ważnych wyda
rzeniach politycznych z udziałem księcia. Kasztelanię świec
ką Paweł otrzymał już za czasów Władysława Łokietka,
dokładnie w listopadzie 1306 roku.
Trzeba wymienić jeszcze kasztelana Pontinusa, odno
towanego w dokumentach w 1229 roku w Rudnie.
W Lubiszewie odnotowano kilku książęcych dostojni
ków - kasztelana Warczona (1229-1247), stolnika Wirgona
i podczaszego Domasława. Kasztelan w otoczeniu Sambo
ra II był książęcym pomocnikiem w obrębie ośrodka gro
dowego w Lubiszewie, administrując tam głównie zamkiem.
Stolnik pilnował książęcego i dworskiego stołu. Dziś to
zabrzmi dziwnie, ale wówczas była to ważna funkcja. Wirgon kierował nakrywaniem stołu do uczty i nadzorował
podawanie potraw: we właściwej kolejności i według star
szeństwa przy stole. Jego podwładnym był podczaszy, a ten
zajmował się trunkami. Dbał by ich nie brakowało i na ko
mendę księcia napełniał kielichy.
Gdy w 1253 roku Sambor przeniósł swoją stolicę z Lubiszewa do Tczewa, informacje o jego urzędnikach stały
się nieco bogatsze. Samborowa kancelarią zarządzał Jo
hannes von Lugendorf (1256-1258), kanclerz sprowadzo
ny z Lubeki, a potem niejaki Vytko. Kanclerz był przełożo
nym zamkowych pisarzy, przygotowywał książęce
dokumenty, czuwał nad pieczęciami. Równie ważnym był
mincerz kierujący pracami mennicy. W Tczewie był nim
Herman z Grudziądza, główny skarbnik mający wpływ na
politykę monetarną. Trzeba pamiętać, że książęca mennica
biła cenione na całym Pomorzu - i nie tylko -jednostronne
denary tczewskie - brekteaty o zawartości 0,19 do 0,22
gram srebra. Mincerz był też poborcą wszelkich należności
dla zamku. Wiadomo, że Sambor II urządził na Wiśle komo
rę celną, musiał więc też być jakiś celnik książęcy, którego
imienia, niestety, historia nie przekazała.
Wśród ważnych dworzan Sambora tczewskiego wy
mienić należy jeszcze dwóch dostojników notowanych od
1253 roku. Wojskim był Netanc, a zamkiem zarządzał kasz
telan Ścibor.
Po scaleniu pomorskich dzielnic przez Mściwoja II, w po
szczególnych siedzibach zmienili się zarządcy. Jeden z nich
szybko zrobił karierę. Mowa o Wajsylu. Rodowity Prus
z Pomezanii był zaufanym doradcą Mściwoja II. Był za
pewne zręcznym politykiem i wiernym towarzyszem, bo za
skarbił sobie wielkie łaski księcia. Najpierw rządził w Świe
ciu (1270-1274), potem w Tczewie (1276-1277), a następnie
w Gdańsku (po 1278). Dodajmy, że wojewoda gdański był
przed tczewskim najważniejszym urzędnikiem w księstwie
i pierwszym zastępcą Mściwoja. Popadł jednak Wajsyl
w niełaskę, bowiem sprzeciwiał się połączeniu Pomorza
z Wielkopolską. Książę pozbawił go wszystkich god
ności, stracił były wojewoda nadane wcześniej dobra,
w tym wieś Rajkowy.
Jest jeszcze kilka osób z otoczenia Mściwoja II, god
nych pamięci. Jedną z nich był kasztelan tczewski Piotr,
blisko spokrewniony z Ramotą z okolicznego Stanisławia,
podkomorzym tczewskim. Obaj pieczętowali się tym sa
mym znakiem: trzy groty włóczni ułożone w trójkąt. Wśród
wielu nadań otrzymanych od Mściwoja II posiadał Piotr
m.in. Zajączkowo Tczewskie. Po konflikcie z księciem usu
nął się z życia politycznego, na publiczną arenę powrócił

KMR

w 1296 roku. Z dokumentów wynika, że kasztelanem tczew
skim był w latach 1305-1307, przed Jakubem Unisławicem. Od niego pochodzi prawdopodobnie późniejszy
ród Lniskich.
Do ścisłej elity Mściwoja II należał też Hieronim, kasz
telan tczewski, który ten urząd objął w 1287 roku. Po nim
kasztelanię przejął Adam Wyszelic.
W tym miejscu, kończąc poczet znamienitych urzędni
ków średniowiecznych na terytorium obecnego Kociewia,
wymienić należy przedstawicieli rycerskiego rodu Wyszeliców, blisko związanych z Mściwojem II, cieszących się
uznaniem także następców księcia na Pomorzu.
Przybysław Wyszelic został uwieczniony już w 1253
roku na dokumentach Świętopełka jako wojewoda (palatyn) świecki. Jakiś czas pełnił ważne urzędy na dworze ku
jawskim, ale w 1276 roku ponownie zaistniał jako wojewo
da w Świeciu. Funkcję tę pełnił do 1284 roku.
Młodszym bratem Przybysława był wspomniany już
Paweł Wyszelic, od 1284 roku również wojewoda świecki.
Wcześniej był kasztelanem w Świeciu. Był jednym z naj
ważniejszych wielmożów w otoczeniu Mściwoja II, figuru
je na przeszło sześćdziesięciu dokumentach księcia.
Stanisław Wyszelic był synem Pawła. Karierę zaczął od
łożniczego Mściwoja. W 1284 roku dzierżył już kasztelanię
świecką. Za czasów Łokietka pełnił po ojcu przejęty urząd
wojewody świeckiego.
Adam Wyszelic, syn Pawła a brat Stanisława, też był
kasztelanem świeckim, a wcześniej - o czym była już mowa
- podobny urząd pełnił w Nowem (1290) i w Tczewie (1295).
Jako wierni zwolennicy Władysława Łokietka, Wyszelicowie po przejęciu Pomorza przez królów czeskich popadli
w niełaskę. Wszyscy pieczętowali się znakiem rodowym
symbolizującym kotwicę, godło nadziei.

Siedziby władców
Książęta

i ich przedstawiciele mieli swoje siedziby, po których nie pozostały żadne fizyczne ślady. Dzięki badaniom archeologicznym znana jest
lokalizacja niektórych z tych budowli, ale rzeczywiste ich
pozostałości do naszych czasów nie zachowały się. Były
to obiekty najczęściej ziemno-drewniane, więc czas sobie
z nimi poradził nawet łatwo.
Z literatury wiadomo, że jakaś warowna budowla znaj
dowała się w Lubiszewie, w której rezydował czasowo Grzymisław, dzieląc stolicę swojej rozległej dzielnicy między
Świecie i Starogard. Potem przebywał w niej Sambor II.
Ponadto w Lubiszewie była jeszcze jakaś oddzielna siedzi
ba kasztelańska. Wszystko to zniknęło z powierzchni pod
czas drugiej bitwy z Brandenburczykami w 1308 roku, spa
lone i zniszczone. Przez jakiś czas widoczne były ponoć
tylko fundamenty z kamieni.
O murowanym zamku nad Wisłą w Tczewie sporo napi
sano, więcej domniemano. Ukończona w 1255 roku bu
dowla umożliwiła przeniesienie książęcej stolicy z Lubiszewa. Po zaborze przez Zakon Pomorza, od 1309 roku
samborowy zamek stał się siedzibą wójta krzyżackiego. I to
spowodowało, że w pierwszym okresie wojny trzynasto
letniej zamek został przez tczewian zniszczony. Na podsta
wie ruin, obecnych jeszcze w pierwszej połowie XVIII wie
ku, stwierdzono że był to obiekt mieszczący się na planie
60 x 120 m. Sam budynek mieszkalny liczył 57 x 40 m.
W starym Świeciu siedziba książęca mieściła się naj
pierw na lewym brzegu Wdy, w okolicach obecnego szpi
tala psychiatrycznego, potem przeniesiona została na dru-
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Pozostałości zamku krzyżackiego, siedziby komtura w Świeciu. Fot. A. Funkiewicz
gi brzeg, w widły Wisły i uchodzącej do niej Wdy. Tam
została całkowicie zniszczona podczas najścia Krzyżaków
w 1308 roku, którzy w tym w rejonie postawili swój wielki
zamek.
Podobne losy przeszedł kasztel w Nowem, należący do
granicznego systemu obronnego, strzegącego Pomorza
przed napastliwymi Prusami. To prawdopodobnie w tym
zamku zmarł 10 albo 11 stycznia 1266 roku Świętopełk II
zwany Wielkim. W 1308 roku drewniana budowla wpraw
dzie nie ucierpiała tak bardzo jak ta w Świeciu, ale nowi
władcy Pomorza rozebrali to, co pozostało, i w tym miejscu
wznieśli swój zamek murowany.
Już w XIII stuleciu na wyspie Jeziora Borzechowskiego stanął na kamiennych fundamentach niewielki kasztel
władcy pomorskiego. Dopiero w początkach XV wieku
Krzyżacy w tym miejscu zbudowali swój murowany zame
czek. W tym samym czasie zbudowali podobną leśną wa
rownię w Osieku, gdzie także wcześniej nad jeziorem Kałębie stał drewniany gród kasztelański. Osiek, jak wiadomo,
pamięta przecież misyjną podróż biskupa Wojciecha.
W otoczeniu jeziora stał również wczesnośredniowiecz
ny gród w Sobowidzu. Potem, w XII wieku był to kasztel
przedstawiciela gdańskiego księcia Subisława. W czasach
Sambora II ta kasztelania strzegła granicy jego ziem. Po za
borze Zakonu, jak w przypadku poprzednio wspomnianych
kasztelanii, stanął w tym miejscu krzyżacki zamek murowa
ny, w którym urzędował przeprowadzony z Tczewa wójt.
Drewniano-ziemną budowlą była dawna niewielka
warownia Mściwoja II w Kiszewie, nadana wojewodzie
Mikołajowi Jankowicowi. Potem służyła reprezentantowi
Władysława Łokietka. Ponieważ syn Mikołaja, Jukub Jan
kowie został duchownym, sprzedał ów zameczek wraz z oko
licznymi ziemiami Krzyżakom, ci po 1316 roku rozbudowali
siedzibę, stawiając zamek murowany nad Wierzycą.
A był przecież jeszcze jakiś kasztel w Rudnie, gdzie
rezydował wspominany już Pontinus. Gród leżał na skar
pie, w miejscu gdzie kończyła się rozległa dolina Wisły,
bliżej obecnych Walichnów. Tak było jeszcze w 1229 roku.
Po przeszło pięćdziesięciu latach obecni już w Gniewie Krzy
żacy zawładnęli tą nadwiślańską ziemią i sprowadzili tutaj
swoich pierwszych osadników, przyszłych Feteraków, grupę
etnonimiczną wchodzącą w skład ludności Kociewia.
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Na przeciwnym brzegu Wisły, tuż za rozwidlającym się
Nogatem stał niegdyś stary pomorski kasztel Zantyr - w miej
scu obecnej Białej Góry. Wprawdzie to już nie Kociewie,
ale był to obszar związany z dziejami książąt obecnych na
dzisiejszej ziemi kociewskiej. Dlatego nie należy tego gro
du pominąć. Na początku XIII wieku, za zasługi w dziele
chrystianizacji Prusów, otrzymał go biskup Chrystian.
W 1233 roku Krzyżacy zagrabili Zantyr, potem książę Świę
topełk go odbił, ale ponownie go stracił w 1250 roku. Od
tąd do 1280 roku był siedzibą komturstwa zakonnego. Kie
dy Krzyżacy przenieśli komturstwo do Malborka, rozebrali
zamek w Zantyrze, by z jego materiału budowlanego roz
począć wznoszenie swojej wielkiej warowni. Zostawili tyl
ko kościół, który jednak został zniszczony podczas wojny
trzynastoletniej.
Warto też pamiętać, że ważny był nadwiślański Gorzędziej, gdzie samborowym przedstawicielem był sołtys Mi
kołaj Wildenburg, syn Fryderyka, przebywającego od roku
1253 na dworze lubiszewsko-tczewskiego księcia.
Mało wiemy o siedzibie władców pomorskich w Staro
gardzie. A przecież była zapewne jakaś kasztelania po 1116
roku, w którym gród był prawdopodobnie zdobywany przez
wojska Krzywoustego, w ramach podboju Pomorza. Po
tem, gdy ziemiami tymi zawiadywał Grzymisław, też musiała
tutaj stać jakaś warownia drewniana, skoro w grodzie prze
bywał ów Jeden z książąt pomorskich" .
W sprawie lokalizacji starogardzkiego zameczku joannickiego oprzeć się można tylko na hipotezach, bo
najdowodniej po tym zakonie ślady pozostały tylko w Skar
szewach. Nie pozostało nic po kalatrawensach w Tymawie. Trudno się dziwić, skoro minęło dziesięć wieków. Do
naszych czasów przetrwały części zamków murowa
nych, będących kiedyś w dyspozycji Krzyżaków. I te
pozostałości, w mniejszym czy większym stopniu użyt
kowane po adaptacji można oglądać i podziwiać. Są to
pokrzyżackie warownie w Gniewie, Świeciu i Nowem oraz
pojoannicki zamek, rozbudowany przez zakonnych, w Skar
szewach. O nich znaleźć można zadowalającą literaturę.
O zamku gniewskim pisał Andrzej Solecki, o tym w Świeciu
- Jan A. Kamiński, a o nowskiej warowni Marek Śliwa.
Tajemnice skarszewskiej budowli opisał Wiesław Brzoskowski i Kazimierz Ickiewicz.
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Zaduszkowe refleksje
Spacerem po tczewskich cmentarzach

P

ierwszy w Tczewie katolicki
cmentarz, jak nakazywała ów
czesna tradycja, zlokalizowany
był wokół kościoła. Cmentarz ten roz
ciągał się na południe aż do dzisiej
szego rynku. Na tym cmentarzu grze
bano zmarłych do 1815 roku. W tym
samym roku, 7 grudnia, poświęcono
nowy cmentarz, który znajdował się
przy dawnych ulicach - Dworcowej
i Długie Ogrody. Dzisiaj są to ulice
Kardynała Wyszyńskiego i Ks. Ście
giennego, współcześnie jest tutaj
skwer z placem zabaw dla dzieci.
O dawnej obecności mogił na tym te
renie mogą świadczyć czaszki i pisz
czele ludzkie, które wykopano pod
czas prac ziemnych około 1967 roku,
gdy wykonywano izolację przy fun
damentach budynku Przedszkola nr 6
„Caritas", którym opiekowały się Sio
stry Miłosierdzia ze Zgromadzenia
św. Wincentego a 'Paulo. Na tym cmen
tarzu grzebano zmarłych do 1874 roku.
Dwadzieścia lat później, w 1894
roku na tych gruntach położono ka
mień węgielny pod budowę nowocze
snego szpitala katolickiego, którego
budowa trwała trzy lata. Pieczę nad tym
szpitalem przejęły polskie Siostry Mi
łosierdzia ze Zgromadzenia św. Win
centego a'Paulo (tzw. Szarytki), które
sprowadził do Tczewa w 1884 roku ów
czesny proboszcz parafii św. Krzyża,
ks. Robert Fabian Sawicki. Dawny

cmentarz z biegiem lat zamieniono na
park szpitalny.
Wobec stałego rozwoju miasta,
wzrostu liczebności mieszkańców, a co
za tym idzie, większej ilości zgonów,
aby być w zgodzie z przepisami sani
tarnymi, które wymagały przeniesie
nia cmentarza poza obręb miasta po
stanowiono o zmianie lokalizacji
istniejącego jeszcze cmentarza przy
ulicy Dworcowej i Długie Ogrody. Tak
powstał w 1870 roku tak zwany dzisiaj
„stary" cmentarz przy ulicy 30 Stycz
nia. Usytuowano go w sąsiedztwie
czynnego już cmentarza ewangelickie
go, który przylegał z kolei do cmenta
rza żydowskiego. Terenem cmentar
nym różnych wyznań były ówczesne
peryferie Tczewa, tj. narożnik szosy
Starogardzkiej i szosy Skarszewskiej,
który był zwyczajnym rozjazdem miej
skim. Dzisiaj jest to narożnik ulic 30
Stycznia i Wojska Polskiego oraz pla
cu Marszałka Piłsudskiego.
Na terenie cmentarza ewangelic
kiego wybudowano w roku 1883 ka
plicę cmentarną. W kaplicy tej do roku
1945 odprawiano tylko nabożeństwa
żałobne. Po drugiej wojnie światowej,
wobec spadku liczebności wiernych
gminy protestanckiej, gdy kościół rzym
skokatolicki odebrał ewangelikom ko
ściół podominikański pod wezw.
św. Stanisława Kostki, który był w po
siadaniu gminy protestanckiej od 1835

roku, kaplicę tę zamieniono na Dom
Boży i co pierwszą i trzecią niedzielę
odprawiano tu zwykłe msze święte. Te
ren cmentarza ewangelickiego był
dość rozległy, bo sięgał od szosy Sta
rogardzkiej (dzisiaj ul. 30 Stycznia) aż
do szlaku kolejowego Tczew - Byd
goszcz. Obejmował on cały dzisiejszy
skwer im. M. Kopernika łącznie z przy
chodnią i pogotowiem ratunkowym
przy ulicy Wojska Polskiego. Obecny
teren cmentarza ewangelickiego z kapli
cą to znacznie mniejszy obszar przyle
gający tylko od ulicy 30 Stycznia.
W drugiej połowie XIX wieku gmi
na protestancka odsprzedała tczewskiej
gminie żydowskiej - dawniej dość licz
nej - część ze swych gruntów cmen
tarnych na ich potrzeby. Tak powstał
nieistniejący już dziś cmentarz żydow
ski, który obejmował teren obecnej
stacji paliw CPN przy ulicy Wojska
Polskiego. Obszar, który zajmował wy
znaczały rzędy kasztanowców; niektó
re z nich rosną jeszcze dziś.
Inną historyczną pamiątką po
tczewskiej gminie żydowskiej jest
cmentarz położony niedaleko drogi
Tczew - Bałdowo w odległości około
200 m na wschód. Powierzchnia tego
cmentarza umiejscowionego na wzgó
rzu porośniętym przez jesiony i głogi
wynosi 50 m 2 . Niestety, czas, zanie
dbanie ludzi oraz wandalizm hien cmen
tarnych sprawiły, że do dzisiaj prze-

Brama wejściowa
na cmentarz ewangelicki,
z prawej kaplica
zbudowana w 1883 roku
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trwały tylko pozostałości nagrobków.
Są dwie całe luźno leżące macewy
oraz kilka ich podstaw. Inne frag
menty zniszczonych nagrobków
porasta trawa i zarośla. Każdy cmen
tarz jest miejscem szczególnym,
uświęconym tradycją bez względu na
charakter religii, nie mówiąc już o war
tościach historycznych, zabytko
wych, dlatego też powinien podlegać
całkowitej ochronie przed ludzką bez
myślnością, głupotą i nieprzemyślany
mi planami urbanistycznymi.
Wróćmy do cmentarza „starego"
usytuowanego w sąsiedztwie cmen
tarza ewangelickiego przy dawnej szo
sie Starogardzkiej. Nim cmentarz ten
otrzymał dzisiejszy wygląd z wzoro
wymi alejkami, ścieżkami, żywopłotem
i pięknym ogrodzeniem sadzono drze
wa i krzewy: włoskie topole, klony, je
siony, kasztanowce, tuje i cisy. Na
obrzeżach cmentarza rosną piękne sta
re lipy. Trzeba tu wspomnieć, że „sta
ry" cmentarz katolicki nie od razu był
ogrodzony całkowicie. Od strony Li
ceum Ogólnokształcącego pozostawał
otwarty aż do 1927 roku. Podczas wy
konywania ogrodzenia z tej strony
wymieniono również ogrodzenie fron
towe od ulicy 30 Stycznia, które w tym
stanie przetrwało do dziś. W roku 1950
powiększono ówczesny teren „stare
go" cmentarza o uzyskaną część grun
tu z dawnego cmentarza ewangelickie
go o obszarze 0,25 ha. Wysokiej zieleni
jest tu mniej, wysokie lipy są tylko od
strony szkoły, wewnątrz królują tuje,
cisy i inne iglaki. Uroczystego poświę
cenia tej części cmentarza dokonał
ksiądz biskup sufragan Bernard Cza
pliński w sam odpust Podniesienia
Krzyża Świętego dnia 20 października
1952 roku. Centralnym miejscem tego
cmentarza jest wielki krzyż cmentarny
z ukrzyżowanym Chrystusem. Zabyt
kowa jego figura została odnowiona
w 1939 roku, a na szczególną uwagę
zasługuje zabytkowy korpus krzyża,
pochodzący z łuku tryumfalnego ko
ścioła podominikańskiego pod wezw.
św. Stanisława Kostki.
Spacerując alejkami cmentarza
„starego" z zadumą patrzymy na pięk
ne nagrobki: te najnowsze oraz te sta
re z końca XIX stulecia. Rozmyślając
o sensie ludzkiego życia, patrzymy na
piękno sztuki kamieniarskiej, precyzję
wykonania i niekiedy wysoki kunszt
artystyczny. Czytając napisy na na
grobkach uświadamiamy sobie, że oto
w tym miejscu nagromadziła się histo
ria pokoleń. To ci ludzie tworzyli dzieje
miasta. Na uwagę zasługuje nagrobek
lekarza medycyny, komandora Floria
na Hłasko zmarłego 29 grudnia 1921
roku (sektor I L, rząd 21, miejsce 9),
pierwszego lekarza Szkoły Morskiej,
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Dwie fotografie przedstawiają
stan obecny cmentarza żydowskiego,
znajdującego się przy drodze Tczew-Bałdowo

Nagrobek
Floriana Hłasko,
lekarza medycyny
i komandora
pierwszej
Szkoły Morskiej
w Tczewie
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podróżnika, autora wspomnień „Morza
mi ku Polsce". Wymowny jest napis na
jego pięknym nagrobku: Wśród burz
i wojen morzami ku Polsce płynąc.
Trzeba tu wspomnieć, że przyczyną
śmierci komandora było przeziębienie,
którego nabawił się idąc w czasie za
wieruchy i przenikliwego zimna w sta
nie podgorączkowym do jednego ze
swych chorych uczniów.
W tym samym rzędzie (21) pocho
wano mgra farmacji, aptekarza Kazi
mierza Nadolskiego (m. nr 7). Obok
niego spoczywa jego żona Mieczysła
wa (m. nr 6). Kazimierz Nadolski pełnił
funkcję prezesa Tczewskiej Ochotniczej
Straży Pożarnej w okresie od maja 1922
roku do 6 sierpnia 1934 roku. W now
szej części (sektor III L, rząd 19, miej
sce 1) pochowany został wieloletni
proboszcz parafii pod wezw. św. Krzy
ża, ksiądz prałat Wacław Preis, zmarły
4 sierpnia 1990 roku. Był proboszczem
od 1950 do 1987 roku.

Fot. powyżej przedstawia groby rodziców ks. Janusza St. Pasierba,
natomiast poniżej nagrobek ks. Wacława Preisa,
proboszcza parafii św. Krzyża w latach 1950-1987

Obelisk
upamiętniający
śmierć 71 polskich
patriotów poległych
podczas walk
z okupantem hitlerowskim
w latach 1939-1945
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W tym samym sektorze (III L,
rząd 8, miejsce 12 i 13) znajdują się
mogiły Jana Kantego Pasierba, zmar
łego 23 sierpnia 1959 roku i jego mał
żonki Janiny. Jan i Janina Pasierb to
rodzice znanego i sławnego księdza,
prof. Janusza Stanisława Pasierba,
wielkiego uczonego, historyka sztuki
i poety, jednego z najwybitniejszych
przedstawicieli kultury polskiej. Jan
Kanty Pasierb uczył łaciny w Pań
stwowym Gimnazjum Humanistycz
nym Męskim w Tczewie od 1934 roku.
Po 1945 roku uczył w Liceum Ogólno
kształcącym języka polskiego i łaciny.
Był wymagającym i solidnym pedago
giem, a przy tym sprawiedliwym i ser
decznym, dlatego lubianym przez
uczniów. Był człowiekiem ogromnej
pracy i sumienności przy tym bardzo
skromny i pokorny, wychował wielu
uczniów. W tym miejscu trzeba wy
mienić dwóch uczniów Jana Kantego
Pasierba. Jeden z nich to późniejszy
ksiądz biskup sufragan Bernard Cza
pliński, a drugi - Mieczysław Polewicz,
znany obywatel grodu Sambora.
Uroczystościom pogrzebowym
Jana Kantego Pasierba przewodniczył
ks. dr Antoni Liedtke, historyk sztuki
i pionier służby konserwatorskiej
z Pelplina. Na pogrzebie swego ojca
nie było, niestety, jego jedynego syna
Janusza St. Pasierba, który przebywał
wówczas w Ameryce Południowej.
W tej samej części cmentarza (sek
tor III P) przy ogrodzeniu możemy na
tknąć się na grób Józefa Kruży, zmar
łego 6 stycznia 1995 roku mistrza
Europy w boksie z 1953 roku.
W centralnej części cmentarza
(sektor II P) możemy zobaczyć wyso
ki obelisk zakończony krzyżem z tabli
cą pamiątkową, nad którą widzimy
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kamiennego orła. To zbiorowa mogiła
71 polskich patriotów poległych
w walkach z okupantem hitlerowskim
w latach 1939-1945 na ziemi tczewskiej.
Dwadzieścia lat po założeniu cmen
tarza „starego", tj. w roku 1890 zaku
piono obszerny teren przy dawnej szo
sie Starogardzkiej i założono tam drugi
cmentarz katolicki, dziś tzw. cmentarz
„nowy". Lokalizacja ta nie była przy
padkowa, chodziło bowiem o bliskie
sąsiedztwo z cmentarzem „starym",
mieszczącym się o kilkaset metrów
dalej przy tej samej ulicy. Również na
tym cmentarzu wiele pracy, wysiłku
i czasu potrzebowano, aby uzyskał on
dzisiejszy wygląd. Piękne ogrodzenie
frontowe oraz wyłożenie głównej alej
ki cmentarza kostką wykonano całkiem
niedawno, bo w 1998 roku.
Wiele lat rosły na tym cmentarzu
wysokie drzewa: lipy, topole, kaszta
nowce, brzozy, jesiony, klony, pamię
tające dawne czasy. Wśród wzoro
wych alejek i ścieżek cmentarnych
możemy natknąć się na wiecznie zie
lone tuje, cisy, niektóre nagrobki po
rośnięte są zielonym bluszczem.
Centralnym punktem cmentarza
„nowego" jest obszerna kaplica (15 m
x 8 m) z ołtarzem Matki Boskiej Bole
snej. Uroczystego poświęcenia kapli
cy przy licznym udziale wiernych i du
chowieństwa dokonał 28 marca 1900
roku ksiądz biskup chełmiński, Augu
styn Rosentreter. W kaplicy tej odpra
wiane są dzisiaj nabożeństwa żałobne
za zmarłych oraz co niedzielę zwykłe
msze święte, na które przychodzi dużo
wiernych w szczególności z osiedla
Czyżykowo i okolic cmentarza. Za ka
plicą, na środku alejki głównej, stoi
duży drewniany krzyż z ukrzyżowanym
Chrystusem. Najstarsze nagrobki po
chodzą z końca XIX wieku. Na uwagę
zasługuje grób ks. Roberta Fabiana
Sawickiego, zmarłego 17 maja 1925
roku, wieloletniego proboszcza para
fii św. Krzyża (sektor I P, rząd 18, miej
sce 1). Ks. Robert Sawicki był probosz
czem od 1871 do 1925 roku i choć mimo
polskiego nazwiska był Niemcem, za
wsze bronił Polaków, narażając się tym
pruskim władzom. Zasłynął jako nie
strudzony konserwator tczewskiej
fary. Ks. Robert Sawicki uzyskał god
ność szambelana papieskiego w 1915
roku oraz infułata w 1925 roku. Przez
wiele lat swej posługi kapłańskiej peł
nił liczne funkcje kościelne. Był preze
sem diecezjalnym Katolickich Towa
rzystw Rzemieślniczych, lokalnym
inspektorem szkół ludowych, delega
tem biskupim oraz dziekanem dekana
tu tczewskiego w latach 1889-1925.
Na tym samym cmentarzu za kapli
cą po prawej stronie (sektor II P, rząd
17, miejsca 1 i 2) znajdują się mogiły
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Groby żołnierzy polskich odświętnie udekorowane
w 82. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

Kaplica cmentarna pod wezw. Matki Boskiej Bolesnej
znajdująca się na cmentarzu „nowym"

Pomnik ks. prałata
Roberta Sawickiego,
dziekana
dekanatu tczewskiego
w latach 1889-1925
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żołnierzy polskich, którzy oddali swe
życie w obronie miasta Tczewa
w pierwszym dniu drugiej wojny świa
towej. Co roku we Wszystkich Świę
tych oraz w inne rocznicowe dni za
ciągają przed ich mogiłami warty
honorowe harcerze i żołnierze.
Po pierwszej wojnie światowej dal
szy rozwój urbanistyczny Tczewa,
wybudowanie na Nowym Mieście no
wego kościoła pod wezw. św. Józefa
w wydzielonej tam nowej parafii spra
wia, że powstaje kolejny cmentarz
katolicki przy ulicy Gdańskiej. Uroczy
stego poświęcenia gruntów nowego
cmentarza dokonano 17 maja 1931
roku. Tutaj też jest dużo zieleni, przy
ogrodzeniu frontowym rośnie wysoki
żywopłot, wewnątrz rosną wysokie
drzewa w większości lipy, kasztanow
ce, jesiony, topole. Można tu spotkać
również akacje, sosny, brzozy oraz ty
powo cmentarne wiecznie zielone tuje,
cisy i inne iglaki. Główna aleja cmenta
rza została wyłożona piękną kostką bra
kową na początku 2000 roku. Idąc tą
aleją przy końcu cmentarza możemy
zobaczyć wysoki kamienny krzyż cmen
tarny z ukrzyżowanym Chrystusem.
U stóp krzyża widzimy kamienną pła
skorzeźbę przedstawiającą scenę
z Męki Pańskiej „Zdjęcie z krzyża".
Wokół krzyża znajdują się groby za
służonych dla parafii św. Józefa osób.
Wśród tych pomników widzimy rów
nież nagrobek księdza prałata Józefa
Rocławskiego, zmarłego 10 stycznia
1993 roku. W okresie od 1969 do 1991
roku był proboszczem parafii nowomiejskiej. Jego poprzednik, budow
niczy kościoła, ks. proboszcz Wła
dysław Młyński został pochowany
w samym kościele.
Spacerując alejkami cmentarza
przy ulicy Gdańskiej możemy również
podziwiać piękno i wysoki kunszt ar
tystyczny sztuki kamieniarskiej.
Wśród wielu nowych nagrobków tra
fiają się też i te starsze pamiętające
czasy drugiej wojny światowej.
Gdy zakładano cmentarze przy uli
cy 30 Stycznia oraz ten przy ulicy
Gdańskiej znajdowały się one na
obrzeżach miasta, jak nakazywały ów
czesne przepisy sanitarne. Dzisiaj
mieszczą się one praktycznie w cen
trum miasta. Sprawił to dynamiczny roz
wój Tczewa po zakończeniu drugiej woj
ny światowej, szczególnie w drugiej
połowie lat sześćdziesiątych i siedem
dziesiątych XX stulecia.
Gwałtowny wzrost liczby miesz
kańców grodu Sambora, a za tym za
wsze idzie w parze wzrost liczebności
zgonów sprawia, że te trzy czynne
cmentarze katolickie stają się za małe.
Władze miasta wychodząc naprze
ciw tym problemom podejmują decy
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zję o założeniu nowego cmentarza ko
munalnego. Nowy cmentarz otrzymał
lokalizację na skraju miasta i został
umiejscowiony przy ulicy Rokickiej.
Gdy dnia 1 marca 1980 roku oddawa
no cmentarz komunalny do użytku był
już wybudowany dom pogrzebowy.
Pierwszym obywatelem pochowanym
na tym cmentarzu był Alojzy Lipski,
zmarły 3 marca 1980 roku.
Na cmentarzu w przewadze znaj
dują się nowoczesne pomniki, ale na
wet wśród nich można spotkać cieka
we przykłady sztuki kamieniarskiej.
Kończąc wędrówki po tczewskich
cmentarzach warto jeszcze wspomnieć
o zapomnianym przez tczewian cmen
tarzu 26 żołnierzy austriackich, zmar
łych w 1866 roku w czasie epidemii
cholery. Znajduje się on po prawej stro
nie drogi do Skarszew, tuż za przejaz
dem kolejowym linii Tczew-Swarożyn.
Dzięki ks. Robertowi Fabianowi Sawic
kiemu, ówczesnemu dziekanowi tczew
skiemu, zachował się dokładny imien
ny spis tych żołnierzy, z których
dwóch było ewangelikami, reszta ka
tolikami. Żołnierze ci byli jeńcami pru
skimi i przebywali w obozie jenieckim
na Suchostrzygach razem z 12 tysią
cami wziętych do niewoli uczestników
wojny austriacko-pruskiej. Ten mały
cmentarz położony jest na sztucznie
usypanym płaskim pagórku, otoczo
ny drzewami i metalowym kutym ogro
dzeniem o stylowej metaloplastyce
nawiązującym do jego pierwotnej wer
sji z 1888 roku. Centralnym punktem
tego cmentarza jest kamienny obelisk
o formach klasycystycznych. Pomnik
ten wykonał mistrz kamieniarski
Kosch z Gdańska w 1888 roku. Na
obelisku znajduje się w herb austriac
ki w postaci dwugłowego czarnego
orła, a pod nim dewiza domu Habs
burgów „Viribus unitis" i wyryta w ka
mieniu dedykacja, która po przetłuma
czeniu brzmi: „Na pamiątkę austriackim

żołnierzom zmarłym w Prusach w cza
sie wojny 1866 roku. Wystawiono
z dobrowolnych składek wojskowych
stowarzyszeń weteranów i obywateli
Austrii". Obecny brązowy odlew me-,
dalionu z godłem austriackim z XIX
wieku ufundował Hans Richter, kon
sul republiki Austrii, w 1997 roku.
W uroczystościach jego odsłonięcia
brał udział także ks. prałat Stanisław
Cieniewicz, obecny dziekan tczewski.
Niestety, w czasie drugiej wojny świa
towej zniknął z tego cmentarza 6-metrowy pozłacany krzyż, który stał tam
od 31 października 1937 roku (w miej
scu starego i uszkodzonego krzyża
z 1908 roku, który był poświęcony
przez proboszcza Roberta Sawickie
go). Jego uroczystego poświęcenia
dokonał biskup chełmiński i morski,
ks. dr Stanisław Wojciech Okoniew
ski przy licznym udziale przedstawi
cieli rządu austriackiego, polskiego mi
nisterstwa spraw wewnętrznych
i wojskowych oraz korpusu dyploma
tycznego państw sprzymierzonych.
Być może, że w przyszłości zostanie
ten 6-metrowy krzyż odtworzony i zaj
mie należne mu miejsce koło obelisku.
Tu na tym cmentarzu spoczywają: Au
striacy, Czesi, Polacy, Węgrzy, Włosi
i Ukraińcy, dawni obywatele wielkie
go Cesarstwa Austro-Węgierskiego.
Innym symbolem martyrologii
wojennej jest zbiorowa mogiła 469 żoł
nierzy armii radzieckiej, poległych
w walkach z okupantem hitlerowskim
w czasie wyzwolenia ziemi tczewskiej
w 1945 roku. Symboliczna mogiła z wy
sokim kamiennym obeliskiem zakoń
czonym czerwoną gwiazdą znajduje
się przy ulicy 30 Stycznia, w sąsiedz
twie boiska Liceum Ogólnokształcą
cego im. Marii Skłodowskiej-Curie.
Przed obeliskiem na sześciu kamien
nych tablicach znajdują się imiona i na
zwiska zidentyfikowanych żołnierzy
armii radzieckiej.
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BOŻENA STELMACHOWSKA

BOŻE NARODZENIE
Powiat tczewski
W powiecie tczewskim nie spotyka się adwentowych po
chodów maszkar, wraz z gwiazdorami. Zanikł też po więk
szej części zwyczaj chodzenia chłopców z szopką przed
Bożym Narodzeniem. W dniu Wigilji przestają ludzie pra
cować od południa; wykonuje się tylko prace najpotrzeb
niejsze. Z ukazaniem się pierwszej gwiazdki zapalają świeczki
na choince, a po wieczerzy gospodarz darzy podarkami
swych pracowników. W Pelplinie do dziś dnia utrzymuje
się zwyczaj, że w dzień Wigilji, w chwili ukazania się pierw
szej gwiazdy, woźny biskupi gra na puzonie kolendy w parku
biskupim.
Wróżb wigilijnych nie odprawiają, niema też zwyczaju
owiązywania drzew, na urodzaj. Natomiast rzucanie gro
chu znane jest w okolicach Tczewa.

Powiat starogardzki

W powiecie starogardzkim, jak w innych północnych
powiatach Pomorza, obchodzą w czasie adwentowym
chłopcy z szopką. W okolicach Starogardu gwiazdory od
wiedzają domy, zwłaszcza tam, gdzie są dzieci. Zamiast
gwiazdorów przychodzą też gwiazdki, czyli „piękne złoci
ste panie", którym dziatwa wyłuszcza swoje życzenia co
do podarków. W Koteżu chodzą „gwizdy" przez cały ad
went, najczęściej w towarzystwie króla lub bociana. W Dą
brówce okres adwentowy poświęca lud praktykom religij
nym, uczęszczając tłumnie na roraty, przyjmując sakramenta.
W Rzeżęcinie wieczorami oczekują wszyscy przybycia
„gwizdów". Przebrani za dziadów, chłoszczą dzieci, wzy
wając je do pacierza. Ludzie mówią o takich odwiedzinach,
że „chodzą po gwizdówce". W Skórczu na kilka dni przed
świętami urządzają chłopcy pochody z szopką i śpiewają
przytem kolendy. Zjawiają się także gwiazdory, czyli „gwiz
dy", w skład których wchodzą: bocian, koza, niedźwiedź,
przewodnik jego, kominiarz, djabeł, dziad zbierający pienią
dze i baba z koszykiem na prowianty. Podobnie w miejsco
wości Czarna Woda młodzież dorosła przebiera się za gwiaz
dorów i chodzi z bocianem, kozą i niedźwiedziem.
W związku z okresem przedświątecznym istnieją pew
ne zwyczaje, gdzieniegdzie przestrzegane jeszcze do dziś
dnia. Tak więc w Koteżu jest przekonanie, że do adwentu
rolnik powinien mieć rolę zoraną, w adwencie bowiem „nie
godzi się ziemi przewracać". Natomiast w Suminie nie sto
sują się do tych zwyczajów, a zato zakazują urządzać zaba
wy w czasie adwentowym.
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W niektórych okolicach Starogardu nie urządza się
Wigilji wieczorem, lecz dopiero rano, po pasterce, gdy do
mownicy wracają z kościoła. Wtenczas budzą pozostałych
w domu domowników, obdarowują ich i łamią się opłatkiem.
Choinka jest prawie wszędzie podczas Wigilji przystro
jona w miarę możności i z zapalonemi światłami. Pod obru
sem kładą siano, stawiają też niekiedy żłóbek.
Lud w powiecie starogardzkim przy wieczerzy wigilijnej
spożywa najczęściej kluski z makiem; zamożniejsi jadają ryby;
gdzie bywa więcej dań, tam jest też zupa z piwa, zamiast
klusek bułeczki, kapusta z grzybami suszonemi, śledź za
miast ryby lub też ryba, pierogi, czasem ser. W Zblewie
jadają ryby różnie przygotowane, śledzie, pieczywo z ma
kiem, zupy owocowe lub żur, czy barszcz.
W powiecie starogardzkim, podobnie jak w innych
powiatach, utrzymuje się wiara ludu w rozmowę zwierząt
o północy. W Rombarku lud opowiada, że bydło mówi z
sobą, lecz człowiek słuchać nie powinien, aby nie dowie
dzieć się czegoś złego, „bo gdy jeden gospodarz chciał
podsłuchać co wół mówił do drugiego, usłyszał nagle swój
wyrok śmierci: Wstań Bury, bo za trzy dni powieziemy go
spodarza do grobu". Gospodarz tak się przeraził, że umarł.
W Czarnej Wodzie tylko starzy powtarzają tę opowieść.
Młodsi już ogółem w to nie wierzą. W Zblewie opowieść
przybiera charakter etyczny: niewinny słuchać może mowy
zwierząt, umiera tylko człowiek grzeszny.
O północy odbywa się obrzędowe owiązywanie drzew,
przyczem w Rombarku i w innych miejscowościach powia
tu starogardzkiego mówią: „Dziś się Krystus rodzi, niech
wam brzad oswobodzi, a z tych gałązków niech bandą ty
siące brzadu zawiązków".
Bielenie i owiązywanie drzewek, aby dobrze rodziły,
znane jest również w Królówlesie, w okolicach Zblewa
i w innych miejscowościach tego powiatu.
Wróżby zamążpójścia, dokonywane w Rombarku, mają
ciekawe zaklęcie. Dziewczęta liczą kołki u płota, mówiąc:
„To kół, to kolec, to kawaler, to wdowiec". Na jakim zakoń
czą, takiego spodziewają się jako męża w Nowym Roku.
Inaczej wróżb dokonują przy noszeniu drzewa z kuchni.
Gdy zabiorą liczbę parzystą, to wyjdą zamąż. Za próbę
wróżby życia i śmierci uważają w Zblewie wyciąganie
siana z pod obrusa. Gdy źdźbło wyciągną długie, zna
czy to, że życie będzie długie, gdy krótkie, czeka prędka
śmierć. Gdy dziewczyna wyciągnie źdźbło złączone z in
nem, wyjdzie zamąż.
Święta same nie dostarczają ogółem żadnego materjału
folklorystycznego. Spędzają je na nabożeństwach i na do
mowych zabawach.

KMR

W Czarnej Wodzie w I święto rozdają podarki i składają
sobie życzenia pomyślności. Święto to spędzają w domu,
bo „w piarsze świanto nie idzie sie na gościna".
W II święto przynoszą gospodarze worki z owsem do
kościoła, niektórzy w chusteczkach, aby ksiądz poświęcił.
Owies ten dają koniom, oraz całemu inwentarzowi. Ksiądz
modli się za zwierzęta, błogosławi im oraz ich pożywieniu.

Powiat gniewski

Powiat gniewski pod względem obrzędowym przedsta
wia się bardzo ubogo. W miejscowościach: W. Garc,
W. Walichnowy, Dzierżążno, Pieniążkowo, Opalenie, Dą
brówka, Gogolewo, Lalkowy, Kościelna Jania, Kierwałd,
Lignowy i w innych miejscowościach obrzęd Bożego Naro
dzenia nie nosi żadnych cech typowych i charakterystycz
nych. W wioskach tych zupełnie zanikły już właściwe ob
rzędy świąteczne Bożego Narodzenia, pozostały tylko
zwyczaje towarzyskie, zniwelowane na sposób małomiejski
i zachowuje się ścisły przepis kościelny.
Drobne fragmenty wskazują na byłe istnienie, lecz po
wolne wygasanie obrzędowości. Tak np. w Wielkim Garcu
znane jest owiązywanie drzewek na urodzaj, lecz już nie
praktykowane obecnie. W Wielkich Walichnowach starzy
ludzie wierzą w mowę zwierząt o północy, w Dzierzążnie
przypominają sobie także jeszcze owiązywanie drzew na
urodzaj, ale dzisiaj te praktyki magiczne już ustały. W żyw
szej formie utrzymały się obrzędy Bożego Narodzenia
w Janowie, gdzie zjawiają się jeszcze współcześnie „gwiazdory" i chodzą chłopcy z szopką po wsi.
W Wigilję samą przebierają się parobcy wiejscy w fan
tastyczne maski i obchodzą wieś z „korbaczem" w ręku,
którym biją dzieci. Obdarzają je orzechami, zabranemi
w worku. Choinka jest w każdym prawie domu. Przy wie
czerzy wigilijnej spożywają potrawy postne, najczęściej kar
tofle ze śledziem. Zwyczaju dzielenia się opłatkiem niema.
Zdarza się niekiedy, że zawieszają opłatek na choince lub
dzielą się ze znajomymi i krewnymi, posyłając listy. (...).
W Kierwałdzie dokonują wróżb pogody, co wyraża przy
słowie:
Wigilja piękna, a jutrznia jasna,
Będzie stodoła ciasna.
W Lignowach w I święto w niektórych domach rodzice
nie jadają mięsa, aby dzieci swoje ustrzec od „wielkiej cho
roby".

Powiat świecki

W powiecie świeckim spotykamy (...) w czasie adwentu,
pochody chłopców z szopką i kolendami. Oprócz tego w War
lubiu jest zwyczaj grywania w kostki o pierniki. Jest to zaba

wa dzieci, które schodzą się po kilkoro razem, rzucają kostkę,
stawiając po kilka groszy, a z wygranej zakupują pierniki.
W innych miejscowościach powiatu świeckiego po
wtarzają się bez szczególniejszych cech charakterystycz
nych najważniejsze momenty obrzędowe Bożego Narodze
nia, a więc: wieczerza obrzędowa, dzielenie się opłatkiem,
choinka strojona, podarunki, niekiedy, choć niepowszechnie zaklinanie urodzaju i owiązywanie drzewek. Adwento
we pochody maszkar, jak wszędzie tak i w świeckim powie
cie należą do częstych zwyczajów. Maszkary, jako gwiazdki
, jeżdżą" na koniu, na kozie, na bocianie itp.
Pierwsze święto lud spędza w kościele i w domu,
drugie podobnie. W drugie święto jest zwyczaj rzuca
nia jęczmienia w drodze powrotnej z kościoła na pamiątkę
ukamienowania św. Szczepana.

NOWY R O K
Powiat starogardzki
W okolicach Starogardu (...) i w powiecie starogardz
kim, tak jak w powiatach północnych, fornale trzaskaniem
z biczy odpędzają stary rok, chłopcy dzwonią w stare bla
chy, po domach topią ołów i wróżą z świec w skorupach,
puszczanych na wodę. W niektórych miejscowościach
w noc noworoczną palą beczki smolne.
W Koteżu jest zwyczaj, że w wieczór sylwestrowy ro
botnicy folwarczni ustawiają się z kosami przed dworem,
ostrząc je, a fornale obok nich „pękają" batogami. W Suminie parobcy obchodzą w wieczór przed Nowym Rokiem
z muzyką i składają życzenia, za co otrzymują prowianty
lub datki pieniężne. Tak samo w Barłożnie obchodzą chłop
cy, śpiewając kolendy. Trzaskają z batów, tłuką butelki
i strzelają o północy.
Z czterech talerzy mieszczących zieleń, wodę, piasek
i pieniądze wróżą w Skórczu. Z zawiązanemi oczyma wy
bierają jeden z symbolów oznaczających w kolejnym po
rządku ślub, zatonięcie, grób lub bogactwo.
Z odosobnioną wróżbą spotykamy się w Lubichowie,
gdzie oprócz lania ołowiu i rzucania pantofli wróżą z węgli
gorących rzucanych do wody. Skoro węgiel mający przed
stawiać narzeczonego (większy węgiel) zbliży się do dru
giego węgielka - małżeństwo będzie zawarte napewno.
„Pękają" batogami według specjalnego rytmu. - Topienie
ołowiu, pochody chłopców w noc sylwestrową i psoty, jak
wystawianie bram i wynoszenie ich na rozstajne drogi, to
zwyczaje noworoczne wsi Linówka. Lanie ołowiu, uderza
nie w stare patelnie i rondle, strzelanie praktykują do dziś
dnia w Czarnej Wodzie. Tam też jest przekonanie o roku
urodzajnym, zapowiedzianym przez promień słońca.

We wsi Iwicznie w przeddzień Nowego Roku chodzi
młodzież wiejska przed domy i składa życzenia. Chłop
cy dzwonią dzwonkami, budząc urodzaj. W domach zaj
mują się wróżbami z topionego ołowiu. Mniej więcej
tak samo spędzają czas przednoworoczny w Piecach,
Bytoniu, w Zblewie, Pinczynie oraz innych miejscowo
ściach tego powiatu.

Powiat gniewski

W powiecie gniewskim niema większych odmian ob
rzędowości noworocznej i wieczoru sylwestrowego. Spo
tykamy analogiczne zwyczaje, polegające na laniu ołowiu,
wróżbach dziewczęcych o zamążpójściu itd. Nowy Rok
witają z radością, przypisując pierwszemu dniu Nowego
Roku duże znaczenie. W Wielkich Walichnowach jest zwy
czaj noworocznych psot, przyczem chłopcy zamazują drzwi
kredą lub gliną, zdejmują wrota z zawiasów i kryją na innem
podwórzu. Wierzą, że postępowanie człowieka pierwszego
dnia w roku jest decydujące na okres całego roku. Wstają
więc wcześnie rano, aby nie byli przez rok cały leniwymi.
W Lignowach był dawniej zwyczaj, że w wieczór syl
westrowy piekli z ciasta tzw. „nowe lato" tj. figurki ludzkie,
drzewa, zwierzęta itd. i stawiali je do oszklonych szafek.Dzisiaj już tego nie praktykują.
W Jaźwiskach, Opaleniu, Dąbrówce spełniają wróżby
z topionego ołowiu, w Pieniążkowie, podobnie jak w Li
gnowach, lepią zwierzęta z ciasta i wypiekają je. Parobcy
psocą po wsi, wyważając drzwi z zawiasów i zanoszą je na
inne miejsce. Właściciel niekiedy przez kilka dni szuka swe
go wozu, aby go znaleźć w lesie, czy na łące. Odczepiają
przednie koła z dyszlem i półwozie wkładają tak do komina
niższych chat. Dawniej w Lalkowach obchodzili chłopcy
ze śpiewem: „Cóż my poczniemy ubodzy ludzie, nie chcą
nas przyjąć w tej suchej budzie, szewcy szewiectwo, kraw
cy krawiectwo, szewc kopyta porozrzucał".
W innych miejscowościach powiatu gniewskiego nie
odbywają się żadne szczególne praktyki.

Powiat świecki

Wróżby noworoczne bez specjalnego zabarwienia ory
ginalnego występują w powiecie świeckim. Pewnego ro
dzaju odmianę stanowi puszczanie na wodę łupinek, do
których nakłada się wełny, oblewa naftą i zapala. Dwa ma
leńkie czółenka przedstawiają parę narzeczonych, zwykle
dokonujących tej wróżby osobiście. Gdy czółenka przy
spalaniu zbliżają się do siebie - znak to, że młodzi pobiorą
się (Nowe). Tę samą wróżbę i w analogicznej formie spoty
kamy w Warlubiu. Inne wróżby, jak podkładanie kartek z ży
czeniami pod poduszkę i odczytywanie wróżb na drugi
dzień rano (Górna Grupa), określanie przyszłości na tle
symboliki (korona, butelka) jak w Świeciu, rzucanie panto
fli (Przysiersk), horoskopy pogody (Osie), wszystko to
zachowują mniej lub więcej dokładnie w poszczególnych
miejscowościach powiatu świeckiego.
„Pękanie" z batów, pochody noworoczne chłopców
z kolendami i wypiekanie z ciasta figurek praktykują rów
nież. Rano, w Nowy Rok obdzielają niemi bydło i to stosu
jąc pewien system: wypieczoną krowę dają krowie, konia
zanoszą do stajni itd. Zwierzęta mają to spożyć dla dobre
go chowu.
W wieczór sylwestrowy chłopcy dzwoniąc w patelnie
i blachy, wypędzają stary rok. Psocą w obejściu, np. zadrutują komuś drzwi, aby nie mógł wyjść, przestawiają płoty,
przenoszą wozy na inne w miejsce itd.

TADEUSZ LINKNER

O Andrzeja Grzyba
ostatnich opowiadaniach
Poeta,

pisarz, publicysta, burmistrz, starosta, radny,
animator kultury, spiritus movens czarnowodzkich
Biesiad Literackich. Łatwiej o nim powiedzieć kim
nie był, niż kim był i jest Andrzej Grzyb vel Fleming. Autor
wielu tomików poetyckich, bajek, baśni i kociewskich opo
wiadań. Urodzony w Złym Mięsie w pobliżu Łęga, studiu
jący w Gdańsku, mieszkający w Czarnej Wodzie.
Nie przeprowadzamy w tym miejscu kwerendy i nie
dajemy bibliografii autora, ale przechodzimy ad rem do
rzeczy czyli do ostatniego tomiku opowiadań Andrzeja
Grzyba „Ścieżka przez las", wydanego w pelplińskim „Bernardinum" i wyróżnionego już w sierpniu tego roku na
Kościerskich Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej
„Costerina 2003".
Tytuł tego zbiorku jest dwuczęściowy, bo mamy tu
jeszcze „Czarną krew", ale ponieważ do tytułowego opo
wiadania przynależą cztery teksty, a ostatni ma podty
tuł „Początek i koniec", więc „Ścieżka przez las" do nie
go zawiedzie. Nietypowa to kompozycja, podobnie jak
poprzedzający literackie treści wstęp autora, w którym
wskazuje na łączący wszystkie teksty archetyp ziemi,
tej rodnej ziemi zapamiętanej z dzieciństwa, co potem
tytułowe opowiadanie pozwala nazywać autobiogra
ficznym, i dalszych jej regionów, które w miarę upływa
jącego czasu oddalają się od centrum niczym kręgi na
wodzie, ginące ostatecznie na jej powierzchni. U każde
go tak to wygląda, tworząc mniej lub bardziej oddalają
ce się od siebie rejony egzystencji, tymczasem u Grzy
ba ich zakres jest niewielki, mieści się w promieniu
kilkudziesięciu kilometrów. Może więc dlatego autor tak
chętnie porównuje „świat człowieczy do wielkiego sta
rego dębu", który tak naprawdę jest jego światem, jeżeI li w pobliżu Kaszub na Kociewiu się urodził i tam nadal
mieszka.
Andrzej Grzyb już nieraz oglądał się za siebie, podsu
mowując, kojarząc, łącząc artystycznym słowem swoje prze
życia i wrażenia, ale teraz dał jakby tego resume, co oczy
wiście ostatnim słowem nie jest i zapewne długo nie będzie,
chociaż takie ostateczne skojarzenia budzić może. Kiedy po
latach spoglądamy w swoje dzieciństwo, często zda się być
ono sielskie, anielskie. I takie również wrażenie sprawiają te
opowiadania, przyprawione jednak tak dobrze solą mitu i hi
storii, że to wszystko, kiedy ma się za sobą ponad pół wieku
życia, zda się każdemu być bliskie. A kiedy nie zapomina się
przydać temu - mówię jeszcze o refleksjach budzonych przez
słowo wprowadzenia - europejskości, to chociaż „uwikła
nie zwykłych Pomorzan, a właściwie Kociewiaków, w dzie
je Europy" z obecną kwestią naszej unijnej integracji sko-
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jarzeń nie wywołuje, to mimo wszystko ku wojennej trage
dii każe spoglądać.
Napierw jednak poprowadzi nas Grzyb „ścieżką przez
las", którą każdy kiedyś ruszał z rodzinnego domu w świat.
O sąsiedzkich chałupach się tu mówi, wiejskich drogach,
zarówno tych wychodzonych, jak zapomnianych, i wresz
cie o wiejskich ścieżkach, wśród których ta jedna zawsze
jest najbliższa, bo wiodąca w dalekie i nieznane. Oczywi
ście, bez odpowiedniego przygotowania i przewodnika
byłoby to niemożliwe. W rodzimej przestrzeni okaże się
nim dziadek, snujący pod kaflowym piecem dawne opo
wieści, jakby mimochodem pokazujący wnukowi niełatwe
trwanie Pomorzan wplątanych w brutalną historię Europy.
Potem ta najlepiej znana dziecku ścieżka wyprowadzi go
wraz z rodzicami w świat ku nowemu, już mało wiejskiemu,
a raczej przemysłowemu, prawie miejskiemu. I chociaż nie
będzie to daleko, to pozostanie z tego w pamięci nie tylko
nowe mieszkanie, ale także praca ojca w dopiero co zbudo
wanej fabryce, która z czarnowodzkimi zakładami płyt pil
śniowych może się kojarzyć.
To ta pamięć, która niczym ta rzeka będzie „płynęła przez
jego ciało i duszę, płynęła przez niego" (s. 48), gdy nad nią
przystawał po latach, spiesząc do domu babci. Taka była
jego i nasza pamięć teraźniejszości, do której możemy sta
le sięgać. Ale jest jeszcze pamięć tego, co zdarzyło się w da
lekiej przeszłości, do której sięgamy korzystając z pamięci
starszych. I właśnie temu poświęcona jest druga część tych
opowiadań - od „Pamięci" się rozpoczynających.
Autor sięga przez dziadka do pamięci pradziadka,
który od kampanii napoleońskiej zaczyna swoje opowie
ści, dając potem impresję z pierwszej wojny światowej,
a wreszcie z wojny ostatniej, gdzie także o zatonięciu „Wil
helma Gustloffa" będzie, co z „Idąc rakiem" Guntera Gras
sa nie tylko się tu kojarzy, ale i wzajemnie uzupełnia,
choć jest to ogląd inny, raczej przeciwstawny. Grzyb
wyraźnie potępia wojnę, to ludzkie morze nieszczęścia,
w którym pojedynczy człowiek przygnieciony ciężarem
obowiązku, rozkazu i śmierci mimo wszystko, jako jednost
ka, szuka ocalenia.
Tyle z tych opowiadań pozostało mi w pamięci po jed
norazowej ich lekturze, ale ponieważ są one godne uwagi
również z tego względu, że o mojej najbliższej okolicy mó
wią, więc na pewno jeszcze do nich powrócę. Tymczasem
gwoli resume warto jeszcze pamiętać o oryginalnym po
myśle wykorzystanych w ich treści słowach Józefa Choci
szewskiego o pomorskim Janosiku, nazywanym w okoli
cach Czerska Wajwaczem, a także z „Pamiętnika..."
Aleksandra Majkowskiego wziętych komunikatach z pierw
szej wojny światowej. Ponadto o mitycznym uniwersali
zmie treści tych opowiadań nie można zapomnieć, który
ciekawie przeplata się z mitami lokalnymi, rodzinnymi, z któ
rych później powstają legendy. Bowiem ich wręcz ballado
wą mgiełką osnute są już teraz słowa Grzyba, w których
sentyment do krainy dzieciństwa jest sprawą podobnie
ważną, jak literacka jej kreacja między tym co najbliżej, a tym
co najdalej, między wczoraj a dziś, co paradoksalnie pamię
ci o mionionych zdarzeniach staje się najbliższe.
Grzyb Andrzej, „Ścieżka przez las. Czarna krew", Bernardinum,
Pelplin 2003.
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List polecony
Poczta... trąbka... Polska. Zawiadomienie. Pochylona
kreska. Zawiadomienie powtórne, z gwiazdką, przekreślone.
Linia przerywana. Taki ataki, czyli ja, adresat, myślnik, imię
i nazwisko, kreska ukośna, nazwa instytucji, wszystko pod
kreską. Niżej pod kreską, adres, nad kreską taki a taki, czyli
mój. Szanowni Państwo, przecinek, uprzejmie informujemy,
przecinek, że nasz listonosz w dniu, tu dzień taki a taki,
o godzinie, kreska, nie zastał osoby upoważnionej do
odebrania, dwukropek, budka przekreślona, obok listu
poleconego podkreślona. Obok za grubą kreską pionową,
numer nadania, kreska nad nią 041275. Dalej budki i napisy
po obu stronach grubej pionowej kreski. Informujemy, że
przesyłka... i tak dalej, aż do podpisu wystawiającego. Niżej
gwiazdka, niewłaściwe skreślić i niżej dwie gwiazdki,
wypełnić jedynie do zawiadomienia powtórnego. Po prawej
dużymi literami, Zapraszamy. Wszystko w ramkach,
czarnych, półgrubych i w formacie A6.
Klops, cholera, myślę, nic dobrego, choć nie jest to
telegram. Wiadomo, raczej nieszczęście.
Robię rachunek szczęścia. Wychodzi tak. Mandat za
prędkość ze stosownym zdjęciem, albo wezwanie w sprawie
ugryzienia przez mojego psa sąsiadki, albo wypowiedzenie
z pracy, albo wezwanie do stawienia się do urzędu, na
przykład skarbowego w celu wyjaśnienia, albo... już nie
wiem co. Trzeba wytrzymać do jutra. Do dziewiątej. Otworzą
pocztę, poświadczy człek odbiór, uśmiechnie się do pani
w okienku i zaraz za progiem dowie się czegoś o sobie.
W nocy nie spałem. List polecony pęczniał i czerniał.
Szczerzył kły i zionął ogniem piekielnym. Z boku na bok był
coraz koszmarniejszy. Rano kwadrans przed otwarciem
byłem na poczcie.
Nikt by nie uwierzył. Ja też przecierałem oczy ze
zdumienia i nie mogłem uwierzyć. Partia, taka jedna, przysłała
mi, że Zarząd powołał Pana, paragrafy i data, do Rady Regionu
jako członka. W związku z tym zwracają się o wyjaśnienie
przynależności, bo „Pańskiej deklaracji w archiwum nie
posiadamy". Dalej proszą o pilne wyjaśnienie sytuacji
i kontakt telefoniczny. Biuro regionalne i podpis.
Alleluja, myślę, tylko wyjaśnienia chcą, ale, ki diabeł,
przecież ja dwadzieścia pięć lat nie należę do żadnej partii,
chwileczkę, chwileczkę, nie należę, to pewne, to jak mogłem
zostać powołany do rady regionu i co mam teraz wyjaśniać?
To, że jestem bezpartyjny, gdzie się podziała moja partyjna
deklaracja, ta, której nigdy nie było i dlatego poza moją
wiedzą powołano mnie do rady regionu. Szczyt szczytów.
A może ten list polecony to podstęp. Nikt nie śmiał
mnie zawiadomić, że... jestem normalny. Jeszcze.
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Nowe teksty kociewskie
Poniżej zamieszczamy pozostałe teksty w gwa
rze, stanowiące plon konkursu na nowe teksty
kociewskie, którego organizatorem był Ośro
dek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu. Przypo
mnijmy, że Mirosława Danielewicz z Wielkiego Ko

morska uzyskała II miejsce w kategorii dorosłych,
a Apolonia Prętka z Gruczna w tej samej kategorii
otrzymała wyróżnienie. W kategorii szkół podstawo
wych 13-letnia Paulina Manys również z Gruczna
została przez jury wyróżniona.

Mirosława Danielewicz

Łodpust w Komorsku
Łod wiela, wiela czasów łodpust w Komorsku je zawdy w niedziela po śwantym Bartłomieju, to je po
24 sierpnia. To psiankne śwanto, srodze rodzinne, chtórne każdan chce przeżywać zez najbliższami. Tak
było pjirwu, tak je i tera. Każdan wie, że wew tan dziań, w każdan dóm, polami drogami i Steckami
przychodziyli goście. Była to łokazyja, żeby se pogadać, nie tylko na tymat łodpustu.
Nade wszystko trweli w domach wielge przygotowania. Każda gospodyni miała zajancie zez gotowa
niom i psiaczaniem rozmaitych potrawów. Ale najwiancy radoweli sia małe knapy. Łóni nie mieli miru i od
frisztiku lateli jek szantoperze. Najwiancy to sia łóni radoweli z karazeli.
Stare i młode kociewiaki radoweli sia na zabawa, chtórna łurzóndzała straż pożarna w karczmie. Kędy
uż było po kościele ji po łobjedzie, wszystko cióngnyło do karczmy. W dómach łosteli jano małe dzieci
i stareńkie lólki. Wesoło sia bawiono, bo do tańca wszystkie chwatke. Dziewuchi strojne wew stóżki bestre
wiwijeli z kawalerami, jano fereti frugeli. Jeszcze insze na zdrowie z kieliszeczka piyli ji se gadeli.
Tera świat lejci zez postampam i mómy inksze łobyczaje, ale wiela z tygo co było pjierwu w naszych
syrcach nie zaginie.

Apolonia Prętka

Powiastka
(scenka)

Nanulka Alosia: Ludzie, ludziska zes daleka ji
zes bliska. Szukóm Alosia, chto go widzioł abo słyszoł - chdzie łón może być? Alośl Aloś...
Aloś: Nanulka! Jestóm na wyżawie! Usz jida.
Nanulka (Leosia): No chdzie łón tamoj poloz,
tan bachor.
Aloś: Nanulka, jestóm. Barzo przepraszóm.
Piankna pogoda, dóma nji chcą sia siedzić. A Tere
ska czasam tu nji była?
Nanulka: Nó, ty srytal Ło Tereska łón pyta.
Wej! Tereska usz je (witają się). Zara wóm przyniesa szneki z glancem (powoli odchodzi, wraca,
podaje szneki).
Aloś: Dziankujamy! Tereska łobacz jano to je
taky dynks. Tan dynksje na pierdółki (Tereska śmie
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je się). Nji śmnijkaj sie, sóm wew niam fizmatenta moje skarby. Jano wew środźku tygo dynksa je. ..je...
Tereska: Nó, co je? (chwyta ten przedmiot, otwie
ra i mówi). Tu je ale wyrszaft! Klym-bym. Kudel-mudel.
Aloś: Wóli czamu?
Tereska: Wóli mnia. Wejtal (pokazuje).
Aloś: Nó, tera usz przestóń mnia barzować, bo
jak cia chwyca za tan copek...!
Tereska: Jano spróbuj! (porywa dynks i ucieka).
Aloś: Tereska, nie wygłupiaj sia, chodźkaj nazad - musiam nawidzieć sie (Tereska powoli wraca,
oddaje pudełko i mówi).
Tereska: Nó, wiera!
Aloś: Tereska, łobacz jano wew tam dynksie
(otwiera) jeeszcze jedan dynks - tan dóm ja To-
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Zjawia sia, chdzie małość je
Swanty mir nóm daruje.

bja zes szczyrygo syrca na zgoda ji na pamniątka
tyj schadzki. Wew środźku je śwanta Tereska.
Tereska: Dziankuja barzo, ciesza sia ogromnia.
Wej-eszcze modrakji macoszka. Wejta! Jaka łyskawica, zara bandzie luga, trza zgalać do dóm. Na nie?
Aloś: Nó, jo, jo. Do łobaczenia.
Tereska:
Na szrej, na szago co tchu
Anniół Stróż usz je tu

Choć ni wew Ochronce Małe eszcze brzdónce.
Sóm usz na nas zwónki
Deptać stecki do Ochronki.
Módlma sia do Swantygo Jona
Njich odżyje Swantojóna.

Paulina Manys

Kejś gzuby były inne.,.
(scenka z życia na Kociewiu)

W kuchni panuje nieład, wszędzie stoją naczy
nia, leżą produkty, które gospodyni powyjmowała,
aby przygotować przyjęcie
komunijne
(Agnesy)
Agnieszki. Na krzesłach siedzi rodzeństwo, ładnie
ubrana dziewczynka i jej młodszy braciszek, które
go ubranie pozostawię wiele do życzenia.
Agnesa: Pejter! Wóli czamu rzachotasz?
Pejter: Ucycałaś podołek, pindo!
Agnesa: Wejta na tego perpecia! Cały je ucycany jeściem, a na mnie gada. Mamoraja da ci
w skórę!
Mamoraja: Jo! Jo! Wały cie nie minu. Skaranie
z tymi gzubami!
Pejter: Przykrzy mnie sia! Agnesa, choć grać wew
ślepa gacą, abo wew cegełka.
Mamoraja:
Pejter, ty zgnilónie! Jutro Agnesa
ma przyjęciny. Gnaj do składu! Kup jeno kolonijalka..., nie słodke! A żywo!
Agnesa: A mnie sia chce słodkigo! Zjadłabym
ruchanki, abo torta...
Mamoraja: Cicho uż!... Pejter, kup eszcze sztanga. Weź dydek!
Pejter: Jo, z Bogiem!
Agnesa: Kędy bedu wafle?
Mamoraja: Jutro bedu wafle, bómbony, papajki, parzybroda, pindzle, purcle, rólady, ruchanki,
torta, skopowina.
Mama śpiewa dowolną melodię ludową:

Mamoraja: Jo, jo... Kaj ten rojber je? Wóli cza
mu go eszcze ni ma?
Agnesa: Możepolaz do Marinki?... Wejta idzie!
Pejter: Pochwalony.
Mamoraja: Kaj żeś był?
Pejter: Wew składzie.
Mamoraja: Cyganisz! Prawda mów!
Pejter: Najpijrw żarn sia wybrał do składu, a po
tem...
Agnesa: Jezus Maryja!!! Zemglał! Pejter!
Mamoraja: Agnesa! Weźma go do wyra! A żywo!
Pejter: Żem se cyganił! Ha, ha, ha, ha!
Mamoraja: Ty rojbrze! Dostaniesz wały! A tera
przynieś ryfke.
Pejter: Jo! Jo! Ha, ha, ha!
Mamoraja: Kejś, gzuby były inne...
Mama śpiewa melodię:
Tera
łgaju
Tera
łgaju

gzuby to su dranie,
wciónż na zawołanie!
gzuby to su dranie,
wciónż na zawołanie!

Przyjdu goście na zabawa,
dumy im ruchanki jiść.
Bedu tańczyć, bedu śpsiwać,
bo zabawa fajna je!
Agnesa: A półki?
Mamoraja: Półki bedu dziś na łobiad. Ale najpsirw siadaj se na ruczce i roszczyń ciasto na
drożdżówka.
Agnesa: A z zakruszku?
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Nasze promocje

Boże Narodzenie

* * *

przemarznięci w nienawiści
zgarbieni pod brzemieniem codzienności
spod gradu szorstkich słów i zawistnych spojrzeń
uciekniemy
pobiegniemy
do Betlejem
i ogrzejemy serca
przy Małej Miłości
która zbawi świat
a potem powrócimy do domów
niewinni jak śnieg
z wysoko uniesioną głową
i pokojem w oczach i na rękach

a wtedy była zima
czarne gawrony łaziły po śniegu
z drżącym uśmiechem
który potrafiłeś spłoszyć
jak zmarzniętą wiewiórkę
spod rzęs wilgotnych od śniegu
z lękiem patrzyłam ci w oczy
chłodne wtedy jak zimowe niebo

Mamo
mama
to takie proste słowo
jak chleb powszedni
w codziennej modlitwie
mama
jest niebieska i biała
jaśniejsza niż anioł stróż
mama
to pierwsza lekcja kochania
bez której nawet
nie umielibyśmy śnić o niebie
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Nora
Wygrzebałam sobie norę.
Naznosiłam liści dębu.
Przywlokłam motek włóczki.
Moja nora była ciepła i sucha.
Spałam w niej zwinięta w kłębek.
Śniło mi się słońce.
Moją norę stratowały
dzikie sarny
albo głupie dzieci.
Teraz chowam się po krzakach.
Węszę z nosem przy ziemi.
Moja nora przepadła.
Niemajej.
Nie ma.
Niema.
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